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În articol este definită noţiunea de personalitate, se analizează structura personalităţii, particularităţile individuale şi 
de vârstă, precum şi factorii interni şi externi în dezvoltarea personalităţii. Accentul este pus pe abordarea concepţiilor 
de formare a personalităţii umane, precum şi pe identificarea principiilor şi legităţilor pedagogice şi psihologice de for-
mare/dezvoltare a personalităţii. 

Cuvinte-cheie: personalitate, strucutra personalităţii, caracter, capacităţi, experienţe, temperament, principii, legi-
tăţi, factori interni şi externi. 

 
SPECIFIC APPROACH OF PERSONALITY ISSUE IN EDUCATION AND REGULARITIES IN IT´S 

      FORMATION AND DEVELOPMENT 
In the article there is defined the concept of personality, there are analyzed the personality structure, individual and 

age characteristics, and also internal and external factors in the development of personality. The emphasis is on the ana-
lysis of personality training concepts, as well as on the identification of pedagogical and psychological principles and 
regularities in the process of personality development. 

Keywords: personality, personality structure, character, ability, experiences, temperament, principles, regularities, 
internal and external factors. 

 
 
Noţiunea „personalitate” se aplică în diferite ştiinţe având, în acelaşi timp, semnificaţii apropiate. În socio-

logie, personalitatea este privită preponderent în plan sociodemografic, în raport cu rolurile sociale ale 
acesteia. În etică, personalitatea este deţinătoarea sistemului de valori spirituale, morale. În jurisprudenţă, 
personalitatea este privită ca subiect al relaţiilor de drept, conştientă în luarea deciziilor şi a responsabilităţi-
lor. În psihologie,  personalitatea este privită ca subiect al relaţiilor şi al activităţii conştiente, capabilă să se 
autocunoască şi să se autodezvolte. În pedagogie, personalitatea este privită ca subiect şi obiect al procesului 
educaţional. 

În „funcţiile” date, fiecare om este parte a societăţii civilizate, reprezentant al unui grup social, având, în 
acelaşi timp, deosebirile sale individuale. 

 

         Teoria şi practica educaţională sunt determinate, în mare parte, de abordări asupra: 
 structurii personalităţii, domeniilor psihologice de bază; 
 legităţilor de formare şi dezvoltare a personalităţii; 
 particularităţilor individuale şi de vârstă; 
 factorilor interni şi externi ai dezvoltării personalităţii şi particularităţilor influenţei lor asupra 

acestui proces la diferite etape şi în condiţii diferite. 

 
 Structura generală a personalităţii 

Structura personalităţii include un număr determinat de sisteme: capacităţi, motive, emoţii, voinţă, carac-
ter, temperament, orientări sociale, roluri şi norme, calităţi morale şi spirituale. Acest număr de sisteme, cons-
tituente ale structurii personalităţii, de regulă, este grupat în trei blocuri/module/categorii: 

1) categoria capacităţilor intelectuale şi creative; 
2) categoria normelor morale şi spirituale; 
3) categoria însuşirilor/trăsăturilor de caracter. 

Aceste categorii/blocuri constituie nivelul de vârf în ierarhia structurii personalităţii, care, la rândul său, 
se constituie din alte componente interconexe (a se vedea Fig.1). 
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Fig.1. Sisteme de bază constituente a structurii personalităţii umane [4]. 
 

În lumea interioară a personalităţii există şi funcţionează în interacţiune trei dimensiuni/sfere psihologice 
(subsisteme): 
− dimensiunea directorie; 
− dimensiunea operaţională; 
− dimensiunea psihofiziologică. 

Dimensiunea directorie (numită şi motivaţională, valorică, orientată la scop) include toate forţele interne 
motivaţionale: viziuni, idealuri, convingeri, necesităţi, nevoi, interese, motive etc. Această dimensiune cana-
lizează/determină activismul şi relaţiile personalităţii, antrenând procesele psihice (atenţie, percepţie, gândire) 
şi influenţând nivelul, caracterul şi modalităţile de aplicare a posibilităţilor de care dispune personalitatea. Ea 
are un rol prioritar în activitatea psihică şi în cea mai mare măsură caracterizează nivelul personalităţii. 

Dimensiunea operaţională include elementele psihicului, care reprezintă modalităţi şi mijloace de care 
dispune personalitatea şi pe care le aplică în realizarea obiectivelor determinate de prima dimensiune – cea 
de direcţionare/orientare. Personalitatea se caracterizează nu doar prin aceea ce face, dar şi prin aceea cum 
face, prin ce mijloace. 

Dimensiunea psihofiziologică nu determină nici obiective, nici motive, nici mijloace de acţiune, însă in-
fluenţează dinamic asupra manifestării lor. Aceasta se observă prin dinamismul, expresivitatea, echilibrul 
proceselor psihice. Această dimensiune are funcţia de deservire în cadrul ierarhiei dimensiunilor de un grad 
mai înalt [2]. 
 
 Nivelul de orientare/ 
                  direcţionare/activizare 
 
 
 
                    Nivelul de deservire 
 
 
 
 
 
 

Fig.2. Schema dimensiunilor în structura psihologică a personalităţii [2]. 
 

 Proprietăţi şi calităţi de bază ale personalităţii 
Dimensiunile psihologice determină proprietăţile de bază ale personalităţii: orientări, caracter, capacităţi, 

experienţe, temperament. 
1. Orientarea/direcţionarea personalităţii – proprietate psihologică în care este reprezentat sistemul de 

motive pentru viaţă şi activitate şi care determină tipul relaţiilor/atitudinilor, poziţiilor şi al activismului. 
Microstructura acestuia include un număr determinat de calităţi: concepţia despre lume, nevoi/necesităţi, idea-
luri, scopuri, interese, motive, orientări sociale, vocaţii. 
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Concepţia despre lume – totalitatea de idei, păreri, convingeri, puncte de vedere ale personalităţii asupra 
lumii, vieţii şi asupra societăţii. Concepţia despre lume este determinată de înţelegerea de către personalitate 
a lumii materiale şi spirituale, a esenţei vieţii, a motivelor comportamentale, a problemelor (politice, econo-
mice, sociale, morale) etc. Fiecare persoană are concepţie proprie de viaţă, însă ea devine una valorică/de 
orientare când înglobează în sine realizările civilizaţiei, este sistemică şi progresivă. 

Nevoi/necesităţi – simţire durabilă a unei nevoi în ceva: obiecte, condiţii, rezultate, plăcere etc. Nevoi-
le/necesităţile stimulează personalitatea spre căutări permanente de a le satisface. Ele orientează interesele, 
gândurile, acţiunile personalităţii. Aspiraţiile de a satisface nevoile constituie fundamentul activităţii conşti-
ente, iar finalităţile/rezultatele pozitive cu referire la satisfacerea nevoilor proprii amplifică rolul acestora în 
orientarea personalităţii. 

Ideal – model considerat perfect; scop suprem spre care se îndreaptă, în mod conştient, năzuinţele şi acti-
vitatea creatoare umană în toate domeniile ei. 

Interese – atenţie selectivă, emoţională asupra unor obiecte, activităţi, acţiuni, rezultate, condiţii, legate cu 
posibilităţile de a satisface nevoile şi de a atinge scopurile vieţii. 

Motive – cauza, raţiunea, impulsul subiectiv care determină o acţiune, o alegere, luarea unei decizii. 
Orientări sociale – a fi dispus, în baza experienţei, de a reacţiona (a acţiona, a se comporta) într-un fel în ur-

ma contactului cu fenomenele sociale, în anumite condiţii, de a percepe, a aprecia evenimente, informaţii etc. 
Vocaţie/aptitudine – atitudine pozitivă, atracţie faţă de o activitate. 
Aşadar, scopul este ceea către ce se îndreaptă omul, motivul pentru care el face acest lucru (pentru că-i 

trebuie). Motivul caracterizează cauzele tipice din care personalitatea face alegerea scopurilor, mijloacelor, 
comportamentului şi acţiunilor. Aceleaşi acţiuni sau manifestări ale activismului pot fi provocate/direcţionate 
de motive diferite. 

2. Caracterul personalităţii – sistemul atitudinilor durabile faţă de activitate, faţă de alte persoane şi faţă 
de sine. Aceste atitudini sunt determinate, în mare parte, de orientările personalităţii, însă sunt şi în strânsă 
legătură cu abilităţile/cunoştinţele speciale care reglează aceste atitudini, cu valorile, competenţele, dar şi cu 
calităţile şi obişnuinţele respective. Majoritatea atitudinilor personalităţii sunt cele morale reprezentate de un 
sistem de valori şi norme comportamentale, caracteristice societăţii date. Atitudinile morale determină acţiu-
nile şi faptele, mijloacele comportamentale şi metodele de realizare a sarcinilor. 

3. Aptitudinile personalităţii – proprietate corelată cu calităţile specifice ale personalităţii, care asigură 
asimilarea relativ uşoară a unor activităţi; condiţionează îndeplinirea în bune condiţii a unei anumite activităţi/ 
acţiuni. Se disting aptitudini particulare (funcţionale) şi cele faţă de o profesie, activitate. Aptitudinilor parti-
culare li se atribuie cele: intelectuale, creative, manageriale, artistice etc. Aptitudinile faţă de o profesie sunt 
complexe, se constituie din cele particulare, dar şi din cele specifice pentru realizarea activităţii profesionale 
respective. 

4. Experienţele personalităţii – proprietate care ţine de domeniul operaţional şi care include totalitatea cu-
noştinţelor, abilităţilor, metodelor, calităţilor pe care personalitatea le-a acumulat pe parcursul vieţii. Fără 
această proprietate, personalitatea nu poate fi una social valorică. 

5. Temperamentul personalităţii – proprietate care caracterizează dimensiunea psihofiziologică a persona-
lităţii – reprezintă totalitatea particularităţilor dinamice ale activităţii psihice, dependente de particularităţile 
sistemului nervos al personalităţii. 

Se disting mai multe caracteristici ale temperamentului: 
 puterea – manifestarea intensivă a proceselor psihice; 
 mobilitatea – rapiditatea apariţiei proceselor psihice; 
 rapiditatea derulării proceselor psihice; 
 rigiditatea – plasticitatea, capacitatea de a se adapta în condiţii noi; 
 activismul – nivelul constant al activismului, activism psihosocial; 
 emotivitatea – nivelul reacţiilor emotive în raport cu diferite influenţe; 
 stabilitatea psihofiziologică faţă de stresuri, supraîncărcări etc. 
Particularităţile psihofiziologice devin temeiuri pentru a identifica tipurile de temperament. Sunt cunoscu-

te patru tipuri de temperament: sangvinic, coleric, flegmatic şi melancolic [1]. 
1) Sangvinic – cel mai răspândit tip; se caracterizează prin activism, emotivitate, elasticitate, optimism; nu 

suportă monotonia. 
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2) Coleric – la fel se caracterizează prin activism, capacitate mare de lucru, reacţii imediate, adaptivitate 
la noile condiţii, însă este neechilibrat, impulsiv, iritant. 

3) Flegmatic – un tip puternic, echilibrat, liniştit; are mare capacitate de muncă, însă este lent, nehotărât; 
îi este frică de schimbări. 

4) Melancolic – nivel scăzut al proceselor psihice; senzitiv, emotiv, pesimist; nivel scăzut de muncă. 
Altă clasificare a tipurilor de caracter este legată de cercetările lui I.P. Pavlov cu referire la particularităţi-

le celor două sisteme de semnalizare în activitatea sistemului nervos superior: 
 Artistic – se caracterizează prin percepţie emotivă, emotivitate, imaginaţie. 
 Cognitiv – persoanele cu o gândire analitică predispuse spre construcţii logice, argumentare, concluzio-

nare, autocontrol. 
 Artistico-cognitiv – tip de caracter în care se combină în diferite proporţii particularităţile acestor tipuri 

opuse. 
Este cunoscută şi răspândită clasificarea tipurilor de personalitate dată de C.Yung, bazată pe particularită-

ţile psihofiziologice şi numită extraversie – introversie.  
Persoana de tip extravertit se caracterizează prin orientarea activităţii psihice spre lumea înconjurătoare 

(extrinseci) şi este o persoană deschisă, însă supusă influenţei din exterior, este adaptivă la condiţiile de 
schimbare. 

Persoana de tip introvertit se orientează spre lumea interioară, este emotivă, închisă, se adaptează greu la 
noile condiţii. 

De fapt, toate tipurile de caracter sunt discrete. Atribuirea persoanelor la unul sau alt tip are la bază parti-
cularităţile dominante ale caracterului. 

Proprietăţile psihologice sunt caracteristice fiecărui om. Important este altceva: care este conţinutul şi ca-
litatea fiecărui component, în ce constau deosebirile dinre viziuni, convingeri, motive, atitudini etc.? Este im-
posibil a găsi o persoană care ar avea aceste proprietăţi identice. Această diversitate şi face ca fiecare om să 
fie deosebit, irepetabil, ceea ce şi formează individualitatea acestuia. 

Însă, în fiecare om, unicitatea se combină/corelează cu componenta „generală” şi cu cea „specifică”, deo-
sebită. Componenta generală se constituie din proprietăţi psihice, gândire, memorie, coduri lingvistice etc. 

Concepţiile structurii personalităţii constituie fundamente pentru studierea fiecărui om, dar şi pentru 
elaborarea concepţiilor şi metodologiilor de formare şi dezvoltare a personalităţii. 

În psihologie sunt cunoscute trei asemenea concepţii: biologică (biogenetică), sociologică (sociogenetică), 
biosocială (biosociogenetică). 

Tabel  

Concepţii privind formarea şi dezvoltarea personalităţii umane 

Biologică  Sociologică  Biosocială  
Omul – produs al naturii; proprie-
tăţile spirituale au la bază dimen-
siunea biologică; dezvoltarea şi 
comportamentul sunt determinate 
de necesităţi şi instincte înnăscute, 
dar şi de cerinţele externe la care 
omul trebuie să se adapteze; edu-
caţia poate numai să accelereze 
sau să frâneze dezvoltarea. 

Omul se naşte ca fiinţă biologică, 
însă în procesul activităţii se so-
cializează sub influenţa mediului 
social; mediul este factorul deter-
minant în formarea personalităţii, 
influenţa acestuia este ireversibi-
lă. 

Omul este fiinţă biologică şi soci-
ală; procesele psihice sunt de na-
tură biologică, însă orientările, 
aptitudinile acestora se formează 
în cadrul influenţelor sociale 
obiective şi special organizate; 
rolul autoeducaţiei este redus. 

 
Dimensiunile biologică şi socială nu sunt factori independenţi sau paraleli: ele influenţează asupra omului 

concomitent şi complex; în acelaşi timp, intensitatea şi calitatea acestor influenţe poate fi diferită şi depen-
dentă de mai multe circumstanţe. În genere, se pune întrebarea dacă corelaţia influenţelor biologice şi sociale 
poate fi optimală. În viziunea unor cercetători, această corelaţie a factorilor biologici, sociali şi educaţionali 
poate fi ori optimală, ori nearmonioasă/dezechilibrată.  

Actualmente, nimeni nu poate afirma că influenţa eredităţii, mediului şi a educaţiei poate asigura dezvolta-
rea armonioasă a omului. Însă, nimeni nu poate dovedi şi contrariul.  
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Cercetările empirice şi teoretice, pe parcursul mai multor secole, au permis cercetătorilor să deducă un şir 
de legităţi cu referire la corelaţia factorilor biologici, sociologici şi educaţionali: 

1. Dezvoltarea omului este un proces determinat interior, nu de un număr ocazional de circumstanţe sau 
corelate cu influenţa factorilor externi, ci de contradicţii psihofiziologice interne. 

2. Dezvoltarea omului este determinată de contexte sociale, care presupun corelarea proceselor interne şi 
a condiţiilor externe, având o atitudine specială a personalităţii în dezvoltare faţă de realitatea socială. 

3. Dezvoltarea omului este condiţionată de nivelul activismului propriu, orientat spre autoformare, parti-
cipare în activitate şi comunicare. 

4. Dezvoltarea omului este determinată de tipul activităţii dominante; aceasta condiţionează schimbările 
de bază în procesele psihice şi în particularităţile psihologice ale personalităţii la etapa respectivă. 

5. Dezvoltarea omului depinde de conţinutul şi motivele activităţii în care el participă. Forţa motrice a 
acestei activităţi devine contradicţia dintre ceea ce are o însemnătate obiectivă pentru viaţa omului şi se 
reflectă ca subiectivitate valorică şi realitate. 

6. Influenţa diferiţilor factori se determină de particularităţile individuale şi de vârstă. 
Schematic, dezvoltarea omului, în urma interconexiunii factorilor interni şi externi, poate fi prezentată 

astfel (a se vedea Fig.1). 

 
 

Fig.1. Dezvoltarea omului în urma influenţei factorilor interni şi externi. 
 

Aşadar, formarea şi dezvoltarea personalităţii are la bază un şir de legităţi care pot fi structurate în trei 
grupe: 
1. Legităţile legate de vârstă 
2. Legităţile sociopsihologice 
3. Legităţile acţionale. 

Legităţile psihologice condiţionează şi determină, în mare parte, legităţile pedagogice de formare şi dez-
voltare a personalităţii. În acest sens, legităţile pedagogice reprezintă conexiuni obiective „cauză-efect”, co-
nexiuni constante, repetabile, între influenţele educaţionale şi finalităţile obţinute: nivelul de educaţie a per-
sonalităţii, corespunderea calităţii învăţării cu obiectivele preconizate. 

De regulă, legităţile pedagogice de formare a personalităţii au un caracter general, dar şi de orientare spre 
atingerea unor scopuri prestabilite: 

 dezvoltarea continuă a personalităţii pe parcursul întregii vieţi; 
 formarea în scopul autorealizării, autoafirmării în viaţă; 
 subordonarea formării/dezvoltării personalităţii intereselor individuale ale acesteia; 
 dependenţa succesului în formarea personalităţii de activismul propriu şi orientările valorice; 
 dependenţa atingerii obiectivelor de formare a personalităţii de interconexiunea tuturor elementelor sis-

temului educaţional; 
 realizarea abordării individualizate în formarea fiecărei personalităţi şi dezvoltarea individualităţii acestora. 
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În literatura de specialitate sunt analizate ca categorie specifică legităţile numite sociopedagogice. De 
fapt, acţiunile acestor legităţi determină, în mare parte, rezultatele formării personalităţii: cognitive, afective, 
psihomotorii. 

Legităţile general pedagogice şi sociopedagogice se reflectă în principii pedagogice generale de forma-
re/dezvoltare a personalităţii. 

1. Principiul formării integrale a personalităţii în interesul însuşi al acesteia, dar şi al societăţii. 
2. Principiul ştiinţific în formarea personalităţii. 
3. Principiul apropierii maximale a obiectivelor, conţinuturilor, strategiilor, condiţiilor de formare a per-

sonalităţii de nivelul performanţelor civilizaţiei, de valorile umane şi naţionale. 
4. Principiul continuităţii în formarea personalităţii pe parcursul vieţii. 
5. Principiul sistemic şi al formării interconexe a proprietăţilor de bază ale personalităţii. 
6. Principiul integrării/unităţii influenţelor pedagogice şi autoformării personalităţii. 
7. Principiul dezvoltării anticipate a personalităţii în spiritul umanismului, democraţiei, civismului [1]. 
Legităţile şi principiile generale se atribuie întregului sistem de formare a personalităţii la orice nivel; în ace-

laşi timp, există şi principii specifice acestui proces (de exemplu, principiile formării culturii emoţionale etc.). 
Cunoaşterea legităţilor şi a principiilor nu înseamnă că rezultatele educaţionale vor fi atinse fără echivoc, 

fără probleme. Procesul de formare a personalităţii este unul contradictoriu. Cele mai esenţiale contradicţii 
pot fi formulate astfel: 

 contradicţia dintre intenţii şi realitate, dintre oportunităţi şi posibilităţi; 
 contradicţia dintre prevederile pedagogice generale şi necesităţile realizării lor metodologice în situaţii 

concrete; 
 contradicţia dintre nou şi tradiţional, dintre conţinut şi formă; 
 contradicţia dintre cuvinte şi experienţele vieţii; 
 contradicţia dintre subiect şi obiect în educaţie etc. 

Contradicţiile frânează obţinerea rezultatelor pozitive, în acelaşi timp motivează căutarea noilor abordări 
în educaţie. 
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