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Summary 

In this article are presented the results of theoretical and experimental studies on the development of 
self-awareness to elementary school age. The dynamics, laws of factors, quantitative and qualitative aspects 

in the development of self-awareness depending on the social environment of children's development. It 

demonstrated the basic role of communication activity in developing self-awareness during this age. 

 

Perioada ce cuprinde ciclul claselor primare este numită cea a elevului mic (ș ase/ș apte – 

zece/unsprezece ani). Această perioadă se consideră uneori sfârşitul copilăriei, alteori este prezentată ca 

având particularităţi de vârstă asemănătoare cu cele din vârsta preşcolară, ca etapă de debut primar al 

adolescenţei.  

Evenimentul cel mai important în viaţa copilului de ș ase/ș apte ani este modificarea poziţiei lui 

sociale: preşcolarul devine elev. Odată cu aceasta, se modifică radical regimul şi modul de viaţă al copilului, 

se schimbă statutul lui în familie, se extinde sfera lui de comunicare cu semenii (în ea intră un nou adult – 

învăţătorul); elevul nimereşte într-un colectiv nou de semeni; activitatea lui dominantă nu mai este jocul, ci 

activitatea de învăţare. Noua situaţie socială şi activitatea de învăţare pun în faţa fostului preşcolar sarcini 

foarte mari. El trebuie să fie disciplinat, organizat, să depună zilnic eforturi volitive şi intelectuale. Elevul 

mic, tot mai des, e dator să facă ceea ce trebuie, şi nu ceea ce doreşte. El trebuie să fie atent, să memoreze, să 

analizeze, să compare, să facă generalizări. Toate aceste cerinţe vin în contradicţie cu capacităţile şi 

posibilităţile copilului. Anume aceste contradicţii sunt foarte importante – ele devin forţa motrice a 

dezvoltării psihice şi a formării personalităţii elevului mic. 

Pe parcursul celor patru ani de învăţare în şcoală, în structura personalităţii şcolarului se formează, 

treptat, concepţia despre lume şi convingerile morale. Cunoştinţele elevilor de vârstă mică despre obiectele şi 

fenomenele din jur devin mai vaste, mai profunde – capătă caracter ştiinţific. 

Formarea personalităţii elevului mic se manifestă nu numai prin apariţia noilor trebuinţe, ci şi prin 

modificarea esenţei celor vechi. Trebuinţa de a avea noi impresii se transformă în trebuinţă cognitivă, în 

curiozitate, care are o importanţă extrem de mare în dezvoltarea şi formarea personalităţii elevului de vârstă 

mică, deoarece ea devine o particularitate constantă şi un motiv foarte puternic al comportamentului lui şi al 

activităţii de învăţare.  

Izvoarele cunoaşterii de sine şi autoaprecierii sunt comunicarea copilului cu adulţii şi cu semenii, şi 

propria lui activitate.  

Elevilor din clasele primare le este caracteristică atât autoaprecierea adecvată, cât şi cea neadecvată, 

adică exagerată şi scăzută. Autoaprecierea şcolarilor de vârstă mică poate fi caracterizată şi după un alt 

parametru – stabilitatea ei. Şi autoaprecierea adecvată, şi cea neadecvată poate fi stabilă şi instabilă. Ţinând 

cont de aceste particularităţi, învăţătorii şi părinţii trebuie să ştie să determine just autoaprecierea copiilor, să 

le formeze o atitudine critică faţă de sine şi să le dezvolte aptitudinea de a-şi analiza şi controla activitatea şi 

comportarea – calităţi importante ce caracterizează pozitiv personalitatea elevilor mici. 

La copilul de 7 ani neoformaţiunea centrală în personalitate este poziţia interioara, când copilul începe 

a retrăi în calitate de individ social. Pe lângă conştientizarea sa ca subiect al acţiunii, copilul după vârsta de 7 

ani se percepe ca subiect în sistemul relaţiilor umane. La momentul intrării în şcoală apare nivelul nou al 

conştiinţei de sine care, mai mult, îşi găseşte exprimarea în poziţia interioară. 

Odată cu intrarea copiilor în şcoală, conştiinţa de sine se formează ș i în dependenţă de modul în care 

ei sunt trataţi de învăţători şi de colegii de clasă. Elevii devin conştienţi de faptul că personalitatea lor este 

apreciată în dependenţă de rezultatele şcolare obţinute. Axa afectivităţii capătă nuanţe diferite şi complexe 



legate de rezonanţa socială a activităţii şcolare - trăirea acesteia. Reacţiile afective ale copiilor devin mai 

controlate, supuse voinţei, capacitatea de simulare şi empatia cresc evident. 

În procesul dezvoltării autoaprecierii se evidenţiază importanţa deosebită a felului dominant al 

activităţii - învăţarea, a poziţiei sociale a copilului în cadrul procesului de instruire, a sistemului de relaţii 

stabilit între învăţător şi elev, a aprecierilor din exterior, a rezultatelor proprii la învăţătură. 

Autoaprecierea şcolarului mic, în mare măsură, depinde de aprecierea învăţătorului. Aprecierea 

neobiectivă din partea învăţătorului influenţează tendinţa spre supraapreciere. Activitatea de învăţare include 

în sine, pe de o parte, componenț e orientate spre obiectul învăţării - sarcini şi acţiuni instructive, iar pe de 

altă parte, este orientată la elev ca subiect al activităţii, îndeplinind acţiunile controlului şi aprecierii. Ultimii 

doi componenţi în cadrul structurii activităţii de învăţare, treptat, pe parcursul perioadei date, se transformă în 

autocontrol şi autoapreciere. 

La vârsta şcolară mică, concomitent cu progresul, în dezvoltarea psihică apare tendinţa spre o nouă 

poziţie socială, mai matură. Apariţia acestei tendinţe este pregătită de întregul proces de dezvoltare psihică a 

copilului şi apare atunci, când el este capabil de a se percepe pe sine ca subiect în cadrul relaţiilor umane, 

subiect care ocupă o poziţie a sa în viaţă. La copii apare conştientizarea, retrăirea Eu-lui propriu ca fiinţă 

socială. Nivelul dat de dezvoltare a conştiinţei de sine este dictat de apariţia imaginii de sine noi, determinată 

de noţiunea „poziţia interioară”, care caracterizează personalitatea copilului în mod general, determinându-i 

comportamentul, activitatea şi tot sistemul relaţiilor lui cu mediul ambiant şi cu sine însuşi. La vârsta de 7 

ani, pentru prima dată are loc conştientizarea de către copil a diferenţei dintre poziţia sa obiectivă şi poziţia 

interioară. Dacă trecerea la poziţia nouă nu are loc în termenii respectivi, la copii apare nesatisfacerea faţă de 

sine. 

 În cadrul cercetării experimentale consacrate dezvoltării conș tiinț ei de sine la vârsta ș colară mică 

loturile experimentale au fost constituite din: 1. copii educaţi în familii, elevi în clasele primare; 2. copii din 

familii incomplete cu climat psihologic nefavorabil, elevi în clasele primare; 3. copii din şcolile internat. 

Fiecare eș antion a fost compus din 100 de copii împărţiţi în două grupuri, în dependenț ă de variabila vârstă 

- clasa I-II şi III-IV, per total - 300 de copii.  

Ipoteza de lucru pentru experimentele de constatare a fost: la vârsta şcolară mică continue dezvoltarea 

de mai departe a conştiinţei de sine, unde factori determinanţi sunt experienţa de comunicare cu adulţii şi 

semenii şi experienţa individuală care, după nivelul semnificaţiei, atinge nivelul primei; în conţinutul 

conştiinţei de sine apar deosebiri esenţiale în dependenţă de situaţia socială de dezvoltare; laturile specifice în 

conştiinţa de sine, în mare măsură, sunt determinate de patru sfere în cadrul situaţiei sociale de dezvoltare şi 

anume: copilul - adultul (comunicare, interacţiune, activitate); copilul - alt copil (comunicare, interacţiune, 

activitate); copilul - anturajul material (felul dominant de activitate, etc.); copilul - El însuşi. 

Obiectivele cercetării: 

1. studiul dinamicii dezvoltării conştiinţei de sine în vârsta şcolară mică cu evidenţierea concretă a 

conţinutului componentului cognitiv şi afectiv; 

2. evidenţierea şi descrierea factorilor de bază ce determină progresul în formarea conştiinţei de sine în 

perioada dată; 

3. studiul comparativ al formării conştiinţei de sine în dependenţă de SSD diferită; 

4. depistarea şi studierea elementelor centrale în cadrul SSD care, nemijlocit, determină formarea 

laturilor specifice în conştiinţa de sine a copilului de vârstă şcolară mică; 

 Tehnicile administrate în cercetare: 

- testul „Scara”(modificat);  

- proba bazată pe scara de autoapreciere Dembo – Rubinştein; 

- proba „Desenează-te pe tine însuţi” - copiii efectuau trei desene: a) băieţelul (fetiţa) râu; b) băieţelul 

(fetiţa) bun/ă; c) desenul propriu folosind creioanele în corespundere cu desenele „a” şi „b”;  



- proba a patra „Apreciază fapta” a fost orientată la studiul conţinutului componentului afectiv şi 

cognitiv, capacitatea de a se autoaprecia critic, nivelul de autocunoaştere;  

- tehnica a cincea - o mică compunere „Cum îmi imaginez o fetiţă?”, „Cum îmi imaginez un băiat ?”;  

- tehnica - chestionar cu propoziţii neterminate: 1. un băiat  

- trebuie să se ocupe de… 2. o fetiţă trebuie să se ocupe de … 3. acasă, în cameră o fetiţă trebuie … 4. 

acasă, în cameră un băiat trebuie … 5. fetiţa este… 6. băiatul este … 7. băiatul se deosebeşte de fată prin … 

etc.;  

- proba a şaptea: „Alege calităţile”;  

- proba a opta: descrieri – „Cine sunt eu?”, „Cum sunt eu?”; 

- tgehnica a noua - orientată la studiul autoaprecierii şi reprezentărilor despre sine;  

- ultima din probe a fost administrată în scopul studierii empatiei. 

Generalizând datele experimentale obț inute, vom menț iona că am studiat dezvoltarea conştiinţei de 

sine în vârsta şcolara mică ţinând cont de dinamica şi conţinutul concret al componenţelor de bază. În studiile 

realizate am constatat progresul tuturor formaţiunilor studiate care sunt influenţate de factorii de bază: 

experienţa de comunicare şi experienţa individuală. Un rol deosebit în procesul dezvoltării conştiinţei de sine 

la această vârstă revine felului dominant de activitate - activitatea de învăţare. În dependenţă de organizarea, 

realizarea, dezvoltarea acestei activităţi se dezvoltă componenta cognitivă şi afectivă a conştiinţei de sine. 

Considerabil se lărgeşte „formaţiunea centrală, nucleară” a conştiinţei de sine. În structura periferică sunt 

proiectate tot mai multe cunoştinţe despre sine ca subiect al activităţi de învăţare (capacităţile, aptitudinile, 

posibilităţile, interesele proprii). În acelaşi timp, tot mai diferenţiată devine şi atitudinea copilului faţă de sine. 

Autoaprecierea în această vârstă, în mare măsură, este determinată de aprecierea învăţătorului la şcoală, deci, 

aprecierea, care, cel mai des, se referă la rezultatele concrete obţinute în cadrul activităţii de învăţare. În 

cadrul familiei, unde atenţia părinţilor este orientată nu numai la activitatea de învăţare, există posibilitatea de 

completare şi chiar de corecţie a autoaprecierei copilului. În familie este sau trebuie să fie prezentă 

diferenţierea în aprecierea copilului: aprecierea separată a reuşitei ș colare şi aprecierea subiectului, 

personalităţii, însuşi copilului. Ultima formă poate şi îndeplineşte deseori funcţia de corecţie, formând la 

copii autoaprecierea adecvată. La vârsta şcolară mică se dezvoltă reflecț ia, ca neoformaţiune nouă în 

personalitatea copilului. Formarea ei este determinată de comunicare, interacţiune cu adulţii şi semenii. 

Pentru elevul claselor primare au fost studiate diferite tipuri ale autoaprecieri şi au fost evidenţiate momentele 

specifice în dezvoltarea ei care sunt determinate de situaţia concretă caracteristică pentru dezvoltarea 

societăţii noastre, de reformele care se produc în sistemul educaț ional.  

Am efectuat studiul comparativ al dezvoltării conştiinţei de sine la vârsta şcolară mică în dependentă 

de SSD. Atenţie deosebită am acordat la două momente de bază: a) formarea conştiinţei de sine în trei SSD 

diferite; b) analiza profundă a SSD în scopul depistării caracteristicilor de bază care influenţează formarea 

conţinutului specific al componenţelor de bază ai conştiinţei de sine. În cadrul realizării acestui obiectiv au 

fost evidenț iate diferenţe în conţinutul laturii cognitive şi afective a conştiinţei de sine ș i particularităț ile, 

deosebirile în trei SSD care, nemijlocit, au provocat apariţia lor. Diferenţele determinate de condiţiile sociale 

de viaţă, de instruire şi educaţie nu, pur ș i simplu, au fost constatate. Am reuș it să evidenț iem care sunt 

mecanismele în patru sfere de bază: copilul - adultul (comunicare, interacţiune, activitate), copilul - alt copil 

(comunicare, interacţiune, activitate), copilul - mediul material (activitatea dominantă, interacţiunea ), copilul 

- El însuşi (sfera emoţională etc.), care determină dezvoltarea specifică a cunoştinţelor despre sine ca 

personalitate, subiect, despre identitatea sexuală, atitudinea faţă de sine, empatia, autoaprecierea etc.  

Obiectivele lansate pentru studiul conştiinţei de sine la vârsta şcolară mică au fost realizate, ipotezele 

şi-au găsit confirmarea în cadrul investigaţiilor, unde veridicitatea este asigurată de numărul mare de probe 

experimentale şi de prelucrarea statistică a rezultatelor (testul U Mann-Whitney).  
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