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Articolul reprezintă un studiu teoretic cu abordarea implicaţiilor practice, obiectivate în sugestii şi strategii educative 

centrate pe educaţia şi stimularea autoeducaţiei preadolescenţilor şi adolescenţilor. Studiul elucidează explicarea aspec-
telor de bază ale dezvoltării preadolescentului şi adolescentului, conturând priorităţile axiologice care urmează a fi con-
ştientizate, interiorizate şi valorificate pe parcursul formării personalităţii acestora.  
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AXIOLOGICAL CONSIDERATIONS ABOUT ADOLESCENT SELF-EDUCATION AND EDUCATION 
This article represents a theoretical study by addressing the practical implications, suggestions and educational 

strategies focused on education and self-education stimulate preadolescents and adolescents. The study elucidates basic 
aspects of preadolescent and adolescent development, explains axiological priorities to be aware internalized and 
recovered during the formation of their personality. 
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Autoeducaţia ca fenomen uman şi pedagogic gravitează în jurul a patru tipuri fundamentale de învăţare:  

a învăţa să înveţi, ceea ce înseamnă să dobândeşti instrumentele cunoaşterii; a învăţa să faci, ceea ce te orien-
tează să înveţi a acţiona în mediul înconjurător; a învăţa să trăieşti împreună cu alţii, pentru a fi eficient cu 
alte persoane şi a învăţa să fii/ devii continuu, pe tot parcursul vieţii. Plasarea educaţiei dincolo de limitele 
instruirii şcolare/ universitare în paralel cu transformarea obiectului/educatului în subiect (adică, actor al pro-
priei educaţii) şi în conformitate cu obiectivele, principiile, conţinuturile educaţiei permanente asigură înte-
meierea şi consolidarea unei culturi noi de autoeducaţie conştientă, activă, asiduă şi responsabilă. Problema-
tica abordată este una amplă, variată, cu un bogat conţinut axiologic, psihopedagogic şi social. Autoeducaţia 
se analizează într-o conexiune strânsă cu educaţia, dezvoltarea şi formarea integră a personalităţii în contextul 
stadialităţii cognitive, morale şi psihosociale, plasând accentul pe formarea conştiinţei de sine. Conştiinţa de 
sine, în sens larg, reprezintă o stare prin care fiecare se simte participant la tot ceea ce se întâmplă în lume 
sau în realitatea în care trăieşte. Conştiinţa de sine şi conduita morală începe a se dezvolta activ la copii/elevi 
în perioada preadolescenţei [1, 4-7]. În continuare vom urmări evoluţia principalelor metamorfoze psiho-
sociale ale autoeducaţiei la preadolescenţi şi adolescenţi. 

Preadolescentul, fiind animat de dorinţa de a-şi cunoaşte propriile posibilităţi, pentru a înţelege în ce mă-
sură poate fi util celor din jur, se străduie să înţeleagă şi să respecte regulile de comportare, începe a se axa pe 
moralitatea cooperării. Idealul preadolescentului este de a deveni un om util societăţii, cu o înaltă conştiinţă  
a datoriei. El este preocupat foarte mult de ceea ce gândesc ceilalţi despre persoana sa. În această perioadă 
începe să se consolideze gândirea logică, formală, se observă primele tendinţe de autoeducaţie şi autoapre-
ciere în comparaţie cu alţi semeni sau adulţi, care se bucură de stimă la preadolescenţi. Impulsivitatea şi inca-
pacitatea de autocontrol, negativismul, sau, invers, anxietatea care se mai observă în comportarea puberilor 
le provoacă un disconfort interior, iar în îmbinare cu o moralitate a constrângerii pe care o manifestă mulţi 
adulţi în relaţiile cu preadolescenţii provoacă deseori un conflict interior, certuri spectaculoase cu părinţii. 
Cheia reuşitei în educaţia preadolescentului rezidă în excluderea formalismului şi a poziţiei autoritare din 
partea adulţilor. Demersul educativ trebuie să aibă la bază: respectarea personalităţii, drepturilor copilului, 
empatia şi tactul, atitudinea sinceră şi deschisă, conduita axată pe colaborare şi stimularea autonomiei 
preadolescentului [1,6]. Cercetările realizate de către G.Allport şi H.Remschmidt, U.Şchiopu, A.Cosmovici 
şi A.Barna etc. demonstrează şi explică faptul că în realitate trăirea acestei vârste este mai puţin alarmantă 
decât stereotipul ce i se atribuie de adulţi [apud 3].  
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Adolescenţa, în acest sens, este o etapă puţin mai liniştită decât perioada anterioară, elevul adoptă deja o 
anumită poziţie, fiind mai conştient faţă de sine şi mediul social. El se orientează mai mult către lumea externă, 
dar îşi concentrează atenţia şi asupra propriei vieţi psihice. Pentru a conştientiza ce conţinut axiologic trebuie 
să aibă procesul autoeducaţiei la adolescent, vom evidenţia caracteristicile cele mai importante ale adolescenţei. 
Într-o formă esenţializată şi succintă acestea sunt: 

− aprofundarea şi lărgirea dezvoltării conştiinţei de sine; 
− inteorizarea valorilor etice şi clarificarea propriului sistem axiologic; 
− necesitatea exprimării punctului său de vedere în variate situaţii sau cu privire la diverse aspecte ale 

vieţii; 
− consolidarea abilităţilor de operare mentală complexă cu conţinuturi variate abstracte; 
− axarea pe orientarea vocaţională; 
− afirmarea propriei personalităţi; 
− odată cu cristalizarea gândirii formale se instalează moralitatea cooperării convenţionale; regulile se 

gândesc ca înţelegeri mutuale şi se circumstanţionalizează; 
− are loc definitivarea maturizării psihofizice şi sexuale. 
Perioada adolescenţei se manifestă prin autoanalize, autoreflecţii, prin conştientizarea faptului că existenţa 

sa se deosebeşte substanţial de a celorlalţi oameni, reprezentând o valoare care trebuie preţuită, respectată şi 
gândită. Adolescentul este mai sigur pe sine decât preadolescentul, ce studiază atent şi se autoevaluează în 
raport cu realizările sale şi ale altora, se întreabă deseori: cine sunt eu?, iar răspunsurile ce şi le dă se bazează 
pe maturizarea intelectual-afectivă foarte evidentă pentru unii elevi, chiar de la 16 ani, iar pentru alţii – de la 
17-18 ani [6]. 

După cum am menţionat anterior, conştiinţa de sine este un fenomen şi proces complex care include, pe 
de-o parte, raportarea subiectului la sine, la propriile trăiri, iar, pe de altă parte, confruntarea permanentă cu 
sine, compararea sa cu lumea în mijlocul căreia trăieşte. Cel mai înalt nivel al conştiinţei de sine este atins de 
adolescent atunci când el se poate privi şi aprecia ca subiect al activităţii sociale, ca membru al colectivului. 
Un factor de seamă al formării conştiinţei de sine îl constituie activitatea şcolară, în special activităţile edu-
cative [1]. 

Şcoala, oricât de bine ar fi organizată, oricât de vast ar fi conţinutul cunoştinţelor pe care le comunică 
elevului, nu poate satisface setea de investigare şi cutezanţă creatoare. Adolescenţii au nevoie de acţiuni care 
le-ar lărgi lumea lor spirituală, le-ar satisface necesităţile de autocunoaştere, le-ar oferi sprijin în deciziile şi 
faptele lor. Familia, implicându-se activ, trebuie să accepte şi să susţină căutările adolescentului pentru ca 
acesta să devină sigur pe sine; să stimuleze procesul autocunoaşterii lui, să-i asigure independenţa şi autono-
mia în reglarea comportamentului, pentru a-şi forma convingeri morale durabile. În acest sens, activităţile 
extracurriculare contribuie la aprofundarea, completarea procesului de învăţământ, la dezvoltarea înclinaţii-
lor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului liber şi, nu în ultimul rând, acestea 
prezintă un specific prin care se deosebesc de activităţile formale stricte. Modalităţile de organizare a activi-
tăţilor educative sunt mult mai flexibile şi au un caracter recreativ. Evaluarea rezultatelor lor se realizează 
folosind, cu precădere, aprobarea prin încurajare şi evidenţierea participanţilor. Activităţile nonformale, axate 
pe interesele adolescenţilor, dezvoltă spiritul lor de iniţiativă, aptitudinile cognitive, intelectuale, creativitatea, 
aptitudinile fizice/sportive, tehnologice, estetice şi artistice. 

Activităţile extracurriculare pot îmbrăca variate forme: spectacole cultural-artistice, excursii, vizite, cursuri 
pe discipline sau cercuri literare, competiţii şi activităţi sportive, concursuri sau organizarea actelor de caritate 
şi voluntariat etc. Emoţiile, sentimentele şi atitudinile trăite şi consolidate cu prilejul organizării unor astfel 
de activităţi contribuie la închegarea colectivului, la diversificarea relaţiilor dintre elevi, ceea ce demonstrea-
ză valoarea educaţională şi, nu în ultimul rând, dezvoltarea conştiinţei de sine a fiecărui membru al grupului. 
La fel, observăm formarea sintalităţii colectivului de elevi şi tendinţa acestuia de a-şi susţine şi promova 
colegii care au atins un grad mai superior de disciplină interioară şi rezultate în autoeducaţie. 

Concursurile pe diferite teme de asemenea sunt momente deosebit de atractive pentru preadolescenţi şi 
adolescenţi. Acestea dau posibilitate elevilor să demonstreze practic ceea ce au învăţat la şcoală, acasă etc. De 
asemenea, activităţile instructiv-educative dezvoltă la elevi interesul pentru profesia pe care o vor îmbrăţişa, 
determinându-i la reflecţii asupra vieţii lor ulterioare. Capacitatea de a se preocupa de propria persoană nu 
înseamnă însă fuga de societate. În perioada respectivă, caracteristica principală a adolescentului este un 
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puternic impuls către valorificarea acţiunilor morale. Acum dispar dorinţele vagi şi apar scopurile bine con-
turate, visarea la fapte reale deosebite. 

Dorinţa de originalitate reprezintă, din punct de vedere psihologic, o caracteristică de bază a elevului în 
perioada adolescenţei, atunci când se dezvoltă şi se manifestă conştiinţa de sine, tendinţa afirmării sinelui, 
conştientizarea valorii propriei personalităţi [1, 6]. 

Dorind să atragă atenţia asupra sa, elevul se consideră un punct central în jurul căruia trebuie să se desfă-
şoare toate evenimentele. Forţele proprii sunt considerate superioare faţă de ale celorlalţi oameni, opinie care 
vine încă dintr-o insuficientă cunoaştere de sine. Adolescentul doreşte ca acţiunile sale să fie cunoscute şi 
apreciate de adult ca fiind cele mai reuşite şi de succes. El manifestă tendinţa de a se afirma nu doar individual, 
ci şi în grup: vrea să activeze, să se distreze împreună. Adolescentul este atras de viaţa personală, socială, 
politică, sportivă. El manifestă dorinţa de ataşament, din ce în ce mai conştient şi mai activ, la o persoană 
concretă şi/sau la grupul de referinţă. În adolescenţă apare şi se manifestă sentimentul iubirii. Cu cât înaintează 
în vârstă, cu atât adolescentul este mai obiectiv în judecăţile sale, aprecierile efectuându-le în funcţie de cri-
teriile morale, sociale pe care şi le-a însuşit. 

Tendinţa de a cunoaşte valorile etice, sociale şi culturale se manifestă riguros şi tenace. Integrarea adoles-
cenţilor în aceste valori ale colectivităţii umane contribuie la formarea concepţiei despre lume şi viaţă. În 
virtutea unei experienţe de viaţă limitate şi a lipsei unor criterii de autoapreciere adecvată, adolescenţii au 
nevoie de consiliere şi îndrumare. În discuţiile şi conversaţiile interesante, desfăşurate cu semenii şi adulţii, 
adolescenţii îşi cristalizează opiniile, convingerile, formându-şi idealul de viaţă, îşi perfecţionează judecăţile 
morale, sporindu-şi nivelul conştiinţei şi al conduitei morale [7]. Pe tot parcursul acestei perioade este necesar 
ca adultul să conştientizeze că are în faţa o personalitate ce se dezvoltă impetuos şi care se manifestă printr-un 
şir de trăsături aflate încă în plină formare. Împărtăşind viziunea multor cercetători [1-5 etc.] şi promovând-o 
în activităţile cu adolescenţii, ne străduim să consolidăm interconexiunea celor trei componente: cognitiv, 
afectiv şi volitiv, care formează convingerile morale. Acestea sunt considerate ca fiind nucleul conştiinţei  
de sine a individului sau, conform precizării lui A.Chircev, adevărate trebuinţe spirituale de comportare 
morală [apud 3]. 

Dacă cele două componente – cognitiv şi afectiv – sunt, cu precădere, elementele de bază ale conştiinţei, 
apoi componenta volitivă intră atât în sfera conştiinţei, cât şi în sfera conduitei morale. În conformitate cu 
reperele teoretice expuse, prezentăm câteva sugestii practice, care vor asigura proiectarea şi valorificarea 
strategiilor acţionale (pentru adulţii preocupaţi de educaţia copiilor şi adolescenţii axaţi pe autoeducaţie). 
Sugestia educativă este urmată de strategia respectivă, care poate fi aplicată de ambele părţi – educator şi 
educat în ipostaza de subiect, partener şi actor al propriei educaţii. Astfel: 

• Conştiinţa de sine implică capacitatea de anticipare a realităţii şi de orientare a conduitei pe un anumit 
traseu, iar conduita morală reprezintă o manifestare a conştiinţei şi voinţei în relaţiile interpersonale şi 
acţiunile practice ale individului. Strategia auto/educaţiei: informarea continuă şi exersarea judecăţii 
şi a deprinderilor morale. 

• Conduita morală este un ansamblu neîntrerupt de răspunsuri şi manifestări comportamentale ale omu-
lui. Automatizarea unora dintre ele au forma deprinderilor şi obişnuinţelor şi facilitează un control mai 
redus din partea conştiinţei. Automatismele, intrând în zonele periferice ale acesteia, oferă individului 
posibilitatea de a-şi concentra atenţia şi forţele în vederea atingerii unor obiective morale mai profunde. 
Prin deprinderile şi obişnuinţele de comportare morală realizată, în cele din urmă, interferenţa şi con-
cordanţa dintre conştiinţa morală şi conduita morală este realizată de voinţa omului. Strategia auto/ 
educaţiei: formarea unităţii dintre conştiinţa şi conduita morală. 

• A educa înseamnă a adapta permanent copilul/ adolescentul la mediul social, ţinând seama de 
natura lui, de particularităţile individual-tipologice, ceea ce înseamnă a face apel la mijloacele, metodele 
şi procedeele care corespund posibilităţilor, trebuinţelor, interesului personal al copilului. 

• Adevărata educaţie concepe individul ca pe o entitate vitală, ca pe o valoare în sine şi nu ca pe un meca-
nism inert, declanşat şi condus de un factor extern. A educa înseamnă a forma un individ până ce acesta 
ajunge personalitate. 

• În procesul educaţiei, sferele de dezvoltare a individului sunt axate pe trei direcţii: 
a) copilul va fi învăţat cum să se cunoască pe sine; dezvoltarea percepţiilor, sentimentelor, a gândirii; 

adaptarea la propriile nevoi etc.; 
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b) copilul va fi iniţiat în a intra în relaţii cu alţii, pentru a cunoaşte conţinutul relaţiilor sociale şi cultu-
rale; 

c) copilul va fi implicat în relaţionarea cu mediul ambiant; 
d) copilul va fi orientat permanent spre autoeducare şi autoperfecţiune. 

• Sub influenţa regulilor vieţii familiale şi şcolare, a cerinţelor acestora, se produce o schimbare a întregii 
activităţi. Totodată, se modifică trebuinţele, interesele, preferinţele, are loc un proces de apropiere a 
intereselor de aptitudini şi conduită. 

Şcoala pentru adolescent este cea mai importantă instituţie socială, care pune accent pe achiziţiile intelec-
tuale, acestea devenind preocuparea principală a elevului. În comparaţie cu familia, şcoala este un mediu efi-
cient pentru adolescent, deoarece are mai multe posibilităţi de asigurare a procesului de auto/afirmare perso-
nală. Sub influenţa activităţii cognitive şi a programului şcolar, elevul devine mai organizat, mai controlat, îşi 
dezvoltă noi modalităţi de acţionare, relaţionare, comunicare şi colaborare cu semenii şi adulţii, îşi controlea-
ză sistematic propria conduită morală. Familia este şi va rămâne pe parcursul vieţii copilului cel mai important 
model şi factor de promovare şi cultivare a valorilor etice şi a acţiunii morale. Deci, va reprezenta prima 
instituţie socială care va fi responsabilă de formarea habitusului primar axiologic al individului. Strategia 
educativă: Organizarea şi desfăşurarea permanentă a unui parteneriat eficient centrat pe relaţia elev - 
familie - şcoală - comunitate. 

În concluzie, educaţia şi autoeducaţia, valorificate eficient şi într-o conexiune permanentă, asigură indivi-
dului formarea caracterului şi a personalităţii integre, constituite din ansamblul calităţilor psihofizice, intelec-
tuale, afective, social-morale şi volitive. 

Acceptarea imperativelor etice presupune cunoaşterea, înţelegerea, formarea sentimentelor şi atitudinii 
pozitive la copil şi tineri cu privire la sensul şi cerinţele pe care societatea le-a consemnat şi le promovează 
ca elemente ale sistemului moral. Conştiinţa orientează şi stimulează conduita morală, iar aceasta, la rândul 
său, valorifică sfera volitiv-acţională, care asigură formarea abilităţilor, priceperilor, deprinderilor, obişnuin-
ţelor şi trăsăturilor de caracter ce creează o anumită configuraţie morală a personalităţii preadolescentului şi 
adolescentului. În structura personalităţii individului, conştiinţa şi conduita se prezintă sub forma unei unităţi 
dialectice, cu particularităţi distincte, care diferă de la o etapă de vârstă la alta şi de la un individ la altul. 
Conştiinţa de sine se formează în situaţii şi prin acţiuni concrete, în care elevul este antrenat ca subiect moral 
în familie, şcoală, alte medii sociale. În aspectul vizat, rolul cunoştinţelor constă în a introduce individul în 
universul valorilor morale, în a-l face să înţeleagă semnificaţia acestora pentru viaţa omului, totodată conso-
lidându-i capacitatea de a discerne între valorile pozitive, pseudovalori şi nonvalori, pentru a-şi forma priori-
tăţile valorice şi a consolida aspectele axiologice de autoeducaţie şi devenire continuă. În acest sens, familia 
formează fundamentul moral al copilului, iar în şcoală acesta asimilează statutul de elev ce trăieşte o lume 
diferită de cea de acasă, o lume bogată în evenimente şi cunoştinţe, o lume extrem de importantă prin varie-
tatea actelor de cunoaştere. Dacă ne reuşeşte să valorificăm parteneriatul nominalizat, prin a-l face pe adoles-
cent conştient de sine, activ, responsabil, axat pe valorile morale, înseamnă că ne-a reuşit să-l transformăm 
din obiect al educaţiei în agent, partener şi actor – subiect al propriei formări. 
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