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I. Introducere 

 
 

 

Şcoala este instituţia care participă într-un mod decisiv la educaţia generaţiilor tinere ale 

unei ţări, la transmiterea valorilor culturale şi morale, la construirea premiselor pentru noi 

schimbări sociale.  

Impactul şcolii în formarea tinerei generaţii, fiind atât de important, este necesară şi o 

analiză a implicării acesteia şi a valorilor transmise de ea. 

Deşi formarea tinerei generaţii nu se reduce doar la transmiterea unor informaţii şi la 

dezvoltarea cognitivă a copiilor, şcoala pune un foarte mare accent pe educaţia intelectuală şi 

transmiterea de cunoştinţe. 

Cum sunt integrate aceste cunoştinţe, cum sunt utilizate şi ce importanţă au ele în 

raport cu celelalte aspecte ale personalităţii copilului au fost unele dintre întrebările pe care ni 

le-am pus ca cercetători în acest demers de investigare. 

Un alt interes a fost acela de a descoperi cine ar trebui să se ocupe de educaţia moral-

afectivă a copilului dacă şcoala este centrată pe educaţia intelectuală? 

Educaţia nu înseamnă doar dezvoltare cognitivă, adesea obiectivul major şi unic al şcolii. 

Tânărul are nevoie de o formare completă a personalităţii sale şi chiar dacă nu dispune de 

influenţe consistente, coerente pentru creştere morală şi afectivă, va căuta aceste elemente 

prin modelele adulte din mediu. 

Orice profesor, indiferent de disciplina predată ar trebui să fie, înainte de toate, matur 

afectiv, deci coerent cu sine, o persoană dezirabilă social şi capabilă de interacţiune educativă cu 

copiii şi cu tinerii.  

Profesorii au nevoie uneori de o privire din exterior pentru a conştientiza importanţa şi 

influenţa foarte mare pe care o au asupra tinerilor. Aceasta poate fi şi o motivaţie puternică 

pentru a se perfecţiona, pentru a evolua ei înşişi, pentru a se simţi importanţi prin ceea ce sunt 

şi nu doar prin activitatea de predare. 
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Cercetarea noastră şi-a propus să sprijine conştientizarea legăturii dintre 

comportamentul moral al profesorului, conţinuturile cu consistenţă morală predate şi formarea 

morală a elevilor. 

Pentru a-şi atinge ţelul, o educaţie morală solidă presupune integrarea a cel puţin trei 

dimensiuni:  

- dimensiunea moral-afectivă  

- dimensiunea prosocială - experimentarea unor comportamente alternative celor agresive, 

violente, formarea de atitudini îndreptate spre colaborare şi împărtăşire de idei, sentimente 

şi valori cu alte persoane;  

- dimensiunea normativă – văzută sub două aspecte:  

a) comportamentul civilizat, reguli de politeţe (automatisme însuşite în ocazii de 

reciprocitate ale vieţii cotidiene);  

b) disciplina şcolară, înţeleasă ca raport între libertatea elevului şi autoritatea profesorului, 

norme şi cerinţe axiologice vizând îndeplinirea îndatoririlor şcolare şi atitudinile, 

alegerile, comportamentul elevilor în raport cu respectivele norme.  

 

Din punct de vedere al finalităţilor, dezvoltarea dimensiunii morale a persoanei 

presupune formarea: 

- judecăţii morale – ca dimensiune intelectuală; 

- conştiinţei morale – structurarea caracterului; 

- conduitei morale – comportamentul moral. 
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II. Metodologia cercetării 

 

 

Cercetarea de față este una calitativă desfăşurată pe parcursul anului 2011 (1.01.2011 – 

30.12.2011), în mai multe şcoli şi licee din ţară, atât din mediul urban cât şi din mediul rural. 

Fără pretenţia de a acoperi toate zonele ţării, am încercat culegerea de date (prin 

interviu şi focus-grupuri) din cât mai multe judeţe: Bistriţa Năsăud, Botoşani, Brăila, Bucureşti, 

Călăraşi, Cluj, Dolj, Galaţi, Ialomiţa, Maramureş, Mureş, Neamţ, Olt, Prahova, Tulcea, Sibiu, 

Suceava. 

 

II. 1. Scop şi obiective ale cercetării 

 
Scopul cercetării a fost de a oferi repere şi instrumente pedagogice pentru formarea 

iniţială şi continuă a cadrelor didactice în domeniul educaţiei morale şi afective. 

În susţinerea acestui scop principalele noastre obiective au fost: 

a) identificarea problemelor și dificultăților actuale în educația moral-afectivă din școală: 

principalele constrângeri și dificultăți, posibilele soluții, imaginea profesorilor despre 

rolul lor și al școlii în educația moral/afectivă etc.  

b) identificarea aspectelor problematice în formarea profesorilor în domeniul educaţiei 

morale şi afective; 

c) investigarea modului în care profesorii îşi înţeleg rolul în educaţia morală şi afectivă a 

tinerilor cu care lucrează în şcoală; 

d) formularea unor recomandări şi sugestii psihopedagogice pentru ameliorarea formării 

iniţiale şi continue a profesorilor în vederea conştientizării rolului lor în educaţia 

morală a copiilor şi a tinerilor. 

 

II. 2. Metode utilizate în cercetare 

 
Metodele utilizate în cadrul cercetării noastre sunt cele potrivite cercetării calitative: 

II.2.1. Analiza documentelor 
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- au fost studiate documente ale literaturii de specialitate privind formarea morală şi 

afectivă a copiilor precum şi cele referitoare la pregătirea şi abilitarea profesorilor în 

dezvoltarea morală a copiilor; 

- s-au studiat documente ce ţin de curriculum pentru formarea iniţială şi continuă a 

cadrelor didactice (fişe ale disciplinelor, programe analitice, suporturi de curs);  

- au fost parcurse documente normative privind formarea copiilor (legi, metodologii 

de aplicare).  

II.2.2. Cercetare exploratorie 

În cadrul acesteia am iniţiat contacte cu consilierii şcolari şi cu profesorii de la nivelul 

gimnaziului şi al liceului pentru a vedea în mod cât mai direct care sunt problemele cu care 

profesorii se confruntă în şcoală, care este bagajul pregătirii teoretice şi practice care îi ajută să 

facă faţă acestor probleme şi care sunt nevoile de formare pentru îmbunătăţirea activităţii lor. 

Pentru aceasta am realizat: 

- interviuri cu profesori din învăţământul preuniversitar, prin intermediul consilierilor 

şcolari (care au fost operatori de interviu); 

- focus-grupuri cu profesorii din învăţământul preuniversitar, prin intermediul 

cercetătorilor noştri. 

Principalele instrumente utilizate pentru culegerea datelor au fost: 

- ghidul de interviu individual cu profesori; 

- ghidul pentru focus-grupuri cu profesori. 

 

II.3. Populaţia ţintă 

Cercetarea de teren a vizat: 

- profesori de gimnaziu şi liceu din instituţii de învăţământ din ţară. Profesorii participanţi 

au fost selectaţi dintre voluntari, fie de către consilierul operator de interviu, fie de către 

directorul instituţiei care a găzduit focus-grupul; 

- profesori din învăţământul superior implicaţi în formarea cadrelor didactice. Pentru 

aceasta au fost analizate curricula de formare a cadrelor didactice, au fost analizate fişele 

disciplinelor, programele analitice şi suporturile de curs pentru cursurile din cadrul 

Departamentelor pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD-uri) care au fost 

disponibile pe internet; 

- studenţi cu care s-a pus în discuţie un program de susţinere şi formare a viitorilor 

profesorilor pentru implicarea în dezvoltarea moral-afectivă a copiilor. Această activitate a 

fost desfăşurată în Universitatea Naţională de Arte Bucureşti, în cadrul DPPD-ului şi în 

cadrul Masterului Educaţie prin Arte Vizuale de la secţia de Pedagogia Artei. 
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Interviurile au fost realizate în 17 judeţe pe un număr de 115 profesori de gimnaziu şi 

liceu. Operatori de interviu au fost consilieri psihologici din ţară care au colaborat la cercetarea 

noastră.  

Interviurile analizate sunt semnificative pentru populaţia şcolii româneşti, deoarece 

provin atât din mediul rural, cât şi din cel urban, din toate zonele istorice ale ţării. 

Focusurile, într-un număr de 14, au fost realizate cu cca. 130 profesori de gimnaziu şi 

liceu din 4 judeţe: 3 rural, 11 urban. Operatorii focusurilor au fost cercetătorii ştiinţifici ai 

proiectului.  

 

II.4. Principalele activităţi desfăşurate în cadrul cercetării 

Activităţile în cadrul acestei teme de cercetare au fost documentarea, analiza teoretică 

şi cercetarea de teren: 

- documentare (analiza bibliografiei de specialitate şi a datelor obţinute în cercetări 

anterioare şi care prezintă interes pentru tema în cauză. Analiza programelor de 

formare iniţială şi continuă a profesorilor); 

- elaborarea instrumentelor de lucru; 

- realizarea interviurilor şi focus-grupurilor; 

- prelucrarea datelor de cercetare; 

- elaborarea unei fişe a disciplinei ca suport al unui program de formare a cadrelor didactice; 

- elaborarea raportului de cercetare. 

 

II.5. Beneficiari ai cercetării 

Rezultatele investigaţiilor şi propunerea de activităţi de susţinere a educaţiei morale şi 

afective sunt de interes pentru factorii de decizie, pentru universităţi / furnizori de formare 

iniţială a profesorilor, pentru furnizorii de formare continuă şi pentru profesori, în general. 

Fişa disciplinei anexată acestui raport poate oferi sugestii cadrelor didactice 

universitare implicate în masterele educaţionale. În aceeaşi măsură, ea se adresează atât 

cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, cât şi viitoarelor cadre didactice.  

Elevii, familiile şi societatea, în ansamblu, pot fi beneficiari ai cercetării, în perspectiva 

iniţierii unor măsuri şi acţiuni de consolidare a rolului şcolii / profesorilor, în formarea morală a 

elevilor. 

 

II.6. Principalele produse ale cercetării 

Principalele rezultate ale cercetării sunt: raportul de cercetare şi fişa disciplinei anexată. 
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Raportul de cercetare are recomandări şi concluzii care pot fi utile cadrelor didactice 

deja formate, dar care simt că în activitatea lor de educaţie cu copiii şi adolescenţii nu se pot 

limita doar la informare, la educaţie intelectuală sau specifică disciplinei predate.  

Fişa disciplinei oferă un model de curs pentru deschiderea către dezvoltarea personală 

în formarea iniţială a profesorilor din cadrul viitoarelor mastere educaţionale. Considerăm că, în 

absenţa acestei dimensiuni, pregătirea profesorilor, axată doar pe specialitate, pedagogie şi 

didactică rămâne incompletă şi prea puţin eficientă.  

Fişa disciplinei „Dezvoltare morală” este utilă pentru completarea programului de 

formare iniţială a profesorilor. Ea propune o restructurare a modalităţii de formare a viitoarelor 

cadre didactice astfel încât ele să fie abilitate să facă faţă provocărilor din şcoală. Această 

abilitare nu trebuie să se limiteze la o formare strict intelectuală, la o expunere a schimbărilor ce 

ar trebui făcute în educaţie şi ar trebui să treacă la practicarea efectivă a acestor principii în 

cadrul masterelor educaţionale. 

Acestea ar putea duce în timp la: 

 pregătirea profesorilor pentru a fi deplin responsabili în activitatea educativă;  

 completarea gamei de intervenţii educative prin susţinerea componentei afectiv-morale; 

 îmbunătăţirea climatului din şcoală prin stabilirea unor relaţii educative şi de sprijin între 

profesori şi tineri, între profesori, părinţi şi tineri. 

 

II.7. Limite ale cercetării 

1. Implementarea unui program de formare a cadrelor didactice are nevoie de susţinere 

generală a MECTS, ARACIS, şi a DPPD-urilor actuale – forţe variate şi foarte greu de armonizat. 

2. Studenţii care se înscriu la masterele educaţionale deja au în spate o experienţă 

îndelungată de formare în care şi-au structurat stereotipii de învăţare care sunt greu de corectat 

şi care este posibil să reapară atunci când ei vor deveni profesori. 

3. Cadrele didactice universitare au şi ele o modalitate de abordare mai mult teoretică a 

cursurilor şi este dificil de schimbat mentalitatea acestora care, prin exemplul lor, formează 

viitorii formatori. 

4. Profesorii actuali s-au confruntat prea adesea cu schimbări şi reforme, cursuri de formare 

continuă şi materiale de susţinere care nu i-au ajutat în nici un fel, încât nu mai au încredere că 

ceva mai poate funcţiona. 
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III. Date ale prelucrării calitative  

 

 

III. 1. Principalele calităţi pe care profesorii își propun să le formeze copiilor. 
Percepții asupra importanței trăsăturilor morale 

 
 Omul îşi însuşeşte normele, principiile morale în mod empiric sau ştiinţific. Normele 

morale care privesc strict relaţiile interumane sunt dobândite din fragedă copilărie, în principal 

prin exemplul celor din jurul copiilor, dar pot fi însuşite/ întărite şi în cadrul şcolii. Aşa cum 

afirma unul dintre cadrele didactice intervievate „formarea morală a copilului se face treptat.”; 

şi pentru a realiza acest lucru şi-a propus ca elevii săi „să înveţe să gândească moral, […] să ştie 

că temperamentul şi caracterul nu pot fi folosite ca scuze pentru păcat, […] să ştie că există legi 

morale aplicabile tuturor.” Prima întrebare din interviu a vizat principalele trei calităţi pe care 

profesorii îşi propun să le formeze elevilor. Prin modul în care a fost adresată întrebarea, am 

dorit să observăm dacă profesorii şi-au propus să dezvolte şi latura morală, nu doar cea 

intelectuală a elevilor lor. Astfel, se poate vorbi de două mari categorii în care pot fi împărţite 

principalele caracteristici pe care cadrele didactice doresc să le formeze la elevii lor: trăsături 

morale şi intelectuale. 

  

III.1.1. Trăsăturile morale enumerate de respondenţi pot fi împărţite, la rândul lor, în trei 

categorii:  

 trăsăturile morale exprimate în atitudinea faţă de societate şi de oameni şi în relaţiile cu 

aceştia. Profesorii urmăresc ca elevii lor să dea dovadă de cinste, onestitate, sinceritate, 

corectitudine, dreptate, onoare, politeţe/ respect faţă de oameni şi pentru valori 

estetice şi morale, toleranţă, creşterea spiritului de echipă şi a cooperării, empatie, 

prietenie, răbdare, compasiune, formarea unor conduite morale bine închegate, 

responsabilizare morală şi civică, omenie, bunătate, altruism, comportament civilizat, 

bun simţ. Ei îşi doresc formarea unor copii educaţi, care să aprecieze valorile, capabili de 

optimism, patriotism, loialitate, spirit civic, altruism, ataşat de colectiv. 

 

 trăsăturile morale exprimate în atitudinea faţă de şcoală/ învăţătură/ muncă vizate de 

cadrele didactice sunt: responsabilitate, perseverenţă, ambiţie (perseverenţă în 
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atingerea scopurilor educaţionale), conştiinciozitate, punctualitate, seriozitate, eficienţă, 

pragmatism, tenacitate în realizarea sarcinilor propuse, dragoste de carte/ muncă (cultul 

muncii, implicarea în activităţi), să fie motivaţi să înveţe, rigurozitate, organizare, să dea 

dovadă de concurenţă loială, să fie receptivi la sarcini, ordonaţi şi prompţi, să se 

adapteze la situaţii noi de viaţă, să fie buni meseriaşi (un profesor care predă la o şcoală 

profesională).  

 

 trăsături morale exprimate în atitudinea faţă de sine însuşi: demnitate, modestie, 

autocunoaştere (autoapreciere corectă), încredere în forţele proprii (stimă de sine), 

stăpânire de sine, autocontrol, consecvenţă, simţul demnităţii personale, cumpătare, 

echilibru emoţional. 

În cadrul focus-grupurilor, s-au conturat 3 calităţi cardinal: corectitudinea/cinstea, 

respectul şi responsabilitatea. Pentru restul trăsăturilor de personalitate pe care profesorii sunt 

interesaţi să le formeze la elevii lor s-au cristalizat şase categorii care însumează trăsături de 

personalitate (tendinţe dominante sau deprinderi centrale) şi atitudini-valori în jurul cărora se 

pot închipui nenumărate scenarii paideice:  

 a) Eul cu autocontrol: echilibru interior; stăpânire de sine; autocunoaştere/ 

autoevaluare. 

 b) Eul ofensiv: curaj; încredere; ambiţie; bun lider.  

 c) Eul caritabil, mărinimos: toleranţă; omenie; bunătate; prietenie/compasiune; 

colegialitate; altruism; sensibilitate (la prezenţa celuilalt). 

 d) Eul interactiv: implicare; spirit de echipă/de colaborare, lucrul în echipă; abilitatea de 

a comunica; spirit civic.  

 e) Rigoarea muncii: seriozitate; perseverenţă; continuitate; capacitatea de a munci; 

hărnicie; rigoare; organizare; punctualitate; spirit de disciplină. 

f) Cultura învăţării şi învăţarea culturii: dorinţa de a învăţa; interes faţă de ceea ce elevii 

fac; deprinderea de a studia, de a fi autodidact; nivel ridicat de cultură; cultivarea valorilor, 

respect faţă de valori; simţ estetic, dragostea de frumos; înţelepciune (în sens de apetenţă 

pentru valorile spirituale). 

 

III.1.2. Trăsăturile intelectuale enumerate vizează, atât disciplina predată de profesorul 

respondent, cât şi caracteristici intelectuale generale: abilitatea de a comunica eficient, 

inteligenţa, rezistenţa la efort intelectual, abilităţi de muncă intelectuală, creativitatea, 

curiozitatea ştiinţifică/ intelectuală, iniţiativa (capacitatea de a lua decizii), capacitatea de a 

învăţa independent (de a se informa singuri), spiritul de observaţie, atenţia, dezvoltarea gândirii 
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logice, exprimarea corectă, competenţa de comunicare într-o limbă străină, capacitatea de 

analiză şi sinteză/spirit critic, spiritul de cercetare, interesul pentru studiu, perspicacitatea, 

cultura generală, familiarizarea cu informaţiile de bază ale unui domeniu, pasiunea pentru un 

domeniu de studiu, plăcerea pentru lectură, autonomia intelectuală]. 

 

III.2. Situaţii de învăţare relevante pentru educația moral-afectivă a copiilor 

 

Cadrele didactice participante la cercetare au fost întrebate ce situaţii de învăţare 

proiectează, astfel încât copilul să: 

a. îşi asume responsabilităţi şi să ia o decizie de natură morală; 

b. îşi poate regăsi nevoile şi interesele; 

c. îşi poate exprima trăirile emoţionale, empatia; 

d. îşi formeze o atitudine caracterizată de respect pentru ceilalţi, toleranţă, solidaritate etc. 

 

III.2.1. Activităţi/situaţii de învăţare commune/ generale 

 Multe dintre activităţile planificate de cadrele didactice sunt comune celor patru puncte 

solicitate. Astfel că, elevii îşi pot asuma responsabilităţi pentru a lua o decizie de natură morală, 

îşi pot regăsi nevoile şi interesele, îşi pot exprima trăirile emoţionale, empatia şi pot să îşi 

formeze o atitudine caracterizată de respect pentru ceilalţi, toleranţă, solidaritate prin: 

 realizarea unor activităţi care să fie urmate de discuţii finale pe lucrări legate de: 

evaluarea lucrărilor, respect pentru munca lor şi a colegilor; 

 discuţii, jocul de rol, timp petrecut împreună în activităţile extraşcolare; 

 vizite la centre de îngrijire a minorilor, bătrânilor, persoanelor cu nevoi speciale,  

 acţiuni de caritate,  

 urmărirea unor filme tematice (situaţii problemă) în care elevii trebuie să decidă şi 

să aleagă varianta (considerată) morală; 

 exemple, modele de urmat; 

 implicarea copilului în diferite acţiuni educative, culturale, extraşcolare, participarea 

la concursuri, competiţii şcolare, excursii; 

 descoperirea hobby-urilor şi valorificarea acestora; 

 jocuri de rol; 

 aplicarea unor chestionare; 

 cercuri foto, grupuri de interes, cluburi (pictură, foto, teatru, muzică, dans, centru 

de abilităţi etc.) 
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 activităţi liber alese organizate pe centre de interes;  

 abordarea unor teme adecvate în cadrul orelor de dirigenţie; 

 activităţi şcolare şi extraşcolare de voluntariat. 

 

III.2.2. Situaţii de învăţare prin care elevul îşi asumă responsabilităţi şi ia o decizie de 

natură morală 

 Cadrele didactice intervievate au dat exemple de activităţi şi situaţii de învăţare variate. 

Cele mai des întâlnite activităţi au fost cele care vizau activităţi de lucru în echipă sau în perechi, 

în care elevii îşi împart sarcinile de comun acord, realizarea unor sarcini ce implică munca în 

echipă şi în care fiecare are rolul său în finalizarea „produsului”, implicarea copilului în diferite 

acţiuni cu responsabilităţi concrete (de exemplu, îngrijirea clasei), negocierea sarcinilor de lucru 

la clasă, dar şi în afara ei, coparticiparea la decizii educaţionale.  

  Alte situaţii de învăţare enumerate au fost: 

 prezentarea, în cadrul orelor de consiliere şi orientare sau a orelor de dirigenţie, a 

unor exemple concrete „Cum putem să ne formăm ca oameni”; 

 ore de dirigenţie axate în proporţie de 70% pe educaţie morală, activităţi educative 

moral afective prevăzute la disciplina educaţie civică; 

 distribuire unor sarcini, acestea fiind alese de elevi; 

 Brainstorming 

 jocuri de construcţie 

 observarea unor cazuri/situaţii concrete, tragerea unor concluzii, discuţii 

 prezentarea unui proiect în faţa clasei; 

 învăţare prin descoperire; 

 jocuri de dezvoltare personală; 

 cursuri de informare la nivelul comunităţii, al şcolii; 

 audierea sau crearea unor poveşti educative; 

 acţiuni comunitare de întrajutorare; 

 experienţe practice 

 parteneriate 

 realizarea unor proiecte „Codul bunelor maniere” 

 acordarea primului ajutor 

 şedinţe cu părinţii şi elevii 

 

III.2.3. Situaţii de învăţare prin care elevul îşi poate regăsi nevoile şi interesele 
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 Situaţiile de învăţare organizate de cadrele didactice au în prim plan activităţile de 

autocunoaştere (fereastra lui Johari), de descoperire şi valorificare a hobby-urilor elevilor, au 

fost abordate teme adecvate, specifice vârstei elevilor, în cadrul orelor de dirigenţie (relaţia 

dintre bine şi frumos prin prisma personală – argumente).  

 De asemenea, au fost realizate: 

 studii de caz, au avut loc dezbateri, vizionări de filme; 

 proiecte de colaborare a educatorului cu părinţii şi diferite instituţii; elevii au fost 

implicaţi în activităţi de formare şi interacţiune cu comunitatea; 

 metode interactive de grup, jocuri; 

 activităţi extraşcolare diverse, unde au fost invitaţi diverşi oameni realizaţi pe plan 

financiar, moral, religios etc.; 

 activităţi de voluntariat;  

 activităţi extraşcolare (excursii, competiţii sportive, concursuri, cursuri de 

comportament); 

 proiecte educaţionale; 

 portofolii; 

 

III.2.4. Situaţii de învăţare prin care elevul îşi poate exprima trăirile emoţionale, empatia 

 Elevii au efectuat exerciţii de recunoaştere şi de exprimare a emoţiilor, au fost implicaţi 

în activităţi de consiliere privind managementul emoţiilor şi dezvoltarea personală, au participat 

la activităţi de consiliere individuală/de grup, cu tematică specifică (pe problematica 

expresivităţii, creativităţii în relaţiile cu ceilalţi etc.), au participat la diferite situaţii de 

comunicare, de exprimare, de recunoaştere a emoţiilor. 

 Profesorii i-au implicat pe elevi în activităţi:  

 de dramatizare, de imaginare a unor situaţii, de identificare a trăirilor fiecărui 

participant şi de adoptare a comportamentului corespunzător; 

 de dezbatere a unor situaţii problematice; a anumitor teme (relaţia eu – societate); 

 de citire a unor texte în tonalitate emoţională diferită; 

 extraşcolare: cultural artistice (serbări şcolare 1 iunie, 8 martie etc.); vizionarea unor 

filme, spectacole, sărbătorirea unui scriitor, realizarea unor postere, pliante, 

prezentări multimedia; 

 realizarea unor parteneriate cu colectivităţi în care elevii au probleme. 
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III.2.5. Situaţii de învăţare prin care elevul îşi formează o atitudine caracterizată de respect 

pentru ceilalţi, toleranţă, solidaritate: 

 prezentarea/analiza unor cazuri; dezbaterea unor situaţii, teme de discuţii care 

vizează abordarea diferenţelor de apartenenţă la un grup minoritar pe criterii 

etnice, religioase; prezentarea unor comportamente concrete şi analiza acestora; 

folosirea modelului şi a anti-modelului; 

 vizionare unor filme sau PPT-uri cu conţinut moral; 

 activităţi de consiliere individuală/de grup; cu tematică specifică (pe problematica 

expresivităţii, creativităţii în relaţiile cu ceilalţi, cu privire la regulile de disciplină); 

 prezentarea unor modele din cultură, literatură, viaţa cotidiană; 

 discuţii în cadrul orelor de dirigenţie; 

 realizarea unor schimburi de experienţă; 

 redactarea unor referate privind o anumită temă; 

 implicarea elevilor în diferite acţiuni cu responsabilităţi concrete; 

 ajutarea unor persoane aflate în dificultate; 

 activităţi de dezvoltare personală care tratează subiecte precum respectul de sine, 

caracterul, dezvoltarea respectului faţă de sine şi faţă de cei din jur; 

 acţiuni comunitare, caritabile (activarea altruismului prin campanii de întrajutorare 

a elevilor nevoiaşi); 

 „ieşiri din lecţie” – de la personaj la realitate 

 organizarea unor şedinţe de grup. 

 

III.2.6. Exemple de teme propuse şi realizate de cadrele didactice împreună cu elevii: 

 Să nu minţi 

 Să nu furi 

 Ajută-ţi aproapele! 

 Respectă-ţi părinţii! 

 Respectă-ţi promisiunile 

 Asumă-ţi conştient reguli de morală 

 Nu fi prefăcut 

 Fii curajos! 

 

 

III.3. Stabilirea regulilor de funcţionare a clasei 
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III.3.1. Cine stabileşte regulile clasei? 

Regulile clasei se stabilesc de către profesor şi elevi, în vederea bunei desfăşurări a orelor 

la o anumită materie. La rândul său, Regulamentul clasei este elaborat, în principal, prin 

colaborarea dintre diriginte şi elevii clasei. Alte persoane consultate pentru construirea 

regulamentului sunt părinţii elevilor şi profesorii care predau la clasa respectivă: „Regulamentul 

clasei se stabileşte din propuneri ale mele, ale părinţilor şi ale elevilor, pe care ulterior le 

negociem”; regulile clasei se decid „prin colaborare cu elevii, cu profesorii care predau la clasă, 

cu părinţii elevilor”. 

Între profesor şi dirigintele clasei poate să existe o strânsă comunicare şi colaborare: nu 

numai dirigintele apelează la punctul de vedere al cadrelor didactice având cursuri la o anumită 

clasă, dar şi cadrul didactic stabileşte reguli în funcţie de propuneri ale dirigintelui. E adevărat că 

interviurile nu fac des referire la această conexiune. 

Un răspuns al unui diriginte detaliază procesul de reglementare, prin luarea în considerare 

a agenţilor şi a mecanismului instituţiei şcolare: „Regulile de funcţionare a clasei le stabilesc cu 

elevii şi profesorii, cu Consiliul profesorilor clasei şi directorul şcolii (…). Deciziile se iau în 

Consiliul profesorilor clasei şi în Consiliul profesoral.” 

 

III.3.2. În ce mod se stabilesc regulile clasei? 

Acestea sunt stabilite de către profesor/diriginte şi elevi de comun acord, în mod 

democratic, la începutul anului şcolar. Se discută deschis şi sunt analizate (toate) punctele de 

vedere ale elevilor. Generarea şi selectarea regulilor – se aminteşte adesea în interviuri – se 

realizează prin brainstorming. Instituirea regulilor este urmarea unui demers de negociere (sau, 

cu o nuanţă mai slabă, de „consultare” a elevilor): „profesorul propune, elevii acceptă sau nu, şi 

invers”; „se fac propuneri, acestea se dezbat în plen şi se votează cele mai bune”. Sau, într-o altă 

variantă de răspuns privind procesul de dezbatere şi deliberare asupra setului de reguli formale: 

„propunerile sunt făcute de către elevi şi apoi scrise pe tablă; se alege un minimum de idei 

(uneori se votează) care să le comprime pe celelalte”.Regulile de funcţionare a clasei sunt afişate 

la loc vizibil şi „reamintite din când în când sau când sunt încălcate”. 

Stabilirea regulilor clasei se realizează ţinând cont de specificul şi nevoile clasei, inclusiv de 

cele moral-afective, de structura clasei şi personalităţile elevilor, de tipul disciplinei predate şi 

misiunea şcolii. În planul surselor normative, se pleacă de la R.O.I.-ul şcolii şi Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar. 
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Regulile formale trebuie să fie „puţine şi clare”, să fie astfel concepute încât să permită 

adaptarea la diverse situaţii; trebuie să fie în armonie cu regulile informale create în procesul 

interacţional („atât cât se poate pentru a nu se ajunge la clase în derivă”). 

Regulile şcolare reglementează şi asigură controlul cu privire la comportamentul elevilor 

la clasă. O parte a profesorilor intervievaţi încearcă să treacă dincolo de aspectul impersonal, 

convenţional al regulilor şi să-i determine pe elevi să conştientizeze importanţa şi beneficiul 

regulilor pentru elevii înşişi. Aceşti profesori caută să-i sensibilizeze pe elevi în privinţa efectelor 

direct sau indirect morale ale respectării regulilor: „fac apel la consecinţele nerespectării 

regulilor asupra propriei persoane, dar şi asupra colegilor”. Mai mult decât atât, se poate 

întâmpla ca şi actul de stabilire a regulilor să fie perceput de profesor ca practică posedând 

funcţie morală şi înscrisă în cadrul mai larg al socializării: „Avansez ideea de unitate şi subliniez 

importanţa fiecăruia în clasă, după modelul unei maşinării uriaşe în care fiecare piesă are rolul 

ei, fără de care aceasta nu funcţionează. Îi ajut să se cunoască, să-şi descopere reciproc 

calităţile, să se aprecieze şi să se împrietenească”. 

 

III.3.3. Principii şi cerinţe ale regulilor clasei 

Regulile vizează crearea unui „mediu de muncă sănătos”, „respectarea orarului şi a 

programului unităţii”, „protejarea emoţiilor elevilor”. Nu există întotdeauna o clară delimitare 

între principiile care stau la baza regulilor şi scopurile pentru care acestea au fost create 

(manageriale, didactice şi formative); nici între principii şi regulile de comportament. Regulile 

urmăresc să contribuie la formarea şi dezvoltarea diferitelor laturi ale personalităţii elevilor: 

 spirit critic şi autocritic, libertate de gândire; 

 seriozitate; 

 sinceritate; 

 corectitudine; 

 respect reciproc; ascultarea şi respectarea părerilor celorlalţi; 

 spirit de întrajutorare; 

 implicare în luarea deciziilor etc. 

Alte principii şi valori invocate, deşi de maximă generalitate, indică nucleul axiologic menit 

să însufleţească şi să coloreze întregul efort didactic. Pentru un profesor absolvent de teologie, 

regulile trebuie să se sprijine pe morala creştină, pe solidaritate, toleranţă şi respectul pentru 

ceilalţi. Un profesor de educaţie vizuală şi plastică aşează în prim planul activităţii sale 

creativitatea: elevii „să fie creativi şi liberi, fără a-i deranja pe cei din jur”. 
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Nu lipsesc cerinţele minimale pentru bunul mers al clasei, care sunt nonnegociabile 

(punctualitate, atenţie, disciplină), şi nici exigenţele care condiţionează (şi atestă) desfăşurarea 

unor lecţii moderne/interactive (deschidere, colaborare, implicare, exprimarea opiniilor).  

Regulile clasei oglindesc, în concepţia cadrelor didactice, o combinaţie de idealităţi şi 

regularităţi comportamentale.  

 

III.3.4. Conţinutul regulilor şi integrarea acestora în fluxul practicilor didactice 

Regulile descriu comportamentele aşteptate, recompensele şi repercusiunile negative 

datorate încălcării regulilor. Individual sau în echipă, elevilor li se atribuie responsabilităţi, 

sarcini, care sunt, de obicei „responsabilităţi ferme şi pe termene precise”. 

Multe exemple furnizate în interviuri vizează organizarea colectivului de elevi, menţinerea 

disciplinei, verificarea îndeplinirii responsabilităţilor împărţite elevilor, evaluarea curentă a 

activităţii de învăţare. 

Din descrierea responsabilităţilor ce revin elevilor dintr-o clasă de gimnaziu din Galaţi 

rezultă complexitatea gestionării acestei „maşinării uriaşe” care este clasa de elevi: „Fiecare elev 

are o responsabilitate încă din prima zi când se semnează procesul verbal de protecţie a muncii. 

Lunar, rolurile sunt schimbate, aşa încât fiecare să se simtă important şi să cunoască pe propria 

piele ce înseamnă să … Ca responsabilităţi: închiderea-deschiderea ferestrelor cuvânt neclar, 

udatul florilor, aprinderea-închiderea luminii; afişarea noutăţilor la avizierul clasei; curăţenia; 

aprovizionarea, de la administraţie, cu material didactic pentru fiecare disciplină, cretă şi burete; 

serviciul la nivel de palier şi în cadrul clasei; secretarul şi şeful clasei; preşedintele Consiliului 

elevilor la nivel de clasă; responsabilul cu disciplina; responsabili (2 elevi) cu corn-lapte; 

responsabil-foaia clasei etc.” (o dirigintă, profesoară de matematică şi informatică, având o 

vechime în învăţământ de 25 de ani). 

Despre felul în care regulile instituite sunt puse în practică există puţine prezentări, atât în 

privinţa disciplinei, cât şi a activităţii didactice. Despre problema disciplinei, un cadru didactic 

afirmă pe scurt: „Actele de indisciplină sunt analizate împreună cu toată clasa, care, prin această 

metodă, se dezice de astfel de comportamente”. 

În schimb, în legătură cu structurarea activităţii didactice, o profesoară oferă o imagine 

globală: „La începutul anului şcolar: se discută cerinţele în ce priveşte obiectul de predare, 

exigenţele şi modalităţile de evaluare. Celelalte aspecte se evaluează pe parcurs, în funcţie de 

nivelul, nevoile şi cerinţele clasei. Dacă se constată un nivel mai înalt al capacităţilor elevilor, 

cerinţele vor fi mai ridicate. Pe parcursul activităţii, se desfăşoară un dialog permanent profesor-

elevi, se revine cu explicaţii în ce priveşte regulile stabilite şi conţinutul lecţiei. Explicaţiile sunt 

oferite atât clasei ca grup, cât şi individual, în funcţie de situaţie”. Regulile din acest exemplu, 
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centrate pe comunicare, sunt parte a unui stil pedagogic empatic, cu rol pronunţat de modelare, 

după cum rezultă din continuarea interviului: „Comunicarea cu elevii se poate desfăşura şi 

dincolo de disciplină, în funcţie de disponibilitatea elevilor (totuşi, nefiind dirigintă, este mai 

redusă). Discut cu elevii şi despre faptul că profesorul poate greşi uneori sau nu poate fi total 

disponibil pentru ei, fiind supus, ca oricine, şi altor influenţe, iar copiii nu sunt responsabili de 

acest fapt”.  

 

III.3.5. Exemple de reguli 

Iată câteva enunţuri referitoare la regulile clasei: 

 Respectă-i pe cei din jurul tău! 

 Să fim întotdeauna zâmbitori şi prietenoşi! 

 Să ne ajutăm colegii! 

 Să păstrăm clasa curată! Să avem grijă de bunurile clasei! 

 Nu vă bateţi în pauză! 

 Nu mâncaţi gumă în timpul orelor! (ultimele două exemple apelează la formulări 

negative, nu întotdeauna recomandabile). 

Cadrele didactice relatează şi despre recompensele şi penalităţile administrate elevilor. 

Recompense: comunicarea verbală/scrisă adresată părinţilor; evidenţierea în faţa Consiliului 

profesoral etc. Pedepse: numele trecut pe „lista ruşinii” la avizier; scăderea notei („cine nu scrie 

şi deranjează primeşte un doi”); rămânerea în clasă la pauză ş.a. 

Sancţiunea poate îmbrăca o formă apropiată de cea a suportării de către elev a 

consecinţelor logice ale propriilor fapte (conform lui Dreikurs, pedeapsa prestabilită într-un 

regulament este înlocuită de o măsură/o „consecinţă logică” în directă legătură cu transgresarea 

regulii). Dacă, de exemplu, regula este „Eu păstrez curăţenia!”, sancţiunea se poate prezenta în 

două variante: curăţenia în clasă timp de o săptămână; strângerea hârtiilor din curtea şcolii pe 

parcursul a două zile consecutiv. 

În raport cu răspunsurile din interviuri, o problemă care rămâne deocamdată în suspensie 

este dacă şi în ce măsură educaţia pentru reguli şi disciplină este parte componentă, deşi 

distinctă, a educaţiei morale (E. Durkheim, Ioan Nicola) sau e vorba, de fapt, de două lucruri 

complet separate (John Dewey). Desigur, orice experienţă şcolară, orice interacţiune profesor-

elevi în cadrul clasei are şi efecte de natură morală asupra elevilor, încât am putea spune că 

educaţia în spiritul regulilor şi educaţia morală merg împreună. Dar trebuie să ştim la ce fac 

referire regulile şcolare, ca să ştim ce şi cum formăm sau sancţionăm. E vorba mai mult de 

codificarea unor convenţii sociale în perimetrul vieţii şcolare, de limitele de permisivitate 

necesare bunei desfăşurări a procesului instructiv-educativ („Acasă poţi să te porţi cum vrei. La 
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mine la oră însă…”)? În acest caz, un comportament indezirabil sau cel puţin perturbator al 

elevului va primi din partea cadrului didactic un feed-back negativ, dar gestul/atitudinea elevului 

(de exemplu, aspectul vestimentar sau limbajul specific tinerilor, afişate fără o intenţie expresă 

de insolenţă la adresa profesorului) s-ar putea să aibă un caracter doar indirect sau derivat 

moral. Dar ce se întâmplă dacă încălcarea are consecinţe în planul raporturilor dintre elevi, 

atunci când se aduce atingere regulii reciprocităţii? 

Dacă, pe de altă parte, regula vizează sau încorporează principii şi valori de primă 

importanţă pentru mersul societăţii, pentru morala socială, subminarea acesteia impune 

sancţionarea a ceva mai mult decât a transgresării de reguli cu un caracter mai degrabă 

funcţional-contextual. 

În fine, o a treia ipostază sau ipoteză de lucru priveşte valorile şi regulile de ordin general 

uman (din care au derivat, de-a lungul timpului, virtuţile lui Aristotel, Decalogul, imperativul 

categoric sau drepturile copilului etc.), care pot fi considerate, parţial sau total, intrinsec morale 

şi generatoare de efecte de acest tip. 

Astăzi, pedagogia nu se mai grăbeşte să ofere un unic, global şi tranşant răspuns la aceste 

dileme (chiar şi celebra teorie a lui Kohlberg despre stadiile dezvoltării psihomorale s-a dovedit 

mai puţin redutabilă decât s-a crezut la un moment dat, fiindcă în ea se amestecă etapele 

dezvoltării judecăţii morale şi cele ale dezvoltării sociale a copilului, deşi cele două procese nu 

sunt neapărat sincrone). 

În ciuda acestei stări de lucruri (sau poate tocmai de aceea), reflecţia dezvoltată de 

profesor pe marginea acestui subiect „fierbinte” este un exerciţiu mental binevenit, care îi 

deschide calea spre o comprehensiune mai subtilă a arcanelor meseriei. Intermitentă sau 

continuă, această reflecţie există, dă naştere la interpretări personale. Deşi nescoase în relief cu 

ocazia interviurilor, de potenţialitatea acestor interpretări trebuie ţinut seama; e posibil ca ele 

să fie deja înscrise în dialogul interior al profesorului cu sine însuşi. 

 

 

III.4. Abateri frecvente de la conduita morală observate la copii. Modalităţi de 
intervenţie ale profesorilor 

 

În categoria abaterilor frecvente, fără o gravitate deosebită (în sensul că încălcarea 

normelor de conduită sau a regulilor prevăzute de disciplina şcolară, precum şi distanţarea de 

setul trăsăturilor psihologice dezirabile ce configurează profilul moral, nu indică totuşi pericolul 

unei dezvoltări antisociale), profesorii includ următoarele atitudini şi comportamente: 
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 violenţa verbală şi fizică este acuzată de majoritatea profesorilor cuprinși în studiu 

(ameninţări, certuri, injurii, bătăi); ea se manifestă mai ales în relaţiile dintre elevi, dar, 

uneori, şi în raport cu profesorii sau cu personalul şcolii, situaţie în care i se atribuie o 

gravitate sporită; 

 interesul exclusiv pentru valorile materiale şi beneficiile financiare, asociat cu 

dezinteresul sau chiar dispreţul pentru orice alt tip de raportare valorică (de ordin 

cultural, moral, estetic sau spiritual): pentru tinerii de astăzi banii sunt singura formă de 

autorealizare, constituind scopul lor unic în viaţă;  

 individualismul exacerbat, insensibilitatea în raporturile interumane, neimplicarea 

emoţională, egoismul, invidia, lipsa de altruism, lipsa compasiunii, indiferenţa fata de tot 

ce-i înconjoară ("Tinerii nu manifestă empatie nici în raport cu colegii, nici cu părinţii, în 

raport cu nimeni…, nu au înţelegere, compasiune"); 

 inabilitatea de a stabili relaţii cu cei de-o seamă, de a coopera, de a se solidariza, de a 

coagula o colectivitate: copiii şi tinerii "relaţionează prost între ei: fie se autoexclud, fie 

se pun cumva în centrul atenţiei şi atunci generează serii de conflicte cu ceilalţi - de cele 

mai multe ori totuşi este vorba despre conflicte minore, nu grave. Nu relaţionează bine 

pentru că sunt mai ales individualităţi, fiind prea puţin dispuşi să creeze un colectiv"; 

 lipsa de respect faţă de şcoală, faţă de colegi şi de dascăli; comportament neadecvat, 

atitudini sfidătoare, de opoziţie şi protest (aroganţă, „obrăznicie”) faţă de profesori şi de 

personalul şcolii: 

- limbajul vulgar, indecent, trivial încărcat sau nu de agresivitate, folosit în 

mod curent de tineri în raporturile dintre ei;  

- indisciplina, incorectitudinea, minciuna, lipsa de punctualitate, de 

responsabilitate în raport cu sarcinile şcolare; nerespectarea regulilor clasei: 

vorbitul în ore, întreruperi cu observaţii, comentarii nepotrivite în timpul 

lecţiilor; dezordinea şi gălăgia din clasă; 

- neefectuarea temelor, refuzul de a realiza o sarcină didactică sau 

superficialitate în pregătirea lecţiilor; dezinteresul faţă de şcoală, lipsa 

generalizată de responsabilitate; 

 vestimentaţia indecentă şi provocatoare, adoptată mai ales de fete, care vor să arate cât 

mai provocator, după exemplul vedetelor TV; pe de altă parte, chiar atunci când nu este 

indecentă, vestimentaţia generează probleme, dat fiind faptul că induce un factor de 

discriminare economică; tinerii, şi mai cu seamă tinerele din familiile prospere, îşi 

etalează la şcoală îmbrăcămintea de firmă, ceea ce le creează celor din familii mai 

modeste importante complexe de inferioritate; mai mulţi profesori văd soluţionarea 
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acestei probleme în revenirea la uniforma şcolară; în plus, argumentează ei, uniforma 

constituie o formă de afirmare a respectului faţă de instituţia şcolară, întărind în acelaşi 

timp sentimentul de apartenenţă la o colectivitate şi ataşamentul pentru tradiţia 

instituţiei respective; 

 furtul (însuşirea bunurilor unui coleg) și furtul intellectual (copiatul în masă); 

 fuga de la ore / chiulul / absenteismul, abandonul şcolar; absenteismul şi abandonul 

şcolar se constată mai frecvent în cazul romilor şi al copiilor cu situaţii familiale 

problematice (familii dezorganizate, familii precare din punct de vedere socio-economic, 

familii marcate de relaţii conflictuale între părinţi, de comportamentele lor deficitare din 

punct de vedere moral sau chiar deviante); 

 atitudini de discriminare manifestate de elevi, dar şi de unii dintre părinţi, pe criterii 

etnice (mai rar), acesta fiind cazul romilor, sau economice (mai adesea); elevii romi sunt 

fie evitaţi de colegii lor, fie consideraţi vinovaţi de toate conflictele din clasă, în vreme ce 

copiii aparţinând familiilor sărace sunt marginalizaţi, izolaţi sau devin ţinta ironiilor celor 

mai înstăriţi; un regim discriminatoriu din partea colegilor suportă şi copiii cu un anumit 

handicap, porecliţi şi umiliţi în mod frecvent; 

 cazuri de violenţă verbală din partea unor profesori; 

 ținuta neadecvată a unor profesori. 

 

Abaterile grave sunt, conform răspunsurilor la interviu, foarte rare, ele fiind, în general, 

asociate cu riscuri psihologice marcante şi cu un important potenţial spre dezvoltarea unor 

conduite antisociale. Asemenea situaţii sunt: 

 consumul de droguri, de substanţe etnobotanice, de alcool, de tutun; 

 violenţa fizică, în special violența în raport cu profesorii; 

 abandonul şcolar; 

 fuga de acasă a unor eleve. 

 

În legătură cu aceste două serii de devieri de la conduita morală şi de gradul de gravitate 

acordat de participanţii la interviu, se impun câteva observaţii.  

 Alături de abaterile elevilor, sunt consemnate şi câteva comportamente problematice 

din partea unor cadrelor didactice, cum ar fi: violenţa verbală în relaţiile cu elevii şi 

ţinuta necorespunzătoare la clasă. Se constată însă că, deşi asemenea comportamente 

incompatibile cu statutul de profesor sunt denunţate ca frecvente, importanţa lor pare 

minimalizată, ele nefiind incluse de respondenţi în sfera manifestărilor grave. 
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 Violenţa în relaţiile dintre elevi, nu numai cea verbală, ci şi cea fizică, este menţionată 

printre abaterile cu mare frecvenţă în cadrul şcolii, fără ca ea să fie totuşi integrată în 

categoria problemelor grave; violenţa este calificată astfel doar atunci când este 

îndreptată asupra unui profesor.  

 Un alt exemplu de abatere des întâlnită, considerată benignă, cu toate că reprezintă o 

conduită evident delictuală, este furtul bunurilor unui coleg. 

 De asemenea, abandonul şcolar, constituind un fenomen frecvent, după afirmaţiile unor 

profesori, nu pare a-i îngrijora prea mult pe aceştia: fie pentru că, părăsirea instituţiei 

şcolare înseamnă pentru ei absolvirea de orice responsabilitate faţă de devenirea 

ulterioară a tânărului, fie pentru că decizia de întrerupere a studiilor nu semnifică, prin 

ea însăşi, o încălcare a normelor morale; totuşi cadrele didactice care au dat acest 

răspuns includ abandonul şcolar în clasa abaterilor de conduită morală, probabil din 

cauza asocierii lui frecvente cu o serie de comportamente transgresive. 

 

Măsurile preconizate de profesori în asemenea situaţii alcătuiesc o listă scurtă, 

comparativ cu cele anterioare, referitoare la dificultăţile pe care le întâmpină în activitatea 

educativă şi la abaterile elevilor. În plus, un număr mare de profesori nu au răspuns deloc la 

această întrebare sau au afirmat pur şi simplu că nu ştiu ce este de făcut.  

Totuși, deși răspunsurile oferite de profesori la întrebarea privind modalitățile de 

intervenție au înregistrat o pondere mai mică, informațiile culese permit conturarea unor soluții 

cu potențial de transfer / multiplicare: 

 angrenarea elevilor în activităţi de tipul „Şcoala după şcoală”; în felul acesta, ei vor fi 

supravegheaţi mai mult timp, lucru util mai ales în cazul în care părinţii sunt 

supraocupaţi profesional sau, dintr-un motiv sau altul, lipsesc o perioadă de acasă, un 

alt beneficiu constând în implicarea tinerilor în activităţi educative cu rol important în 

propria lor dezvoltare; 

 apropierea comunicaţional-afectivă de fiecare copil sau tânăr în parte; 

 contactarea familiei, discuţii cu părinţii şi consilierea lor;  

 vizite la domiciliul elevilor: este foarte indicat ca profesorul să cunoască mediul familial 

al copiilor şi tinerilor; mulţi dintre cei care se manifestă agresiv în relaţiile cu ceilalţi au 

probleme emoţionale, fie pentru că acasă se confruntă cu violenţa părinţilor, fie din alte 

cauze cu impact traumatic (boala sau decesul unui părinte, de exemplu); în asemenea 

situaţii profesorul trebuie să se comporte empatic, să devină un sfătuitor, să ofere 

sprijin afectiv şi, nu în ultimă instanţă, să apeleze la psihologul şcolar; 
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 întărirea pozitivă a comportamentelor adecvate prin laudă, încurajare, evidenţiere în 

faţa clasei etc. sau printr-o recompensă simbolică; 

 profesorul trebuie să-i implice în activitate, să-i stimuleze şi să-i responsabilizeze pe toţi 

elevii şi nu să lucreze numai cu câţiva; în al doilea rând, elevii trebuie responsabilizaţi nu 

numai la ore sau în legătură cu temele şcolare, ci în viaţa de zi cu zi - fiecăruia să i se dea 

anumite sarcini (de exemplu, să se îngrijească de flori, să facă de serviciu etc.); 

 lucrul pe echipe, proiecte de grup care favorizează colaborarea, solidaritatea, 

sentimentul de apartenenţă la grup, dar şi capacitatea de asumare a unei sarcini de 

care depinde rezultatul întregii echipe, ceea ce duce la responsabilizarea fiecărui 

participant; 

 organizarea unor activităţi/ exerciţii de intercunoaştere: prin desene (identificarea cu o 

pasăre, un fluture etc. şi comentarea acestui fapt), compuneri pornind de la întrebarea 

„Cine sunt eu? ”, fraze neterminate pe care să le completeze, de tipul „Eu sunt un copil 

care …”; 

 în privinţa ţinutei, ar trebui să se adopte uniforma şcolară; pe lângă faptul că s-ar evita 

vestimentaţia indecentă, s-ar mai atenua şi diferenţele economice dintre elevi; în plus, 

ea semnifică o formă de respect pentru instituţia şcolară şi o emblemă a apartenenţei la 

o anumită şcoală, la tradiţia ei etc.; 

 mai multe ore de dirigenţie în care să se discute problemele de disciplină, dar şi aspecte 

ale vieţii şcolare curente; ore de dirigenţie pe tema violenţei, cu chestionare, dezbateri, 

joc de rol; 

 diverse activităţi extraşcolare de loisir sau cultural;  

 antrenarea elevilor în activităţi creative, de învăţare prin descoperire; 

 consiliere psihopedagogică a elevilor cu abateri, discuţii individuale cu aceştia; 

 organizarea unor întâlniri cu reprezentanți ai justiţiei, bisericii, poliţiei; 

 discuţii cu dirigintele, cu ceilalţi profesori. 

În legătură cu acest din urmă răspuns se constată că foarte puţini dintre cei intervievaţi, şi 

numai în situaţiile considerate grave, declară că se sfătuiesc cu ceilalţi profesori atunci când au 

de-a face cu încălcări ale normelor de conduită din partea elevilor, ceea ce sugerează o 

colaborare deficitară la nivelul echipei educative din şcoală.  

De asemenea, exemplul personal, esenţial în formarea morală a tinerilor, nu este indicat 

decât de un număr foarte mic de respondenţi; o explicaţie ar putea fi aceea că, în marea lor 

majoritate, ei nu sunt îndeajuns de conştienţi de importanţa manierei în care îşi îndeplinesc 

propriile sarcini de rol în activitatea educativă cotidiană; la fel de plauzibilă este însă şi 

presupunerea că, dat fiind prestigiul redus al şcolii şi al reprezentanţilor săi în societatea actuală, 
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în comparație cu impactul puternic asupra tinerilor al modelelor sociale de succes, 

fundamentate pe false valori, în contradicţie evidentă cu cele vehiculate de instituţia şcolară, 

profesorii nu se mai iluzionează că ar putea deveni ei înşişi modele de atitudine şi 

comportament pentru elevii lor.  

O pondere deosebit de ridicată o au, în schimb, declaraţiile în favoarea măsurilor punitive, 

uneori bazate pe umilirea, ruşinarea şi apostrofarea vinovatului, comportamente care nu fac 

decât să-i întărească poziţia defensivă, să-i intensifice afectele negative, precum agresivitatea, 

revolta, sentimentul de respingere colectivă şi să-i consolideze o imagine de sine devalorizantă. 

De subliniat faptul că, dată fiind raritatea abaterilor comportamentale grave, astfel de pedepse 

sunt folosite mai ales în situaţiile curente. Asemenea măsuri sunt: 

 dezbaterea situaţiei cu familia în faţa clasei (n.m.- umilirea familiei); 

 apostrofarea şi mustrarea în faţa clasei (n.m.- umilirea elevului); 

 „Aplicăm principiul: După faptă şi răsplată”;  

 „Colţul ruşinii”.  

Alte măsuri invocate par a avea un caracter mecanic, pur birocratic, dat fiind că aplicarea lor 

nu este însoţită şi de alte tipuri de raportare interpersonală sau de comportamente de ordin 

comprehensiv, pe care cei ce dau asemenea răspunsuri le omit cu desăvârşire:  

 aplicarea sancţiunilor prevăzute de regulamentul şcolar; 

 scăderea notei la purtare; 

 aplicarea unor pedepse şi a unor interdicţii (n.n. – nu se specifică ce fel de pedepse); 

 elevul este pus să scrie de mai multe ori o regulă a clasei pe care a încălcat-o. 

 

III.5. Forme de prevenţie a violenţei şcolare utilizate în şcolile cuprinse în studiu 

  

 Formele de combatere a violenţei şcolare aplicate de cadrele didactice diferă în funcţie 

de vârsta copiilor, variind de la poveştile cu tâlc folosite la grădiniţă, până la realizarea unor 

studii tematice de către elevii de la liceu. De asemenea, profesorii intervievaţi au oferit o paletă 

largă de forme de prevenţie a violenţei şcolare, aceştia indicând metode care pot fi aplicate 

individual, la nivelul clasei sau la nivelul întregii unităţi şcolare. Astfel, măsurile de prevenţie a 

violenţei indicate de cadrele didactice pot fi grupate, atât în funcţie de cei implicaţi în activitatea 

educativă (elevi, părinţi, cadre didactice, consilieri şcolari specialişti în domenii conexe etc.), cât 

şi în funcţie de nivelul la care acestea pot fi aplicate. 
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III.5.1. Măsuri de prevenţie a violenţei luate la nivelul clasei de elevi, în special de către 

profesorii diriginţi: 

 abordarea, în cadrul orelor de dirigenţie, a unor teme despre violenţă, adaptate nivelului 

de vârstă al elevilor, a unor teme de reflecţie, („În tematica de la dirigenţie sunt incluse 

lecţii despre violenţă şi consecinţele ei.”), realizarea unor dezbateri/ discuţii de grup şi 

individuale în cadrul acestora sau în orele de orientare şi consiliere. Din perspectiva 

respondenţilor, aceste activităţi favorizează procesul de dezvoltare personală, ducând la 

manifestarea unor atitudini şi comportamente non-violente. „La fiecare clasă se dezbat 

teme legate de managementul conflictului cu studii de caz şi dezbateri pro şi contre, 

desene, postere, lucru în echipă, foaia clasei (o pagină săptămânală despre viaţa clasei 

în general).” 

 informarea elevilor cu privire la riscurile la care se expun atunci când sunt cooptaţi în 

diverse grupuri infracţionale; 

 prezentarea unor poveştilor cu tâlc (la grădiniţă şi chiar în clasele primare), din care 

elevii să poată trage anumite concluzii; 

 existenţa unei bune comunicări între elevi şi profesori (relaţie de comunicare, de 

educare, ajutorare); 

 menţinerea unui climat propice activităţilor şcolare; 

 identificarea surselor de conflict şi violenţă – medierea conflictelor, detensionarea 

tuturor momentelor care pot implica violenţa, prin intervenţii imediate ale cadrelor 

didactice în situaţiile problematice;  

 realizarea, de către profesorii diriginţi, a unor studii de caz ale elevilor cu probleme de 

comportament, în vederea cunoaşterii acestora şi a situaţiei lor familiale dar, mai ales 

pentru identificarea unor modalităţi de rezolvare a problemelor;  

 repartizarea unor sarcini clare elevilor: 

 efectuarea, de către elevi, a unor studii tematice pe teme legate de violenţă verbală sau 

fizică, în diverse medii (familie, şcoală, societate) dar şi pe teme de comunicare, 

negociere.  

 stabilirea, împreună cu elevii, a unui regulament clar la nivelul clasei (pliat pe specificul 

clasei, cu reguli stricte referitoare la disciplină); 

 

III.5.2. Măsuri de prevenţie a violenţei la nivelul şcolii 

 Profesorii au afirmat că prevenirea violenţei este o temă centrală în şcoala românească 

şi este poate fi realizată prin modalităţi multiple. Dintre măsurile axate pe acţiuni de motivare a 

elevilor şi de promovare a bunelor practici indicate de respondenţi amintim: 
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 oferirea unui „model de comportament” de către cadrele didactice. „Şcoala poate să 

ofere consecvenţă în implementarea modelelor pe care pretinde că le are.” 

 implicarea în anumite exerciţii şi subiecte controversate care să stimuleze o comunicare 

reală între toţi actanţii din cadrul şcolii; 

 realizarea unor ore deschise;  

 oferirea unor exemple de bună-practică, premierea claselor în care elevii au o conduită 

exemplară; 

 realizarea de către elevi a unor portofolii, activităţi de voluntariat;  

 desfăşurarea unor concursuri având ca temă violenţa. 

 La polul opus, se află măsurile punitive. Cadrele didactice sugerează adoptarea 

următoarelor măsuri în vederea combaterii violenţei în şcoala lor: 

 careuri cu elevi în care să se discute cazurile de violenţă şi/sau analiza obiectivă a 

cazurilor de violenţă, a acţiunilor negative, atât la nivelul clasei, cât şi în consiliile 

profesorale; 

  integrarea elevilor care au fost implicaţi în acte de violenţă în grupuri recuperatorii;  

 respectarea strictă a Regulamentului şcolar şi a Regulamentului de ordine interioară şi 

aplicarea dispoziţiilor prevăzute de acestea într-un mod nediscriminatoriu, folosirea 

unui sistem de sancţiuni şi pedepse. Dintre măsurile prevăzute în ROI şi menţionate de 

profesorii intervievaţi amintim: exmatricularea, suspendare pentru 3 zile, amendarea 

elevilor violenţi, avertismentul, mustrarea, scăderea notei la purtare, somaţia, 

pedepsele, sancţionarea comportamentelor indezirabile etc. „Avem reguli şi aplicăm 

pedepse pentru încălcarea lor.” Profesorii nu au specificat care sunt pedepsele sau 

sancţiunile aplicate elevilor.  

 Elevii dar şi părinţii acestora trebuie să cunoască prevederile regulamentelor. De 

asemenea, actele şi sancţiunile administrative trebuie „popularizate” în rândul elevilor şi 

părinţilor, „ca mijloc de descurajare a acestor acte.” 

 monitorizarea comportamentelor elevilor „În primul rând suntem foarte atenţi la orice 

episod de violenţă în spaţiul şcolii, de orice natură şi facem tot posibilul să-l stingem, fie 

prin consiliere şi mediere cu ajutorul profesorului consilier şi al colectivului de cadre 

didactice, fie prin referire la poliţia de proximitate.” 

 înfiinţarea unei comisii specializate (ex.: Comisia de prevenirea şi combaterea violenţei); 

 întocmirea unui plan privind securitatea elevilor; 

 introducerea însemnelor distinctive pentru elevi: uniformă şcolară, ecusoane pentru 

elevi. Pierderea „anonimatului” duce la scăderea cazurilor de violenţă în rândul elevilor. 
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 împrejmuirea corespunzătoare a spaţiului şcolar; 

 introducerea sistemelor de supraveghere (prezenţa permanentă a profesorilor în 

mijlocul elevilor, realizarea serviciului pe şcoală - profesori de serviciu şi elevi -, camere 

video) „În lipsa lor, mediul ar fi mai violent, aşa că elevii compensează prin violenţă 

verbală.”, „Suntem poate printre puţinele instituţii gimnaziale la care fenomenul 

violenţei este bine manageriat. Poate ar părea fără importanţă, dar serviciul pe şcoală – 

hol în pauze este făcut de cadrul didactic însoţit de 2 elevi (elevii sunt alţii în fiecare 

pauză şi zi). Acum văd şi aud ceea ce aude şi vede şi cadrul didactic.” 

 monitorizarea permanentă, în special a elevilor violenţi, a prezenţei la ore şi chiar 

existenţa unor echipe care să monitorizeze comportamentul elevilor din fiecare clasă;  

 angajarea unor firme specializate de pază şi ordine. 

 

III.5.3. Colaborare şcoală – familie – specialişti în domenii conexe: 

 implicarea familiei elevilor în cât mai multe activităţi, colaborarea permanentă cu 

aceştia; realizarea unor lectorate cu părinţii şi a unor şedinţe în care să fie abordate 

teme legate de problemele apărute la nivelul clasei sau teme despre violenţă; 

  rezolvarea cazurilor de violenţă împreună cu părinţii elevilor în cauză „Situaţiile 

problemă au fost discutate de diriginţi cu elevul, cu părinţii acestuia, s-a întrunit Consiliul 

clasei.”  

 colaborarea cu reprezentanţi ai poliţiei de proximitate „A fost invitat poliţistul de 

proximitate la ora de consiliere să explice care sunt efectele comportamentului violent, 

dar tocmai elevii direct vizaţi au lipsit la această oră.” 

 implicarea comunităţii în activităţile organizate de şcoală, colaborări şi discuţii cu 

specialişti în diferite probleme; 

 realizarea unor parteneriate Şcoală – familie – biserică, şcoală – familie – poliţie; 

 parteneriate şi activităţi desfăşurate în colaborare profesori – părinţi – elevi – poliţie – 

profesor consilier – reprezentanţi ai comunităţii;  

  activităţi realizate în parteneriat cu instituţii care au drept obiectiv prevenirea violenţei 

(IJP, ONG – uri, CJAP, CJRAE etc.), parteneriate cu ISJ-uri şi alte instituţii abilitate, 

întâlniri cu reprezentanţi ai instituţiilor locale: poliţie, jandarmerie, centrul antidrog 

(Agenţia Naţională Antidrog), jurişti; 

 unele cadre didactice indică participarea la slujbele religioase la Capela şcolii ca o 

modalitate de combatere a violenţei. 
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III.5.4. Consiliere psihopedagogică  

 Profesorii consideră că principalul responsabil de prevenţia sau de rezolvare a cazurilor 

de violenţă din şcoală este consilierul şcolar. Astfel, printre formele de prevenţie a violenţei se 

regăsesc: 

 consilierea psihopedagogică (de grup sau individuală) atât pentru elev, cât şi pentru 

familia sa;  

 activităţi realizate de consilierul şcolar, de exemplu, acesta desfăşoară semestrial, o 

activitate de grup pe tema violenţei;  

 o bună comunicare şi colaborare între diriginţi şi consilieri şcolari şi chiar consilierea 

profesorilor şcolii; 

Am întâlnit şi răspunsuri la acest item care se referă strict la etnia romă; cadrul didactic 

asociind reprezentanţii acesteia cu cazurile de violenţă din şcoala în care îşi desfăşoară 

activitatea. Din acest motiv, forma de prevenţie a violenţei şcolare indicată de acesta este 

activitate de consiliere a copiilor romi şi a familiilor acestora, implicarea lor în activităţi culturale, 

lectorate, activităţi de mediere.  

Unii profesori sunt de părere că indiferent de metodele folosite, cazurile de violenţă nu pot 

fi rezolvate sau combătute. „S-a propus ca elevul să participe la şedinţe de consiliere dar acestea 

nu sunt obligatorii, astfel că mulţi dintre elevii în cauză nu au dorit să fie consiliaţi.”susţine un 

profesor de la un liceu sportiv, în timp ce un cadru didactic debutant afirmă „[…] avem în şcoală 

psiholog care răspunde solicitărilor venite din partea diriginţilor şi vine la ora de dirigenţie, 

discută cu copiii. Mai multe nu poate face. E doar unul în toată şcoala.” 

  

III.5.5. Proiecte şi activităţi extraşcolare 

 realizarea unor activităţi cu rol informativ şi preventiv în parteneriat cu instituţii 

specifice  

 activităţi extraşcolare care au ca scop crearea unui climat pozitiv al grupului sau 

creşterea coeziunii acestuia (activităţi sportive, cultural artistice, excursii, tabere şcolare 

marş anti-violenţă, activităţi alternative de petrecere în mod constructiv a timpului liber, 

activităţi de voluntariat etc.); 

 programe de intervenţie şi prevenţie de îmbunătăţirea comportamentului violent;  

 concursuri tematice (concursuri de postere anti-violenţă portofolii, postere, desene, 

fotografii pe tema violenţei etc.) 

 activităţi de informare periodică a elevilor şi prezentarea unor materiale informative 

(vizionarea unor CD-uri, filme video, PPT-uri tematice), campanii de informare realizate 

de poliţia locală prin prezentarea unor materiale şi a unor exemple concrete;  
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 derularea unor proiecte educaţionale care să intensifice relaţionarea şi comunicarea 

dintre elevi şi dinte elevi – profesori. „Există proiecte în derulare, cu activităţi care 

prezintă violenţa din societate şi consecinţele negative asupra tuturor.” Profesorii au dat 

exemple concrete de astfel de proiecte desfăşurate la nivelul instituţiilor şcolare. Dintre 

acestea amintim: „Săptămâna educaţiei globale”, „Spune NU violenţei”, „Violenţa, de la 

cauză, la efect”, „Violenţa naşte violenţă”, Spune stop violenţei!” etc. Programele au 

avut diferite grupuri ţintă. Dacă unele dintre acestea au avut în vedere toţi elevii, altele 

i-au vizat doar pe cei cu un potenţial ridicat de agresivitate, în special verbală şi chiar şi 

pe părinţii acestora.  

 

Alte măsuri adoptate în şcoli care au ca scop prevenirea violenţei şcolare sunt cursurile de 

formare a profesorilor, organizarea unor mese rotunde privind violenţa în şcoală, training de 

abilităţi asertive. 

 

 

III.6. În ce raport se află morala şcolii cu morala din mediile extraşcolare (familie, 
comunitate, grup de congeneri etc.)? 

 

 Între şcoală şi societate raportul este unul contradictoriu, când nu e antagonic, de 

opoziţie. Unii profesori neagă măcar existenţa unui consens parţial între valorile şcolii şi cele ale 

societăţii: „pare că şcoala duce o luptă cu mass-media, strada, dar mai ales cu familia”. Nu mai 

există repere clare în societate, asistăm la „răsturnarea valorilor autentice din societate”. Şcoala 

vrea să opună domniei absolute a banului corectitudinea/cinstea, seriozitatea, munca făcută cu 

perseverenţă şi pasiune. Dar modelele de succes ale societăţii sunt reprezentate de indivizi 

avuţi, bine situaţi, care nu au avut vreun parcurs şcolar deosebit: „persoane fără cultură, fără 

educaţie, care au ajuns foarte uşor să facă bani”; sau e vorba de tot felul de „dive” care se lăfăie 

prin tabloide; dar şi de persoane de pe scena publică – profesori, doctori – cu „şapte masterate 

obţinute în condiţii dubioase”. 

 Sunt astfel încălcate standardele minime de succes bazate pe merit (grad de instruire, 

aptitudini, competenţe, calitate profesională). Dar, dincolo de exacerbările de moment ale 

fenomenului, nimic nou: „Astăzi, e ca şi acum 40 de ani: elevii primesc un cod, un cod de 

conduită. Elevul vede că unul nu munceşte, nu ştie carte şi tot are mult”. 

 Există, totuşi, un evantai al aprecierilor despre raportul dintre morala şcolii şi cea a altor 

medii educative: între acestea se produc suprapuneri parţiale (chiar unele integrale), iar punctul 

de incidenţă poate fi aproximat la 50%. Raportul nu este conotat mereu strict maniheist; acesta 
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ar putea fi definit ca „oscilant, în salturi”, ca „interferenţă discontinuă”. Contradictoriu, raportul 

dintre moralele diferiţilor agenţi de socializare, este, după cum afirmă sec un profesor de 

matematică, mai mic decât 1: influenţa celorlalţi factori este mai mare decât cea a şcolii. 

 Poziţia în care se găsesc adolescenţii e una ingrată, „îngrozitoare”, prinşi între stradă şi 

ce li se pare lor că e bine, părinţi obosiţi, mesajul moralei şcolii şi scăderea dramatică a 

autorităţii profesorului. Ei trăiesc „într-o stare de incertitudine şi insecuritate pentru că le lipsesc 

reperele valorice ferme”. 

În fond, măcar ca punct de plecare, idealurile şi valorile familiei, şcolii şi comunităţii ar 

trebui să coincidă: „Şcoala încearcă să cultive nişte lucruri comune, noi nu inventăm”. „Noi 

suntem undeva la mijloc între familie şi societate: să fim o balanţă; căutăm o cale de viitor”. 

Şcoala ar trebui să continue ce face familia, dar, „acasă, morala şcolii se răstoarnă”, „se 

dărâmă”. Acest „acasă” nu înseamnă doar căminul familiei, ci şi televiziune, internet, mobil. Or, 

valorile transmise prin mass-media sunt mai puternice decât cele ale şcolii, imaginea este mai 

pregnantă decât textul, iar internetul este o provocare mai mare decât televiziunea. Cât despre 

responsabilitatea familiei, a-i aduce pe copii la şcoală echivalează deseori pentru părinţi cu un 

transfer de responsabilitate educativă fără rest (e adevărat, mulţi părinţi fiind obligaţi să se 

rezume la eforturile îndreptate spre asigurarea celor necesare traiului zilnic pentru copiii lor). 

 Ce reproşează şcoala părinţilor şi elevilor? Familia şi şcoala colaborează la consolidarea 

valorilor morale în ciclul primar, unde „lucrurile stau bine”. Trecerea de la primar la ciclul 

secundar este dramatică. Aspect clar reflectat în motivaţia învăţării. Elevii învaţă repede să se 

orienteze în meseria de elev, deprind o morală „practică” şi aplică principiul economiei de efort: 

nsu învaţă decât la 2 sau 3 materii, deşi profesorii îi încurajează să înveţe pentru ei înşişi. Vor 

nota maximă („dacă îi dai un 8, e notă mică!”). „Sunt satisfăcuţi că iau 10, dar în sinea lor te 

desfid” pentru asta. 

 În spatele acestor elevi sunt părinţii care presează („dacă nu îi daţi notă mare, îl mut!”). 

Scopul scuză mijloacele: „Familia vrea ca elevul să-şi atingă obiectivul – să intre la liceu, oricum, 

şi atunci unele valori sunt încălcate”. În consecinţă, susţine o profesoară, relaţiile dintre elevi, 

dintre diriginţi se deteriorează; copiii nu mai sunt stimulaţi să înveţe, dispare motivaţia 

intrinsecă; elevii ajung să sufere tot mai mult de sindromul „ochelari de cal”: „totul se reduce la 

notă”. 

 Cu ocazia focusurilor s-au făcut auzite şi voci în contrapunct: nu e totul aşa de sumbru, 

există părinţi sensibili la sugestiile şcolii (când notele elevilor s-au îndreptat după intervenţia 

părinţilor); există şi elevi, nu foarte mulţi, cu modele exemplare în familie şi receptivi la valorile 

promovate de şcoală. O preocupare a profesorilor este să-i susţină, să-i promoveze, „prin 

exemplu personal, pe aceşti copii lăudabili, (pentru ca ei) să se menţină pe poziţie”. 
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 Şcoala recunoaşte că, măcar parţial, nu este străină de şubrezirea modelelor dezirabile 

de comportament. Valorile avansate de şcoală pot fi „frumoase, înalte, dar mai sunt astăzi 

pertinente?” „Nici noi nu le dăm decât o direcţie foarte vagă în care să se ducă.” Tinerii sunt 

bombardaţi cu informaţii cărora nu le găsesc utilitatea. Un exemplu: lista de lecturi suplimentare 

„nu mai e actuală, nu-i mai interesează”. Efectul poate fi uşor anticipat în această situaţie: „şi 

atunci se refugiază în lucruri uşoare, care nu le solicită în niciun fel intelectul şi nu presupun 

efort”. 

 Alături de (in)consistenţa valorilor explicite ale şcolii, există problema valorilor implicite 

comunicate de profesori prin atitudinile lor. Uneori, aceste două tipuri de valori nu sunt 

consensuale. Unii profesori n-au ţinuta, atitudinea potrivită sau adoptă un dublu limbaj: „au o 

morală pe care o consideră corectă pentru afişare şi o alta pe care o practică de fapt”. Neplăcute 

se dovedesc momentele când, în ciuda bunelor intenţii, cadrul didactic resimte o scădere a 

disponibilităţii, a „rigorii necesare prezenţei la clasă, şi, din păcate, receptivitatea elevilor e mai 

mare în asemenea situaţii”. 

 Dincolo de îngrijorările exprimate în focusuri, s-au avansat şi atitudini care refuză cu 

orice preţ gustul înfrângerii. Una, de factură antropologică, emană optimism pedagogic: „nu 

contează o morală a cuiva/ceva, ci educaţia legată de morală pur şi simplu, de fondul moral al 

oricărei fiinţe umane aflate în plin proces de creştere şi dezvoltare”. Cealaltă atitudine ţine de 

încrederea în învăţarea din experienţă, în autoeducaţie: omul găseşte el însuşi soluţii chiar în 

societate, în situaţiile de criză, când îşi dovedeşte capacitatea de a fructifica resursele raţiunii 

instrumentale.” 

 

III. 7. Cum şi în ce măsură poate ameliora şcoala problemele de comportament ale 
unor elevi cauzate de influenţe extraşcolare? 

  

Ideea generală care se desprinde din cea mai mare parte a răspunsurilor este că şcoala 

poate face faţă cu mare dificultate influenţelor extraşcolare, care sunt mai numeroase, mai 

tentante şi care se întind pe o durată mai mare.  

Profesorii arată cum modelele („anti-modelele”) prezentate de mass-media au un 

impact puternic în comportamentele copiilor: în felul cum se îmbracă, vorbesc, se poartă 

precum şi în structurarea aspiraţiilor de viitor. Copiii, sub influenţa „vedetelor” promovate de 

media, vor succesul prin mijloace facile, „pe scurtătură”, unii ţintesc chiar să ajungă celebri, în 

orice caz să aibă mulţi bani şi să lucreze cât mai puţin.  

Multe dintre cadrele didactice deplâng neputinţa de a concura şi, respectiv de a 

contracara influenţa televizorului, a internetului (mai ales reţele de socializare, plus jocurile 
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video) şi a anturajelor: „Problema e atât de complexă, încât excede posibilităţile noastre. 

Undeva lucrurile se opresc, noi nu mai putem interveni – e vorba de mass-media”. 

Dar majoritatea profesorilor pun problemele de comportament ale elevilor şi îşi explică 

însăşi forţa distructivă a „alternativelor” informale extraşcolare prin „demisia” părinţilor din 

rolurile şi responsabilităţile lor educative. Iată, de pildă, o formulare a problemei care, cu mici 

variaţiuni, revine la foarte mulţi dintre subiecţii investigaţi: „Dacă tânărul are un anturaj nociv, 

responsabilitatea cea mai mare aparţine totuşi părinţilor; nu trebuie să se ajungă aici, să fie 

scăpat de sub control, dacă s-a ajuns, nu mai e prea mare lucru de făcut, mai ales la adolescenţă. 

Părinţii nu prea ştiu însă ce să facă sau nu-i interesează, de aceea ar trebui să se facă o Şcoală 

pentru părinţi. Poate chiar la şcoală s-ar putea realiza o Şcoală cu părinţii; dar, deşi ştiu că e util 

şi mi-ar plăcea să o fac, dacă mai vine şi asta, chiar că nu m-aş mai descurca”. Sau: „În cazurile de 

care vorbim, şcoala singură nu o să poată niciodată să facă ceva”; „acasă nu se face mai nimic”; 

„sunt probleme grele, foarte grele cu părinţii...”, „influenţa familiei este covârşitoare”. 

Fără implicarea şi sprijinul consistent al familiei, se consideră că eficacitatea acţiunii 

şcolii este extrem de redusă, mai cu seamă la vârsta adolescenţei. Se acuză absenţa, 

dezinteresul sau permisivitatea exagerată a părinţilor, care ar putea reprezenta cauzele sau, cel 

puţin factorii favorizanţi ale devianţelor comportamentale ale copiilor şi, totodată, factorii 

frenatori pentru o posibilă intervenţie a şcolii. În tot mai numeroase situaţii, părinţii sunt plecaţi 

la muncă în străinătate, iar absenţa lor cu greu poate fi suplinită sau compensată de bunici sau 

alte rude. În alte cazuri, este vorba doar de o problemă de ignoranţă sau dezangajare 

educaţională, părinţii fiind prea ocupaţi („unii muncesc mult, unii fac naveta”) sau/şi prea puţin 

conştienţi de nevoile de ordin afectiv şi educaţional ale copilului, mulţumindu-se cu a-i şti în 

siguranţă fizică, fără să-şi pună prea multe probleme. Acest gen de părinţi – îngrijorător de mulţi 

în ultimii ani, după declaraţiile profesorilor – manifestă, în raport cu şcoala, cel mult un minim 

interes pentru alocaţii, note, promovare  etc., dar alteori lipsa de preocupare, de supraveghere, 

de susţinere sau pasivitatea merg până la ignorarea sau tolerarea absenteismului şi chiar a 

abandonului şcolar („le fac un rău copiilor acoperindu-i”), până la înstrăinarea completă de copiii 

lor: „părinţii nu vor să vadă că există probleme”, „uită efectiv de copii”; „poate vă spune dvs. ce-

a mai făcut la şcoală, că eu de două săptămâni nu vorbesc cu el, suntem certaţi"... Dincolo de 

cazurile extreme, un fenomen general reclamat de profesori este faptul că adolescenţii nu 

beneficiază de comunicare şi de înţelegere din partea părinţilor, care, practic, la această vârstă, 

„nici nu-i cunosc”, nu le mai oferă un suport emoţional şi motivaţional consistent, nu sunt 

deschişi, nu au „competenţa” ori nu-şi mai acordă timpul şi disponibilitatea pentru problemele, 

căutările si crizele fiilor si fiicelor lor. Adesea, familia transferă întreaga responsabilitate a 

formării copilului pe seama şcolii. În ceea ce priveşte calculatorul sau internetul, din cauza 
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neştiinţei sau a comodităţii, există o evidentă tendinţă de învestire a tehnologiei cu aşteptări 

nerealiste, de supralicitare (absolutizare) a beneficiilor sale, fără a se lua în considerare 

multiplele riscuri inerente: „le permit accesul la internet fără discernământ, fără a le impune 

limite şi fără niciun control sau filtru”. 

Se vorbeşte apoi despre o „autoritate limitată” a cadrului didactic şi de o posibilitate 

de intervenţie dependentă în mare măsură de gradul de receptivitate a elevului „cu probleme”: 

„Ca să ajuţi pe cineva trebuie însă ca şi acela să fie dispus să primească un ajutor”. „Uneori m-

am izbit de un zid [din partea elevului], nu s-a putut comunica cu el”. Există şi situaţii în care 

dificultăţile derivă din problemele medicale, uneori ereditare ale elevului, în faţa cărora şcoala 

se simte neputincioasă de una singură. 

Pe de altă parte, profesorii investigaţi acuză şi alte genuri de piedici şi limite în calea 

acţiunii lor, care ţin de priorităţile şi constrângerile curriculumului, de cultura organizaţiei 

şcolare şi, în particular, de statutul sau prestigiul profesiei didactice. Unii dintre ei se plâng de 

absenţa unor reguli şi pârghii instituţionale clare pe baza cărora să poată acţiona în anumite 

cazuri dificile („se cere mult de la profesori, dar nu li se oferă mijloace”), de faptul că prin legi şi 

regulamente „se cultivă slăbiciunea profesorului, i se iau mijloacele” (de a interveni disciplinar), 

concomitent cu supra-accentuarea „drepturilor elevului” de la cele mai mici vârste, neînsoţite şi 

de o echivalentă cultură a responsabilităţilor şi a obligaţiilor sale. Se spune că există prevederi în 

regulamentul şcolar care nu comportă şi sancţiunile aferente, rezultatul fiind în caducitatea 

(anularea de facto) a valabilităţii acelor prevederi. Se arată şi faptul că profesorii sunt nevoiţi să 

aloce o foarte mare parte din timp unor elevi-problemă, în lipsa existenţei unor măsuri 

coercitive mai drastice sau, cel puţin, a ameninţării cu posibilitatea aplicării lor (exmatricularea), 

şi aceasta în detrimentul celorlalţi elevi, care, în plus, la rândul lor pot fi “contaminaţi”. Se dă 

exemplul altor ţări unde în şcoli se respectă mult mai strict regulile de conduită. La noi, 

profesorii nu mai sunt suficient respectaţi, se simt uneori descurajaţi şi intimidaţi în a lua măsuri 

şi în a se impune atunci când este cazul. 

Foarte multe cadre didactice reclamă şi lipsa timpului suficient pentru a se putea ocupa 

şi de problemele morale sau personale ale elevilor, din cauza supraîncărcării cu activităţi, mai 

degrabă birocratice şi inutile, precum şi a necesităţii de a acoperi o programă cu un conţinut 

încă destul de puţin legat de nevoile actorilor educaţionali: 

 „Problema noastră, a profesorilor, este că timpul nostru este foarte comprimat, avem o 

mulţime de sarcini, de activităţi, aproape că nu apucăm să finalizăm nimic cu adevărat. 

Apoi, când numărul de elevi dintr-o singură clasă trece cu mult peste 30 de elevi, devine 

foarte greu să te mai raportezi individual la fiecare”; 
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 „Cred că, în primul rând, ar trebui investit serios în educaţie pentru a reuşi o selecţie de 

calitate a cadrelor; de asemenea, e necesar să se pună accentul şi pe partea de activitate 

extraşcolară. Numai că, în condiţiile actuale, acest lucru cere un mare efort: eu, de 

exemplu, deşi mă ocup şi de activitatea extraşcolară, nu sunt degrevată de nicio oră... În 

plus, s-a birocratizat înfiorător de mult sistemul: 3 ore pe zi eu stau să fac documente 

şcolare, rapoarte, hârtii, procese verbale ş.a.m.d.; în loc să organizez activităţi la care să 

participe elevii, sunt implicată în acest proces birocratic, care nu-mi mai lasă timp pentru 

nimic altceva”. 

Şi atunci, din toate acestea se poate ajunge la concluzii destul de descurajante, precum: 

“Noi nu putem să avem efect decât 5% la elevii cu probleme”,  

Trecând peste „ceea ce nu se poate face”, profesorii cuprinşi în focus-grupuri au indicat 

şi câteva exemple de atitudini şi măsuri concrete prin care şcoala s-a implicat sau se poate 

implica în ameliorarea problemelor de comportament ale elevilor. Apare frecvent ideea că 

profesorii trebuie să încerce să fie modele pentru elevi, apoi să se apropie de ei din punct de 

vedere afectiv, să înţeleagă că trec printr-o situaţie dificilă şi să comunice cu ei adecvat:  

 „Da, şcoala poate să contracareze fenomenele nedorite care se întâmplă. Oamenii şcolii 

creează contra-modele la cele ale străzii sau mass-media prin exemplele de raporturi, de 

atitudini corecte pe care le dau”. 

 „Trebuie să le câştigăm încrederea, numai aşa îi putem ajuta; le putem da sfaturi, dar 

este o distanţă de la a primi sfaturi şi de a le accepta şi pune în practică”. 

În acest sens, este nevoie de „îmbunătăţirea profesionalismului unor cadre didactice, 

implicarea acestora în actul didactic şi din punct de vedere uman”, de promovarea mai 

accentuată a valorilor prin:  

 talentul de a insera educaţia pentru valori în predarea diferitelor discipline şcolare, 

lucru care depinde de propunerea anterioară (pregătire psihologică şi „multă 

căldură sufletească, interes şi motivaţie”);  

 introducerea unor ore de axiologie;  

 „mai multe campanii de promovare a adevăratelor valori şi de combatere 

argumentată a celor false, nocive”. 

 Dintre mărturisirile de credinţă ale unor cadre didactice, se pot reţine două, cu rol de 

învăţăminte greu de combătut: consecvenţa pedagogică şi imaginaţia educaţională: 

 „Şcoala poate să ofere o consecvenţă în implementarea modelelor pe care pretinde 

că le are”. 

 [Se poate proceda] „printr-o infuzie de cultură, şcoala adaptându-se tuturor 

straturilor sociale prin programe speciale, în funcţie de cerinţele societăţii. Nu 
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trebuie să ne lăsăm surprinşi de diversele situaţii, ci trebuie să surprindem prin 

bogăţia ideilor şi a programelor”. 

 

Fiecare cadru didactic a adus în discuţie una sau mai multe abordări, specifice sau 

generale, prezentate în continuare. De regulă, profesorii au optat pentru un set de măsuri, şi nu 

pentru o singură abordare, exceptând situaţia în care aceştia au identificat ceea ce reprezintă în 

optica lor cea mai gravă lacună de ordin sociomoral la nivelul societăţii. 

 

III. 7.1. Demersuri preventive şi remediale derulate în principal la clasă 

 Răspunsurile cadrelor didactice pot fi grupate în şase categorii de intervenții la clasă: 

1. cunoaşterea elevilor; 

2. dezvoltarea afectiv-emoţională şi morală a elevilor; 

3. curriculum (dirigenție, cultură civică, consiliere); 

4. utilizarea metodelor didactice; 

5. managementul clasei de elevi şi disciplina; 

6. acţiuni şi metode de combatere a riscurilor. 

 1. Cunoaşterea elevilor este un prim pas pentru ca să se poată ajunge la măsuri 

personalizate. Subiecţii care au vorbit despre acest aspect înţelegeau să recurgă la un plan de 

măsuri după o schemă clasică: identificarea problemelor copilului şi a factorilor care îl 

influenţează (comunicarea cu elevul-problemă, în vederea cunoaşterii cercului de prieteni, a 

situaţiei familiale, a relaţiilor cu părinţii şi alte personae, aplicarea de chestionare şi organizarea 

de activităţi prin care sunt descoperite problemele de comportament şi cauzele acestora), 

planificarea şi implementarea de măsuri la nivel individual, la nivelul clasei sau al şcolii (discuţii 

individuale cu elevul în cauză: prezentarea riscurilor la care se expune, discutii cu părinții sau cu 

ceilalți profesori). „E important să cunoaştem elevii, să discutăm cu ei, altfel, mai mult îi stricăm. 

Importantă e discuţia cu elevii, ar trebui şi cu părinţii, însă familia nu prea vine la şcoală”. „Dacă 

îţi faci timp să-i asculţi, încep să-ţi arate problemele lor. O metodă de a-i apropia şi de a-i 

cunoaşte este cea a chestionarelor confidenţiale, cu întrebări referitoare la personalitatea lor”. 

2. Subiecţii s-au referit la crearea unui cadru afectiv, la oferirea unui suport 

emoţional/sprijin moral şi la necesitatea motivării elevilor, a creşterii motivaţiei învăţării. 

Interacţiunea profesor-elevi trebuie să ducă la formarea de relaţii bazate pe încredere şi la 

creşterea încrederii în sine a elevilor. Enunţurile cadrelor didactice reflectă succint aceste opinii:  

„Dacă stai de vorbă cu aceşti copii, dacă te implici în viaţa lor şi-i faci să-ţi vorbească despre 

problemele lor, s-ar putea să fie nişte rezultate bune”; 
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 „E nevoie de mai multă aplecare asupra copilului: nu să-l sancţionezi, ci să-l asculţi; e 

nevoie să-l respecţi, să asculţi activ”. 

 „Îi încurajăm pe copii să nu le fie ruşine să vorbească despre problemele lor, să 

ceară ajutorul atunci când au nevoie. Deseori este vorba despre probleme materiale 

sau de sănătate – la ei înşişi sau în familie”. 

 „Copilul trebuie motivat la şcoală, să i se ofere un confort psihic şi o viziune diferită 

faţă de viaţă”.  

 „O viziune diferită faţă de viaţă” este o exprimare echivalentă, la alt cadru didactic, 

cu „intervenţia asupra sistemului de valori.” 

 3. Au fost înregistrate referiri sporadice la teme speciale la orele de dirigenţie, cultură 

civică, relige sau în orele de consiliere şi orientare: „Mai multă educaţie morală în cadrul orelor 

de consiliere, predate de psihologi sau cadre specializate. Exemplificări prin persoane care, deşi 

provin din medii sociale defavorizate, au reuşit pe plan profesional.” Şcoala poate într-o mare 

măsură contracara comportamentele nedorite prin orele de dirigenţie, prin discuţii personale cu 

elevii. De regulă, dirigintele este consilier pentru cazurile „normale” şi pentru micile abateri. În 

alte cazuri, intervin profesorii de care elevii se simt mai apropiaţi, în care au încredere, 

indiferent de disciplină. De multe ori e vorba de profesorul de religie care, dacă el însuşi este un 

model care impune respect (este perceput drept consecvent cu ceea ce predă) sau atrage din 

punct de vedere al deschiderii afective, poate să reuşească rezolvarea unor situaţii complicate. 

Orele de religie ar putea juca un rol mult mai eficace, pentru că educaţia creştină implică în 

primul rând moralitatea, formarea caracterului. Se sugerează că aceste ore ar trebui să se 

desfăşoare într-un mod mai special, nu atât prin parcurgerea unor învăţături academice, 

teoretice, ci mai curând a unor modele de viaţă – pe bază de studii de caz, lecturi pilduitoare, 

filme, jocuri de rol, acţiuni de întrajutorare, filantropice  etc. 

4. Persoanele intervievate care s-au concentrat asupra metodologiilor au avut îndeosebi 

în vedere discuţiile, dezbaterile şi metoda modelării, privite separat sau împletite între ele. 

Răspunsurile cadrelor didactice se referă la: 

 valorizarea (la dirigenţie, dar nu numai) a unor personalităţi/istorii personale de 

succes, urmate de discuţii, dezbateri pe această temă; 

 organizarea de discuţii şi exemplificarea situaţiilor prin exemple cu finalitate 

benefică/negativă;  

 furnizarea de modele dezirabile, comportamentul cadrului didactic putând fi o 

mărturie în acest sens; 

 promovarea elevilor care sunt modele pozitive; 
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 organizarea de mese rotunde, dezbateri pro şi contra; dezbatere pornind de la 

comportamentul unui elev; 

 prezentarea unor studii de caz (de exemplu: persoane care au fost în detenţie şi care 

s-au integrat social);  

 utilizarea unor metode (ca jocul de rol, dramatizarea) prin care se pot evidenţia 

trăsături negative sau pozitive, astfel încât elevii să conştientizeze ce e bine şi ce e 

rău, ceea ce poate contribui la producerea unor schimbări de comportament (din 

răspunsul unei învăţătoare). 

 aplicarea unor tehnici de rezolvare a conflictelor: pentru aflarea motivului real care 

a generat conflictul (el însuşi sursă de riscuri) şi aplanarea acestuia, profesorul se 

preocupă de „analiza obiectivă a celor expuse (de participanţii la conflict), 

discutarea conflictului la nivelul grupului, ca studiu de caz, antrenarea părţilor în 

conflict la proiecte comune.” Există şi cadre didactice interesate să pună în mişcare 

un mecanism de mediere şcolară. 

 5. Când se înscriu pe coordonatele managementului clasei, sugestiile cu caracter 

operaţional ale cadrelor didactice sunt de tipul următor: 

 recurgerea la influenţa grupului – clasă; 

 acordarea de responsabilităţi elevilor; 

 recompensarea elevilor (gest care întăreşte efectul modelării); 

 urmărirea respectării regulamentului clasei/şcolii: „ajutarea elevilor să 

conştientizeze necesitatea respectării normelor disciplinare”; „formarea la elevi a 

capacităţii de autoanaliză şi prevedere a consecinţelor abaterilor”; 

 aplicarea de sancţiuni impuse de regulamentele şcolare, de măsuri „punitive” care 

merg până la scăderea notei la purtare, „chiar dacă – declară o profesoară – ultima 

măsură nu consider că influenţează comportamentul elevilor-problemă”; 

 introducerea unor reguli, ghidate după valorile pe care le promovează şcoala, în 

general, şi şcoala respectivă, în special (etosul şcolii). 

 6. Mai multe cadre didactice îşi pun speranţele în „acţiuni de prevenţie” sau „pachete 

educaţionale de prevenţie”; în „acţiuni/programe remediale”; în „programe amelioratorii 

constante” sau „programe, pachete, CD-uri pentru intervenţii”. Dar, dacă s-a preferat să se 

răspundă mai mult în termeni preventivi şi generali decât remediali, de intervenţie focalizată 

urgent pe semnale alarmante socio-moral, ne-am putea întreba cât de permeabil a devenit 

spaţiul sălii de clasă la activismul şi optimismul pedagogic (în sine, atitudini salutare). A securiza 

existenţa unor copii şi adolescenţi trăind într-o „societate de risc”, a reorienta traseele unei 

socializări defectuoase, legată de un capital cultural precar al familiei sau al grupului de 
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provenienţă, şi a forma o capacitate de reacţie la seducţia dizolvantă a mass-media, iată mize 

cărora şi sala de clasă este obligată să le devină cutie de rezonanţă. Prin ce modalităţi, să lăsăm 

vocea profesorului să ni le comunice: 

  „elevii să fie conduşi/îndrumaţi spre a evita situaţiile care le-ar pune în pericol 

integritatea fizică, morală.” Pe lângă opţiunile extraşcolare de petrecere a timpului 

liber, sunt aduse în discuţie „activităţile de recunoaştere a pericolelor pe care 

[copiii] le întâmpină zilnic”, propunerea unor „metode de combatere a riscurilor”; 

 eforturi de integrare a copiilor cu probleme şi a elevilor-problemă în grupul celorlalţi 

copii/elevi; 

  „acţiuni de solidarizare/întrajutorare în scopul asigurării şanselor de dezvoltare a 

elevilor proveniţi din grupuri marginale”; 

 activităţi de educaţie interculturală (aceste ultime două demersuri pot să exceadă 

perimetrul sălii de clasă); 

  „vizionarea unor filme (în şcoală sau acasă) recomandate, urmate de discuţii”. 

 

III.7.2. Comunicarea, colaborarea dintre şcoală, familie, specialişti în educaţie (sau în 

domenii conexe) 

  „Profesorul poate semnala familiei probleme de comportament pe care părinţii nu 

le sesizează, iar părinţii trebuie să fie deschişi şi la soluţiile oferite de specialişti; 

legătura permanentă cu familia elevului”; 

 lectorate cu părinţii, în colaborare cu cadre din poliţie şi justiţie; 

 educaţia părinţilor, cursuri cu părinţii, precum „Educaţi aşa!”; 

 activităţi la care să participe şi părinţii, „pentru a creşte gradul de comunicare şi 

apropiere dintre membrii familiei” sau „prin care elevii, părinţii să conştientizeze 

consecinţele unor astfel de comportamente [indezirabile] din punct de vedere 

social/personal”; 

 colaborarea cu Poliţia de Proximitate, proiecte ori parteneriate încheiate cu diverse 

instituţii, cum ar fi Protecţia copilului, A.N.A. (Agenţia Naţională Antidrog) etc. 

 propuneri de politici sociale și educaționale: pentru cei cu probleme sociale şi aflaţi 

în risc de abandon şcolar, oferirea de burse sociale mai consistente ar putea fi o 

soluţie. 

 

III.7.3. Consiliere psihopedagogică 

 Deşi strâns înrudită cu modalitatea anterioară, am ţinut să facem din instituţia consilierii 

o categorie aparte, deoarece este des invocată în interviuri: consilierea psihopedagogică de grup 
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şi individuală; consiliere a elevilor, părinţilor, chiar şi a profesorilor care se confruntă cu atitudini 

şi comportamente perturbatoare la clasă, cu elevi care transgresează frecvent regulile şcolare şi 

normele elementare de bună-creştere, fără ca şcoala să fie cauza principală a acestor derapaje. 

 

III.7.4. Proiecte şcolare, activităţi extracurriculare 

 În câteva rânduri a fost subliniat rolul preventiv sau „curativ” deosebit de important şi 

impactul moral şi emoţional foarte puternic al derulării unor activităţi extracurriculare şi a unor 

proiecte comunitare, de regulă bazate pe voluntariat, de tipul: „prietenii celor uitaţi” - pentru 

persoanele cu nevoi speciale, pentru bătrâni, săraci, copii cu handicap locomotor din şcolile 

speciale, copii autişti, copii abandonaţi  etc.  

Elevii sunt implicaţi şi li se încredinţează responsabilităţi în proiecte/activităţi educative, în 

programe educaţionale iniţiate împreună cu membrii comunităţii, cu organizaţii de voluntari. 

Şcoala îşi mută „laboratorul sociologic” în teren: „pe termen scurt, şcoala poate expune elevii la 

problemele comunităţii, cele care au fost generate de lipsa de valori (abandon, abuz etc.)”. 

„Pentru crearea unui climat pozitiv în grup”, elevii pot fi angrenaţi în activităţi sportive, serbări, 

expoziţii de pictură, jocuri, ateliere de creativitate etc. Sunt activităţi extraşcolare care girează în 

jurul opţiunilor de petrecere a timpului liber. Altele au rol de avertizare: 

 „campanii în şcoală şi comunitate pe teme de risc actuale”; 

 activităţi „de conştientizare de către elevi a efectului negativ al unor emisiuni, jocuri, 

curente extreme generate de subculturi”. 

Rezultatele practice ale acestui gen de proiecte au fost pozitive - elevii au fost 

sensibilizaţi şi au devenit mai conştienţi, mai motivaţi şi mai responsabilizaţi. Astfel de activităţi 

trebuie să fie „numeroase, diferite şi bine organizate”; să fie dintre cele „cu impact real (nu 

formale!)”. 

Se consideră că, aşa cum se procedează în şcoli din unele ţări occidentale, profesorii ar 

trebui să beneficieze de timp, resurse şi de cuvenita stimulare materială, pentru realizarea 

sistematică a unor activităţi de acest gen. De asemenea, se creionează ideea importanţei ca 

şcoala să ofere copiilor alternative: ceva ce nu găsesc nici acasă, nici în timpul liber petrecut de 

ei împreună cu prietenii: anumite activităţi şcolare de tipul unor jocuri cu caracter etic şi civic – 

de vreme ce strada nu mai oferă aceste ocazii de educaţie informală sănătoasă prin joc.  
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III.8. Principalele dificultăţi cu care se confruntă profesorii în formarea moral-
afectivă a elevilor? Posibile soluţii  

 

Atât datele culese prin interviu, cât şi cele obţinute prin focus-grup identifică mai multe 

categorii de dificultăţi, prezente atât la nivel macrosocial, cât şi în cadrul microgrupurilor de 

apartenenţă. Principalele dificultăţi inventariate prin analiza datelor culese pot fi grupate în 

patru mari clase, indicând tot atâtea direcţii de influenţă negativă care îngreunează sau, în unele 

situaţii, chiar obstaculează, procesul de formare a personalităţii morale a tinerilor.  

Cum acţiunea lor este una sincronă şi concertată, de întărire reciprocă a efectelor 

indezirabile, intervenţia într-un singur domeniu este, adesea, prea puţin eficientă pentru 

redresarea situaţiei deficitare. Mai ales atunci când, în cazul unor tineri, se însumează mai mulţi 

asemenea factori de dezechilibru, este necesar ca acţiunea educativă realizată la nivelul 

învăţământului formal să fie permanent însoţită de măsuri adecvate la toate celelalte niveluri 

relaţionale în care aceştia sunt incluşi. Ceea ce înseamnă că educaţia morală a tinerei generaţii 

nu constituie apanajul exclusiv al instituţiei şcolare, ci o responsabilitate colectivă, împărtăşită în 

egală măsură de toate instanţele de socializare, de la familie, comunitate locală, până la 

organizaţiile de profil ale societăţii civile. 

 

III.8.1. Dificultăţi la nivelul social şi instituţional: 

  corupţia la toate nivelurile, absenţa reperelor morale în mediul social, confuzia valorică 

generalizată; modelele de succes cultivate de o societate în profundă criză morală, în 

care totul se reduce la bani şi la profit şi unde valorile morale, culturale, intelectuale, 

neprofitabile din punct de vedere pecuniar, sunt dispreţuite în mod explicit;  

 influenţa nocivă a mass-media, care promovează false valori şi modele de 

comportament în contradicţie cu normele morale şi cultural; modelele promovate de 

media sunt marcate de agresivitate, violenţă şi vulgaritate, mai ales în emisiunile 

televiziunilor, dar şi în presa tabloidă sau pe internet la care tinerii au acces necontrolat;  

 imaginea precară pe care o are învăţământul în societatea actuală; din acest motiv, 

autoritatea profesorului a scăzut drastic, el nemaifiind considerat un model de urmat de 

către tineri şi familiile lor; deprecierea învăţământului şi a cadrelor didactice; 

 lipsa valorilor morale creştine specifică lumii secularizate de astăzi; 

 implicarea insuficientă a comunităţii în viaţa şcolii; 

 resursele financiare (ale şcolii şi ale familiilor), dar şi cele de timp sunt insuficiente 

pentru organizarea activităţilor extracurriculare. 
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III.8.2. Dificultăţi la nivelul familiei 

Colaborarea deficitară sau chiar inexistentă a părinţilor cu şcoala, determinată de o serie 

de cauze, printre care cele mai frecvent menţionate sunt:  

 atitudinea devalorizantă faţă de şcoală şi de cadrelor didactice; uneori, chiar 

agresivitatea unor părinţi faţă de şcoală: 

- refuzul sau dezinteresul faţă de relaţia cu profesorii manifestate de unii părinţi; 

indisponibilitatea lor pentru colaborarea cu şcoala; neimplicarea în 

monitorizarea evoluţiei şcolare; absenţa de la şedinţe, lectorate, activităţi 

extracurriculare; 

- atitudini necorespunzătoare ale unor părinţi faţă de cadrele didactice (de 

exemplu: fac presiuni privind notarea propriului copil; îi umilesc verbal pe 

profesori afişându-şi prosperitatea financiară sau poziţia socială); 

- incriminarea profesorilor de către unii dintre părinţi pentru comportamentele 

necorespunzătoare ale copiilor lor; mulţi părinţi tind să le dea dreptate copiilor, 

chiar atunci când aceştia mint (relatând versiuni false despre cele petrecute la 

şcoală) şi să considere că profesorul e întotdeauna de vină; 

 comunicarea insuficientă a părinţilor cu copiii lor: pe de o parte, părinţii nu au timp să se 

ocupe de copii, pe de alta, copiii sunt şi ei supraocupaţi: „După 6 ore de şcoală trebuie, 

ca acasă, să-şi facă temele, care-s foarte multe, căci programa şcolară este extrem de 

încărcată; chiar eu, de exemplu, oricâtă răbdare aş avea, când ajung zilnic acasă după 

ora 19, îmi găsesc copilul frânt de oboseală şi nu mai avem timp să comunicăm cum ar 

trebui; or asta se întâmplă şi cu majoritatea părinţilor”; supraocuparea profesională a 

părinţilor, nevoiţi adesea să-şi ia o a doua slujbă pentru a asigura familiei şi copilului 

condiţii de trai decente sau să plece la lucru în străinătate, copiii rămânând în grija 

bunicilor sau a rudelor, astfel că legătura cu şcoala este îngreunată; 

 incapacitatea părinţilor de a-şi educa şi stăpâni copiii, precum şi lipsa lor de 

supraveghere;  

 carenţe ale educaţiei parentale (cei 7 ani de-acasă): lipsa unor deprinderi minimale de 

conduită civilizată a tinerilor; absenţa regulilor clare de comportament stabilite în 

familie şi a unui sistem de sancţiuni care să fie aplicate consecvent, multe familii 

funcţionând oarecum „în virtutea inerţiei”; chiar la adolescenţă, tinerii au lacune 

importante la nivelul educaţiei primare – cea care ar trebui realizată din primii ani, până 

la grădiniţă – referitor la deprinderi şi norme de conduită elementare: să nu vorbeşti cu 

gura plină, să saluţi, să mulţumeşti etc.; 
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 exemplele negative furnizate de părinţii copiilor din familiile dezorganizate sau precare 

din punct de vedere moral, precum şi de cei cu un nivel scăzut de şcolarizare; 

 situaţiile sociale de defavorizare economică în care se află unele familii. 

 

III.8.3. Dificultăţi la nivelul şcolii 

 Prin cerinţele formulate, învăţământul accentuează individualismul, fiind focalizat pe 

competiţie, în detrimentul colaborării şi al solidarităţii („Noi lucrăm în mod consecvent în 

echipă, indiferent că facem română, matematică sau o limbă străină totuşi centrarea 

rămâne pe individ pentru că, până la urmă, evaluarea este, de cele mai multe ori, 

individuală, aşa încât tot competiţia este implicată preponderent. Iar competiţia 

generează, de cele mai multe ori, conflicte. Trebuie să recunoaştem că suntem încă 

tributari vechiului sistem care absolutizează competiţia”); 

 Lipsa consensului între profesori sau chiar existenţa unor animozităţi în relaţiile dintre ei 

(„atitudinea unor colegi pe care îi deranjează că alţi profesori muncesc”); slaba colaborare 

între cadrele didactice de la clasă, inconsecvenţa monitorizării respectării regulilor 

stabilite (atât prin ROI, cât şi prin regulamentul clasei); 

 Atitudinile şi comportamentele unor profesori, constând în:  

o limitarea la transmiterea de informaţii şi dezinteresul pentru educaţie; 

o  motivaţia slabă pentru formarea morală, asociată fie cu indiferenţa pentru 

latura formativă a educaţiei în general, fie prin absolutizarea formării 

intelectuale în detrimentul celorlalte aspecte; 

o relaţia comunicaţional-afectivă deficitară cu elevii (justificată atât prin reticenţa 

celor din urmă în a-şi mărturisi problemele, frământările, cât şi prin resursele 

reduse de timp de care dispune profesorul, comparativ cu numărul mare de 

elevi dintr-o clasă; de asemenea, unele dificultăţi de relaţionare afectivă ţin de 

personalitatea profesorului: răceală, severitate excesivă, indisponibilitate 

afectivă sau rezistenţă faţă de orice implicare emoţională); 

o comportamentele indezirabile ale unor profesori, precum: absenţa tactului 

pedagogic, rigiditatea, inflexibilitatea, spiritul rutinier, încorsetarea într-o serie 

de prejudecăţi şi evaluările globale; tot aici sunt indicate, e adevărat cu o 

frecvenţă mai mică, dar deloc de ignorat, asemenea comportamente cum sunt 

violenţa verbală a unor profesori în relaţiile cu elevii şi ţinuta 

necorespunzătoare; 

o cunoaşterea insuficientă, de către unii profesori, a caracteristicilor legate de 

psihologia vârstelor, cu referire specială la pubertate şi adolescenţă. 
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III.8.4. Dificultăţi la nivelul elevilor 

 Particularităţile de vârstă (teribilismul vârstei, tendinţa de a atrage atenţia prin acte de 

bravură, dorinţa de a-şi testa limitele); 

 Atracţia către modele de viaţă uşoară, care nu presupun muncă, nici un fel de muncă, nici 

intelectuală, nici fizică; munca nu mai este pentru ei o valoare, le lipseşte deprinderea de a 

munci şi manifestă dezinteres faţă de toate activităţile ce presupun un oarecare efort, în 

primul rând faţă de cele şcolare („de la o generaţie la alta scade interesul pentru 

învăţătură”); 

 Tendinţa generală spre uniformizare: tinerii nu-şi afirmă personalitatea, nu se 

individualizează, ci se imită unii pe alţii. 

 Înţelegerea greşită a noţiunii de libertate de către unii elevi; 

 Insensibilitatea şi dezinteresul faţă de valorile estetice, spirituale şi morale, concomitent cu 

focalizarea exclusivă a interesului asupra aspectelor pecuniare; 

 Influenţa, în general negativă, a anturajului, a „găştii” de prieteni; uneori, adeziunea la 

grupuri marginale, odată cu adoptarea unor comportamente şi ideologii în dezacord cu 

normele de conduită morală; presiunea exercitată de grupul din care fac parte este foarte 

puternică; fie că este vorba de grupul de colegi, la şcoală, fie de alţi prieteni, în afara şcolii, 

aceste grupuri sunt adesea marcate de agresivitate, mai ales la vârsta adolescenţei. 

 

III.8.5. Soluţii posibile 

Cei mai mulţi profesori sunt de părere că, în faţa acestor dificultăţi generate de 

disfuncţiile prezente atât la nivelul mediului microsocial în care se dezvoltă copilul (familie, 

şcoală, grup de prieteni), cât şi la nivel macrosocial, sarcinile pe care şi le poate asuma instituţia 

şcolară în încercarea ei de a le contracara, sunt restrânse la câmpul ei de acţiune specific.  

În lista de mai jos am consemnat, în mod sintetic, o serie de soluții sau măsuri la 

îndemâna şcolii, necesare, în opinia profesorilor, pentru a limita acţiunea factorilor de influenţă 

negativă care impietează asupra procesului de formare morală a tinerilor. 

 

Intervenţii la nivelul familiei şi al parteneriatului şcoală-familie: 

 educarea părinţilor (o „școală a părinţilor”); organizarea cu regularitate a lectoratelor cu 

părinţii si consilierea lor individuală sistematică; 

 campanii de sensibilizare şi de „peer education” pe teme de educaţie morală; 

 implicarea părinţilor/profesorilor/elevilor în diferite proiecte derulate în şcoală; 

 dezvoltarea colaborării prin parteneriate între şcoală şi familie. 
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La nivelul școlii, pot fi adoptate măsuri precum: 

 cunoaşterea individuală a elevilor, a mediului familial, cunoaşterea particularităţilor de 

vârstă;  

 organizarea de activităţi la clasă cu psihologul şcolii şi apelul la intervenţia specializată 

(psiholog şcolar) ori de câte ori este nevoie; 

 consiliere individuală şi de grup a elevilor; 

 educarea elevilor pentru recunoaşterea şi promovarea valorilor autentice; 

 introducerea unei ore destinate educaţiei morale; introducerea disciplinelor opţionale 

de etică şi morală; 

 apelul cotidian la exemple pozitive; promovarea de modele morale din proximitatea 

spaţială (din şcoală şi din comunitatea locală) sau din societate; 

 limitarea influenţei mass-mediei (prin abilitarea elevilor pentru selecţia surselor de 

informare şi prin discuţii la orele de dirigenţie, constând în: comentarea unor emisiuni, 

organizarea unor dezbateri pro- şi contra, clarificarea mesajelor şi a antivalorilor pe care 

ele le vehiculează); 

 organizarea mai multor activităţi extraşcolare; 

 consilierea părinţilor, profesorilor şi elevilor în domeniul educaţiei morale; 

 necesitatea instaurării unei politici la nivel de instituţie cu implicarea tuturor agenţilor 

de educaţie. 

Intervenții la nivelul formării inițiale și continue a profesorilor 

 o mai bună pregătire iniţială a profesorilor şi formarea lor continuă psihopedagogică; 

 abilitarea cadrelor didactice în domeniul managementului conflictelor. 

 

În mod deosebit, profesorii pot contribui semnificativ la formarea moral-afectivă a 

copiilor, având în vedere următoarele aspecte: 

 Apropierea afectivă a profesorului de elevi, disponibilitatea de a-i asculta, de a-i înţelege 

şi de a le oferi sprijin emoţional; chiar şi copiii cu probleme de comportament 

reacţionează pozitiv atunci când profesorul reuşeşte să ajungă la sufletul lor. E 

important însă de ştiut că o asemenea relaţie de încredere se construieşte zilnic şi 

trebuie să fie individuală; ea necesită timp, răbdare şi deschidere permanentă din 

partea profesorului.  
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 Profesorul trebuie să fie un exemplu pentru elevii săi, cărora nu poate să le ceară decât 

ceea ce el însuşi respectă şi promovează prin atitudinile şi comportamentele sale 

curente. 

 Profesorul ar trebui să-i înveţe pe părinţi, mai ales pe cei foarte ocupaţi cum să găsească 

soluţii pentru a fi aproape de copiii lor; astfel, ar trebui să le explice că ceea contează în 

primul rând nu este atât mărimea intervalului de timp petrecut cu aceştia, ci calitatea 

acestui timp, singura în stare să asigure o bună comunicare educativă şi să consolideze 

relaţia afectivă: „Dacă părintele înţelege să-şi petreacă acest răgaz vizionând o emisiune 

TV, în loc să-i citească o poveste sau să iasă împreună în parc,la plimbare, la un 

spectacol, atunci vor fi probleme”. 

 

 

III.9. Calităţi esenţiale ale profesorului pentru a reuşi să dezvolte personalitatea 
moral-afectivă a elevilor săi 

 

 Un profesor bun, care să poată dezvolta personalitatea morală a elevilor săi trebuie să 

întrunească foarte multe calităţi. Lucrările de psihologie abundă în punctarea unor trăsături ce 

ţin de personalitatea cadrului didactic, pe de o parte şi de profesia acestora, pe de altă parte. 

Prin acest item, am încercat să vedem care sunt, din perspectiva profesorilor, calităţile necesare 

unui bun profesionist.  

 

III.9.1. Calităţi care ţin de personalitatea profesorului 

 Puterea exemplului personal este foarte importantă în determinarea executării faptei 

morale, lucru perceput şi de profesorii respondenţi. Astfel, aceştia indică trăsăturile morale ca 

fiind calităţi esenţiale pe care trebuie să le aibă un profesor care doreşte să dezvolte 

personalitatea morală a elevilor săi.. Din perspectiva acestora, profesorul trebuie: să fie o 

persoană morală, să fie un model moral pentru copii („… să fie corect, cinstit, drept, precis în 

aprecierea elevilor, să aibă un comportament integru în şcoală şi în afara ei.”); să aibă prestanţă, 

ţinută morală; să fie un exemplu de comportament etic, să fie un model de comportament, de 

profesionalism, de ţinută morală pentru elevi, părinţi, colegi; să fie o persoană integră, cu 

evidente calităţi morale; să aibă un univers de valori clar stabilit, să respecte adevărul; să aibă o 

concepţie sănătoasă despre muncă; să dea dovadă de răbdare; să fie bun, blând; să fie tolerant; 

să dea dovadă de pasiune, dăruire, implicare, devotament; corectitudine integritate, cinste, 

sinceritate, onestitate, altruism, responsabilitate. De asemenea, un bun profesor ştie să se facă 
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respectat de către elevi şi colegi, face dovada unor atitudini pozitive şi constructive, dă dovadă 

de patriotism, curaj, umanism.  

 Cadrele didactice sunt de părere că tendinţa de a imita este foarte puternica la elevul de 

orice vârstă. De aceea, este important, ca prin atitudine, conduită şi comportament, educatorii 

să încerce, pe cât posibil, să ofere modele demne de urmat elevilor. Profesorii educă nu doar 

prin ceea ce transmite elevilor, „ci şi prin întreaga lui personalitate, prin modelul pe care-l oferă 

în îndeplinirea datoriilor sociale şi personale.” (Jinga, Istrate, 2006, p 155) 

 

III.9.2. Calităţi ce ţin de profesia de cadru didactic 

 În ceea ce priveşte calităţile profesionale enumerate de respondenţi, acestea pot fi 

împărţite în mai multe categorii: 

 Pregătire solidă în specialitate vizează, din perspectiva cadrelor didactice intervievate o 

pregătire pedagogică şi profesională temeinică, profesionalism; „să creadă în reuşita 

misiunii sale”; spirit de cercetare; dorinţa de formare şi informare continuă; 

documentare; să aibă disponibilitatea de a se implica în proiecte şi activităţi de educaţie 

dea dovadă de deschidere din punct de vedere al orizontului cultural social, dornic să îşi 

aprofundeze cunoştinţele atât cele din cadrul disciplinei pe care o predă cât şi cele care 

vizează metodica predării acesteia. 

 Bun pedagog – cadrul didactic trebuie să aibă următoarele calităţi: cunoştinţe 

psihopedagogice (dă dovadă de „... înţelegere pentru că elevii filtrează prin prisma lor 

informaţiile şi pot da soluţii surprinzătoare care trebuie apreciate şi promovate.”); 

dăruire profesională, tratează diferenţiat elevii; dă dovadă de disponibilitate ori de câte 

ori este solicitat de un elev; este un bun îndrumător şi este eficient în munca de formare 

a unor trăsături morale de durată; are tact pedagogic şi abilitatea de a pune elevii în 

situaţii concrete din care să înveţe singuri; transmite informaţii într-un mod creativ; dă 

dovadă de dragoste pentru profesie. Are dorinţa de a pătrunde cât mai profund în 

descoperirea unor noi metode de atragere a elevilor şi de dezvoltare a stimei de sine şi a 

personalităţii acestora. Face dovada unei cunoaşteri profunde a mediului şcolar şi social, 

este dornic de implicare în activităţile extraşcolare, obţine performanţe cu elevii săi, are 

gândire critică şi este dispus să muncească mult. De asemenea, un bun pedagog este 

consecvent, corect şi obiectiv în evaluare, echidistant, creativ şi încrezător în reuşita 

„misiunii” sale.  

 Calităţile manageriale vizează capacitatea de a lua decizii (educaţionale); aptitudinile 

organizatorice; controlul stimulativ. Profesorul trebuie să fie un bun manager al clasei; 

să aibă relaţii cordiale, prietenoase şi principiale cu clasa de elevi, să găsească un 
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echilibru între „apropiere – severitate, înţelegere – exigenţă, bunătate – pretenţii, ajutor 

– pretenţii”; „Un cadru didactic principial, echilibrat care stăpâneşte clasa - colectivul, 

care se face înţeles (da’ şi apoi cere ) respectă regulile pe care împreună le-a stabilit cu 

elevii săi, cu siguranţă este iubit şi respectat de elevi. Să nu dezamăgeşti şi să nu schimbi 

regulile în timpul jocului”. Un bun manager al clasei de elevi trebuie să ştie să dezvolte 

relaţii cordiale, prietenoase şi principiale cu clasa de elevi. abilitatea de a colabora cu 

copiii; 

 Dragoste faţă de copii 

Profesorii consideră că nu ai ce căuta „la catedră” dacă nu iubeşti copiii şi dacă nu ştii să 

valorizezi fiecare elev în parte. Educatorii trebuie să manifeste interes pentru 

cunoaşterea problemelor elevilor şi să aibă capacitatea de a înţelege cauzele acestor 

probleme; să aibă disponibilitatea de a se preocupa de copii; să fie apropiat de elevi 

„Trebuie să fie un ghid care îndrumă elevii în viaţă.”; să se implice foarte mult în 

cunoaşterea şi dezvoltarea personală a elevilor; să respecte personalitatea fiecărui elev, 

să dea dovadă de empatie şi înţelegere pentru problemele elevilor şi, mai ales, să nu îşi 

dezamăgească elevii  

 Abilităţile de comunicare sunt necesare cadrelor didactice atunci când îşi propun să 

dezvolte trăsăturile morale ale elevilor. De aceea, este necesar „… să aibă capacitatea de 

a întreţine raporturi satisfăcătoare cu elevii, părinţii, directorul, comunitatea”; să dea 

dovadă de flexibilitate în comunicarea cu elevii; să fie un bun orator, să ştie cum să se 

facă înţeles şi nu în cele din urmă, să fie un bun mediator între elevi, între elevi şi părinţi, 

între părinţi şi şcoală. 

  Vocaţia (măiestria didactică, harul, chemarea) este, în opinia respondenţilor, una 

dintre calităţile esenţiale ale unui bun cadru didactic. Din perspectiva acestora, harul sau 

chemarea pentru meseria de profesor este o caracteristică înnăscută şi esenţială pentru 

a putea dezvolta trăsăturile morale ale elevilor. 

 

 Există şi cadre didactice dezamăgite, care consideră că nu pot dezvolta personalitatea 

morală a elevilor în condiţiile în care nu există o situaţie clară, bine definită la nivelul sistemului 

de învăţământ. Schimbările frecvente din învăţământ au dus la pierderea credibilităţii 

profesorilor în faţa elevilor şi părinţilor. „O legislaţie pe termen mediu şi lung este în beneficiul 

întregii societăţi – lucru de care este lipsită şcoala în acest moment. În lipsa acestei legislaţii noi 

ca şi profesori devenim necredibili, niciun părinte sau foarte rar dintre aceştia au tangenţă cu 

stufărişul de legi puse în slujba educaţiei. Mă refer la testări, evaluări, corectări, repartizări, chiar 

şi denumirile şi temporizarea susţinerii acestora au atins nivelul maxim al schimbării. Sunt 
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întrebări la care răspunsul nostru este ,,aşteptăm metodologiile de aplicare când vor apărea vă 

vom transmite.” 

 

 
 

III.10. Pregătirea profesorilor pentru formarea moral-afectivă a copiilor 

 

 Profesia didactică presupune formare permanentă, nu doar pentru a putea oferi elevului 

o perspectivă comprehensivă asupra domeniului pe care îl predă, ci şi pentru a contribui la 

dezvoltarea morală a acestuia. Majoritatea profesorilor intervievaţi au afirmat că simt nevoia 

unei pregătiri axate pe educaţia morală, cei mai mulţi exprimându-şi opţiunea pentru cursuri 

practice, aplicative şi nu pentru cele informative. „Da, este necesară o pregătire continuă pentru 

a face faţă noilor nevoi şi probleme care apar în comportamentul şi atitudine elevilor.” De 

asemenea, au subliniat nevoia formării inițiale adecvate rolurilor și sarcinilor de viitor profesor: 

“în timpul facultăţii ar trebui să se pună un accent mai mare pe perioada de practică pedagogică, 

pentru că studentul trebuie pus în situaţii pedagogice concrete, să stea în faţa clasei şi să se 

descurce”, atât ca profesor de o anumită materie, cât şi ca diriginte sau ca persoană care 

responsabilitatea educării inclusive morale, afective şi estetice a copiilor.  

Profesorii doresc să obţină, în urma absolvirii acestor cursuri, un „reţetar”, o culegere „ 

[...]de lecţii şi situaţii de învăţare care să ne uşureze şi să ne inspire în munca cu elevii”, uitând că 

fiecare copil este unic, că două clase de acelaşi nivel nu sunt identice şi că aceeaşi situaţie, în 

contexte diferite necesită abordări şi rezolvări distincte. 

 Au existat situaţii în care cadrele didactice intervievate au afirmat că nu îşi doresc să 

participe la astfel de cursuri, fie pentru că au participat deja la cursuri care vizează educaţia 

morală şi consideră că acestea le-au fost suficiente, fie pentru că aceştia consideră că nu au 

nevoie de cursuri de formare „Nu consider că la experienţa şi la vârsta pe care o am că mai am 

nevoie de pregătiri iniţiale sau continue axate pe educaţia morală”. Unii dintre respondenţi 

consideră că sunt necesare astfel de cursuri nu neapărat pentru profesori ci, în special pentru 

elevi şi pentru părinţii acestora. 

 

III.10.1. Nevoi de formare 

Ca urmare a participării la cursuri de formare, atât cele axate pe educaţia morală, cât şi 

alte tipuri de cursuri, cadrele didactice doresc să înveţe despre metode care stârnesc interesul 

copiilor, să îşi eficientizeze activitatea la clasă, să poată câştiga încrederea elevilor, să le ofere 

acestora metode de comparare a adevăratelor şi falselor valori.  
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O problemă aparte o reprezintă formarea pentru a fi diriginte. Conform respondenților, 

un student dintr-un an terminal ar trebui să asiste și să susțină nu numai lecții/ activități la 

disciplina de specialitate, ci şi ore de consiliere şi de dirigenţie („ora de dirigenţie ajunge să fie o 

problemă; ajung profesor la catedră şi eu n-am văzut niciodată cum se face o asemenea oră”). 

Profesorii simt nevoia unor cursuri speciale pentru diriginţi care să pună accent pe activităţi de 

formare practică şi mai puţin pe cele informative („Cursurile pentru diriginţi sunt abordate destul 

de superficial.”). Aceştia îşi doresc să afle mai multe despre metodele şi strategiile de lucru cu 

elevii care pot fi eficiente în acest sens, cu activităţile care au impact asupra elevilor, despre cum 

se pot adapta vremurilor actuale.  

O altă nevoie a cadrelor didactice reieşită din răspunsurile acestora este cea a 

managementului personal. Profesorii consideră necesară participarea la cursuri de dezvoltare 

personală, de autocunoaştere.  

Alţi subiecţi au spus că mai mult decât de programe de formare, simt nevoia de 

materiale auxiliare şi de suporturi didactice pe teme de educaţie morală, de consiliere, de 

psihologie a adolescentului. 

 

III.10.2. Teme de interes care ar trebui abordate la cursurile de formare 

 Profesorii intervievaţi ar opta pentru cursuri axate pe educaţia morală care vizează 

subiecte precum: 

 conştiinţa şi conduita morală, rolul conştiinţei morale în activitatea didactică 

desfăşurată de profesor la clasă, normele de conduită morală – rolul şi impactul 

acestora în eficientizarea sistemului de educaţie, formarea conduitei morale a tinerilor; 

„Morala, până unde?” Profesorii sunt de părere că au nevoie atât de pregătirea iniţială, 

cât şi de cea continuă axată pe educaţia morală „pentru o cunoaştere mai profundă a 

dezvoltării morale a etapelor specifice vârstelor elevilor. ” 

 valorile „etern umane”: bunătate, altruism, dăruire, devotament, fericire, muncă, 

hotărâre, toleranţă, respectul în societatea actuală, altruismul şi modalităţile de 

cultivare a acestuia; limitele corectitudinii şi dreptăţii; 

 mass-media: efectele acesteia asupra comportamentului copilului, Cum ne putem feri 

de impactul cu „moralitatea” din mass-media şi internet, într-o epocă computerizată , 

exemple negative din familie, mass-media – strategii de atenuare; 

 psihologia copilului şi a adolescentului, legăturile interumane la vârsta adolescenţei, 

cunoaşterea de sine a elevilor, cunoaşterea universului afectiv al elevului; cum pot fi 

formate/dezvoltate abilităţile de viaţă la adolescenţi; acceptarea de către profesori a 
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personalităţii elevilor şi surprinderea contextului în care aceştia dau randament, 

educaţia sexuală a adolescenţilor şi chiar a părinţilor acestora;  

 cursuri care să prezinte modalităţi de atragere a familiei, implicarea efectivă în 

educaţia morală a propriului copil, de eficientizare a parteneriatului şcoală – familie.  

 formarea unui bun cetăţean, educarea pentru a fi activ, implicat, voluntar, responsabil 

faţă de societate, teme despre asumarea responsabilităţii; 

 combaterea violenţei din şcoli dar şi din familie. Cadrele didactice au enunţat chiar 

titluri ale unor cursuri: Violenţa în şcoală, Combaterea agresivităţii elevilor, Cum să ne 

stăpânim furia, Violenţa – comportament învăţat sau înnăscut?, Cât de violenţi sunt 

părinţii şi modalităţi de stingere a acestui comportament, Violenţa domestică etc.; 

 etica/ echitatea relaţiilor interpersonale, relaţiile din cadrul grupurilor sociale, relaţiile 

interumane în societate contemporană, statutul în grupul social, dezvoltarea unor 

mecanisme de acceptare a celuilalt, probleme etnice (evitarea marginalizării); 

 unele dintre cadrele didactice intervievate ar opta pentru cursuri de formare care ţin 

cont de disciplina pe care o predau: îmbinarea valorilor morale cu cele religioase – teme 

necesare: Literatură religioasă, Rolul Bisericii în societate; 

 cursuri de comunicare, de management al conflictelor şi management al grupurilor 

(„tinerii profesori nu au abilităţi de management, nu pot stăpâni clasele sau cad în 

extrema unei prea mari apropieri de elevi”),  

 

 De asemenea, unii respondenţi au optat pentru participarea la cursuri de formare 

conexe celor axate pe educaţia morală, considerând că participarea la acestea îi poate ajuta în 

formarea şi dezvoltarea morală a elevilor. Dintre acestea, enumerăm: 

 managementul clasei; 

 managementul conflictului și al situațiilor dificile (de ex., comunicarea și susținerea 

elevilor în situații de stress, de suferință, prevenirea și combaterea viciilor etc.) 

 cursuri de comunicare eficientă; 

 modalităţi de motivare a elevilor în contextul societăţii actuale;  

 implicarea elevului în învățare 

 şcoala între tradiţie şi modernitate, modele autentice ale învăţământului românesc; 

 educaţia interculturală; 

 izolarea copilului în faţa calculatorului; 

 familia în societate contemporană; 

 libertate/ autoritate; respectarea legilor; 
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 combaterea absenteismului; 

 cursuri de cultură generală, de expresie scenică, de consiliere (şi pentru lucrul cu 

părinţii) - „Nici un curs de actorie n-ar strica. Pentru că, înainte de orice, elevilor 

noştri trebuie să ştii să le captezi atenţia, e factorul numărul 1; îi ai alături de tine 

dacă ştii să faci un teatru spectaculos”. Ceea ce profesoara citată numeşte actorie, s-

ar referi în fond la o serie de tehnici de comunicare, în sensul că nu despre 

capacitatea de a simula-disimula a profesorului este vorba (histrionismul fiind 

recepţionat ca atare, chiar şi pe scenă, unde e însă acceptat de spectator în calitate 

de convenţie), ci de posibilitatea lui de a stabili o relaţie eficientă de comunicare. 

Profesorul joacă un rol, dar el trebuie să creadă cu totul în acel rol şi trebuie să ştie 

să comunice toate acestea. „Şi să comunice în mod diferit, în funcţie de interlocutori 

diferiţi. La clase diferite sunt elevi diferiţi şi tu trebuie să te porţi cu fiecare adecvat”. 

 

 

III.10.3. Modalităţi/metode de realizare/organizare a cursurilor  

Cele mai multe răspunsuri la aceste întrebări au dorit a se sublinia, chiar categoric şi 

insistent, faptul că ar fi nevoie de mai multă practică, iar nu de şi mai multă teorie, fiindcă există 

deja multă teorie care nu-şi găseşte aplicabilitatea, pentru că nu răspunde problemelor reale cu 

care se confruntă. Profesorii afirmă, aproape în unanimitate, că sunt necesare activităţi de 

formare centrate pe aplicaţii, vii şi nu abstracte şi că ar fi necesară şi o formare iniţială mai 

consistentă, mai axată pe elemente practice şi pe abilitarea profesorilor cu metode şi tehnici cu 

ajutorul cărora să poată face faţă situaţiilor concrete din şcoală: „Ce facem în facultate e apă de 

ploaie. Interesul nostru e pentru psihologia acestei vârste, a adolescenţei, dar o pregătire nu 

teoretică, ci operaţională”. De asemenea, doresc o formare făcută de specialişti în educaţie 

(pedagogi, psihologi), de oameni competenţi care să aibă ce să spună şi de la care  „să aibă ce 

învăţa”. 

 O altă modalitate de desfăşurare a cursurilor menţionată de respondenţi o reprezintă 

schimburi de bune practici derulate pe platforma de învăţare on-line combinate cu întâlniri faţă 

în faţă.  

De asemenea, se subliniază rolul mentoratului și, poate mai important, importanța 

învățării unii de la alții, în contexte mai puțin formalizate:   

 „Nu de cursuri are nevoie viitorul profesor, ci să intre la ore la un profesor cu 

experienţă şi să-l asiste în mod repetat. Apoi să fie pus să ţină el o oră de dirigenţie.” 
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 întâlniri între profesori de vârste şi cu concepţii diferite, în cadrul cărora „să se 

discute deschis despre conduita morală perfectă. Fiecare să-şi expună sincer 

convingerile, să se discute şi să ajungă la un model.”  

 dezbateri privind educarea elevilor pe diferite teme: violenţă, comportament în 

şcoală, în familie, societate; acestea pot fi organiyate la nivelul şcolii, împreună cu 

colegii (mese rotunde, susţinerea unor ore deschise – interasistenţe, lectorate cu 

părinţii), dar şi la nivel local, judeţean, naţional, în cadrul unor sesiuni de comunicări 

ştiinţifice.  

 Colaborarea cu psihopedagogul şcolar oferă cadrelor didactice o bună posibilitate de 

cunoaştere a elevilor şi îi ajută pe aceştia în dezvoltarea unor relaţii bune cu elevii săi. 

 Alte modalităţi de formare prezentate sunt: accesul permanent la materiale informative 

distribuite de specialişti, la informaţii periodice, pliante, postere, emisiuni radio etc., realizarea 

unor activităţi extraşcolare educative cu rol informativ: afişe, CD-uri, pliante, postere, 

prezentare de filme, la nivelul şcolii 

 Metodele cele mai potrivite pentru a fi utilizate în cadrul cursurilor de formare sunt cele 

bazate pe exerciţii, jocuri, metodele interactive şi cele bazate pe practică. 

 

III.10.4. Inutilitatea cursurilor…  

Un număr important de cadre didactice au considerat că nu este nevoie de niciun fel de 

pregătire suplimentară/specială, pentru că „e destulă psihopedagogie, avem suficiente module 

de formare”, dar „cea mai importantă este intuiţia noastră, care vine din experienţă”, „multe vin 

din legea firii”, „educaţia morală nu se poate preda şi învăţa, asta vine din interior şi depinde de 

tine, cum eşti deja format ca om”, sau: „cel mai important e să ai chemare pentru meseria asta, 

eu de aceea am ales-o; altfel, degeaba te chinui să faci cursuri şi para-cursuri, dacă n-o ai în 

sânge, n-o ai şi cu asta basta”; „trebuie să fii capabil de empatie, lucru pe care nu ţi-l dă nici un 

curs”. Şi nu în ultimul rând este de menţionat recurenţa răspunsurilor de tipul: „Părinţii au 

nevoie de formare, nu noi!”.  

Mai mulţi profesori prezintă şi alte inconveniente ale ideii de „cursuri de formare”, unii 

accentuând că, de regulă, cursurile de acest tip, „deşi poate că la origine au fost gândite să 

însemne ceva, dar în practică devin o formalitate” şi că orice curs, orice pregătire suplimentară 

„nu înseamnă decât o povară în plus, care ne ia din puţinul nostru timp, nemaivorbind de 

aspectul financiar: un curs de 3 milioane şi ceva înseamnă a treia parte din salariu şi cum firesc 

ar fi să facem cel puţin două cursuri pe an, se adună o sumă importantă” şi, deci, pentru mulţi, 

prohibitivă. De asemenea, sunt voci care reclamă la cursurile de formare continuă şi faptul că 

„nu se fac, ca în orice ţară civilizată, în loc de şcoală, prin scoaterea din activitate, ci după şcoală, 
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înainte de şcoală sau în zilele libere de la sfârşit de săptămână, când tu ai alt program, ai copii de 

crescut etc. Să ai ocupate două luni toate sâmbetele şi duminicile nu e normal. Ar trebui să 

existe o zi dedicată exclusiv cursurilor. În plus, nu sunt opţionale, cum ar fi normal, pe noi ne 

mână de la spate, or ar trebui să avem libertatea să alegem doar ceea ce ne interesează, nu să 

fim obligaţi”.  

Conform multor respondenți, formarea părinților (nu a profesorilor) este o prioritate, 

întrucât cele mai multe probleme ale educației morale și affective își au originea în familie.  

O altă propunere vizează alocarea mai multor fonduri pentru educație, atât pentru 

motivarea profesorilor, cât şi „pentru a se angaja personal auxiliar, care să îi degreveze de 

sarcinile birocratice”.  

 

III.11. Autoevaluarea potențialului de a influența semnificativ formarea morală a 
tinerilor. Opinii ale profesorilor 

 

La întrebarea “Consideraţi că profesorul, prin atribuţiile sale, are o influenţă 

semnificativă în formarea morală a tinerilor?”, profesorii au simţit nevoia să facă o distincţie 

între planul normativ, ideal şi planul descriptiv, al realităţii. La nivelul asumării statusului 

normativ, profesorii se consideră a reprezenta nişte potenţiale modele, de care se ridică cele 

mai mari şi legitime aşteptări de probitate morală şi competenţă profesională, dar şi de tact 

pedagogic şi de capacitate de apropiere afectivă de copii. Pe acest palier privind lucrurile, cadrul 

didactic se pricepe pe sine având o influenţă foarte mare, însă numai în dependenţă de gradul 

de receptivitate a elevilor. Unii sunt mai receptivi şi atunci profesorul reprezintă pentru ei un 

model, măcar parţial, pe anumite valori pe care le promovează, alţii în schimb pot să-l considere 

mai mult ca pe cineva care le dă în permanenţă sarcini. 

O mare si dureroasă problemă de actualitate este pierderea sau ştirbirea prestigiului 

profesiei didactice – fenomen prezent în mai mare măsură în şcolile din mediul urban. Profesorii 

deplâng faptul că, atâta vreme cât profesorul este contestat sau minimalizat de către părinţi 

acasă şi câtă vreme în mass-media, prin prezentarea exacerbată şi tendenţioasă a unor cazuri 

negative izolate, este denigrat, etichetat şi culpabilizat în permanenţă, el nu are nici o şansă să 

se impună în faţa copiilor. Dincolo de acestea, profesorii resimt umilinţa condiţiei sociale 

precare, care le creează un „handicap” psihologic în faţa părinţilor cu un status social ridicat şi, 

în consecinţă un deficit grav de autoritate în faţa copiilor acelora, cărora le este dat ca exemplu 

de... nereuşită în viaţă, de ratare. Din această cauză, de multe ori cadrele didactice au de 
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înfruntat desconsiderarea, tacită sau făţişă a unora dintre elevi, „cei care cred că banii sunt 

totul” şi care justifică astfel şi dezinteresul pentru învăţătură, şi conduita morală reprobabilă: „La 

ce îmi foloseşte?”. Subiecţii consultaţi prin focus-grup consideră că Statul, prin menţinerea unui 

statut social inferior şi înjositor, împreună cu mass-media, care „face propagandă modelelor 

negative din învăţământ” şi promovează, în schimb, modelele de succes facil şi pragmatismul 

vulgar, pare că şi-au dat mâna în subminarea influenţei şcolii şi a autorităţii morale a 

profesorului: „E greu ca profesorul să devină un model pentru elevi, oricât şi-ar da silinţa; în 

condiţiile în care întreaga societate, tot ce văd în jurul lor promovează non-valoarea, degeaba 

vin profesorii şi spun nu este bine aşa”. 

  

 Avem în răspunsurile profesorilor cuprins întreg diapazonul de la „în mare măsură” la „în 

foarte mică măsură”, trecând prin dubitativul „depinde” şi enigmaticul „e greu de spus” („dacă 

ştiam răspunsul, probabil că-l aplicam şi în şcoala mea”).  

  

1. Reuşita educativă depinde în egală măsură de toţi factorii implicaţi 

 Ar trebui ca factorii implicaţi în educaţia copilului să manifeste aceeaşi disponibilitate, ca 

să se respecte, în primul rând, „regula triunghiului echilateral” în relaţia şcoală-elev-părinţi. 

Acest răspuns fiind foarte judicios nu ne ajută prea mult (am plecat de la ipoteza unui 

dezechilibru între factorii interni şi cei externi de influenţare a educaţiei copilului). Mai rămân, 

conform răspunsurilor oferite de profesori, cel puţin trei posibilităţi: reuşita depinde de 

dimensiunea influenţelor externe, mai ales a celor privind familia; ameliorarea e cu atât mai 

mare, cu cât se implică şi alţi factori, alte instituţii; „când există o disfuncţie în una din aceste 

relaţii, factorul-cheie rămâne nivelul de cultură al elevului, capacitatea acestuia de 

autodisciplină”. 

 

 2. Reuşita educativă poate fi asigurată în mare măsură, şcoala având rolul hotărâtor 

 Reuşita este asigurată dacă există o bună colaborare părinţi-profesor/diriginte-elev, o 

relaţionare bună cu familia, comunitatea şi chiar mass-media. Reuşita este asigurată pentru că 

şcoala are un rol decisiv în rezolvarea unor probleme de comportament ale unor elevi („dar nu 

poate face totul”). Cineva consideră că impactul şcolii poate reprezenta 60% (sau 50%, după alt 

interlocutor) din ansamblul influenţelor educative exercitate asupra copilului. 

Există şi opinii mai nuanţate care scot în relief faptul că, în esenţă, calitatea relaţiilor pe 

care profesorul este capabil sa le stabilească în mod cotidian cu elevii săi este cea care duce la 

reuşita sau la eşecul educativ. Dacă profesorul ştie să se apropie afectiv de elevi, dacă se poartă 



55 
 

corect, dacă le impune prin competenţele lui, el poate deveni un model de urmat, cel puţin în 

sens larg uman, deci şi moral.  

Pe de altă parte, sunt voci care pretind că modelul tradiţional în care profesorul îi spune 

copilului ce este bine şi ce este rău, îl ia de mână şi-i spune „asta da”, „asta nu”, este sortit 

eşecului: „Trebuie cu totul şi cu totul alte metode ca să te apropii de copii, să le câştigi 

încrederea; vechile forme nu pot să aibă decât efecte contrarii. Situaţiile cotidiene pot fi folosite 

pentru a transmite subtil îndemnuri educative. „Iată, aveam o elevă care, după o răceală 

puternică, a avut o perioadă în care tuşea mereu. I-am spus de câteva ori în glumă: Parcă ai fi 

Dama cu camelii în actul IV. O dată, de două ori, tot aşa, până când m-a întrebat: Cine este 

Dama cu camelii? I-am explicat că este un personaj literar, iar întâmplarea a făcut ca, la scurt 

timp, să se publice la „Adevărul” romanul. L-a cumpărat şi l-a citit din curiozitate, apoi mi-a spus 

Ştiţi că nu este rău? Mi-a plăcut. Ei, dacă îi dădeam sarcina asta la lecturi suplimentare, în mod 

sigur nu citea”. Prin urmare, astăzi este necesar ca profesorul să găsească mijloace mult mai 

subtile şi mai complicate de a influenţa, să folosească inteligent şi creativ ocaziile care i se oferă 

şi să nu se resemneze sau să demisioneze din rolul său de factor educativ esenţial, de model. 

 

 3. O perspectivă pesimistă 

În ceea ce priveşte posibilitatea reală de influenţă pe care o mai deţin în faţa generaţiilor 

contemporane de elevi, profesorii par sceptici. Cei mai mulţi consideră că influenţa familiei, a 

mass-media şi a grupurilor de prieteni este mult prea mare ca să mai poată face ceva. Unii dintre 

ei se îndoiesc şi de acei copii care, aparent, nu pun probleme, pentru că este posibil ca ei să se 

supună doar pentru a scăpa mai uşor şi nu pentru că îşi înţeleg propriul interes sau fiindcă ar fi 

internalizat nişte norme şi convingeri morale.  

Din cauza lipsei sprijinului familial, a faptului că „dascălii n-au nici un drept, ci doar 

îndatoriri”, din pricina degringoladei societăţii, şcoala „nu poate” sau doar „în mică măsură” 

poate să amelioreze situaţia. Voci ale profesorilor se întretaie justiţiar pe deasupra unei societăţi 

profund antipedagogice: „Ameliorarea în mică măsură în contextul actual, în care influenţa 

modelelor indezirabile predomină”. 

În actuala perioadă „morala nu se mai bucură de interes sau popularitate (…) Şcoala 

[trebuie] să suplinească lipsa de moralitate a societăţii româneşti, în ansamblu”.  

S-a susţinut că profesorul poate trezi interesul copiilor pentru valorile autentice, pentru 

învăţătură, pentru aprecierea actelor de cultură, dar societatea poate strica lesne ceea ce face 

profesorul. „Mediul social oferă mai mult exemple negative şi e de o agresivitate foarte mare”. 

„Şcoala e din ce în ce mai lipsită de mijloace de a interveni. Glasul şcolii e acoperit de 

agresivitatea unei societăţi afectate de o criză generală a sistemului de valori”. 
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În atari circumstanţe, elevii pot deveni protagoniştii unei învăţări cu premise incerte: „Deşi 

teoretic ştiu [ce ar trebui să facă], totuşi elevii fac rău. Foarte greu depistezi motivaţia reală! Unii 

din teribilism, alţii din tentaţia unui început, alţii din cauza non-modelelor”. 
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IV. Concluzii şi recomandări 

 

 

Aspecte ale vieţii zilnice ne arată contradicţii între spuse şi fapte, între gânduri şi 

exprimări, între morala cerută altora şi cea practicată, între aşteptările diferiţilor factori 

educativi şi metodele utilizate.  

Ca cercetători în domeniul ştiinţelor educaţiei însă, ne simţim datori să descoperim şi 

înţelegem situaţia în care se află educaţia precum şi să evidenţiem acele direcţii ce se văd 

conturate, să desluşim căi de armonizare a diferiţilor agenţi educativi ai societăţii 

contemporane. 

 

1. Un reper important în cercetarea noastră l-a constituit sesizarea numeroaselor 

influenţe educative bine intenţionate (în general), dar care intră în conflict cu comportamente 

sociale apreciate, cu valori familiale sau chiar cu comportamente ale profesorului (care “una 

spune şi alta face”). Aceste contradicţii alimentează tensiuni negative care lasă fără sprijin 

copilul care creşte. Ca şi în situaţia iedului cu mai multe mame-capre care rămâne nealăptat, şi 

copilul zilelor noastre poate rămâne fără educaţie, atâta vreme cât numeroase instituţii de 

educație formală, nonformală ori numeroșii agenți de educație informală îşi dispută dreptul la 

respect, dar îşi declină competenţa în situaţii de asumare a responsabilităţii. 

Şi această cercetare, din păcate, a întărit constatarea obişnuită că şcoala doreşte să fie 

în continuare educator princeps, dar când este vorba de situaţii specifice care nu ies „ca la carte” 

alocă cea mai mare parte a vinei celorlalte instanţe de socializare: familiei, comunităţii, mass-

media etc.  

Se vede astfel necesitatea instituţionalizării unui cadru de comunicare şi colaborare 

(realizat cel mai probabil chiar în cadrul şcolii) între profesori şi părinţi. Relaţia dintre şcoală şi 

familie, poate fi pozitivată dacă se porneşte de la premisa bunei intenţii (profesorii şi părinţii, 

deopotrivă, vor ce este mai bine pentru copil) şi de la premisa egalităţii (între părinţi şi 

profesori, nu se pune problema superiorităţii sau a inferiorităţii, ambele părţi se sprijină întru 

realizarea unei comunităţi educative coerente pentru copii). 

 

2. O altă constatare este aceea a cerinţei copilului de model viabil social, cerinţă care 

rămâne fără vreo ofertă consistentă. Adulţii profesori şi părinţi cer copilului comportamente 
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dezirabile, fără ca ei înşişi să le practice întotdeauna. De pildă, toţi adulţii sunt de acord cu 

nocivitatea fumatului, cu faptul că nu este o practică acceptabilă la copii, cu toate acestea nu li 

se pare inacceptabil ca ei să fumeze.  

Aceasta se întâmplă deoarece adulţii propun un model teoretic, care ţine de “cum ar 

trebui să fie”, “cum ar trebui să ajungă”, dar care nu prea are legătură cu felul în care sunt ei de 

fapt, cu societatea contemporană şi cu ceea ce i se potriveşte copilului. Pe adulţii educatori – fie 

că sunt profesori, fie că sunt părinţi – îi ajută mult maturitatea lor afectivă, capacitatea lor de a-

şi impune pentru sine regulile pe care le vor practicate de către copil, răspunsul echilibrat pe 

care îl oferă permanent. În acest sens, se poate vedea cât de necesară ar fi dublarea formării 

teoretice ca profesor cu o formare pentru dezvoltare personală. 

 

3. Sunt şi situaţii în care valorile promovate de şcoală sunt cu totul opuse celor din 

celelalte medii cu influenţă educativă. De pildă, profesorul spune copiilor să nu-şi facă dreptate 

singuri, să nu lovească dacă au fost loviţi. Părinţii însă îi îndeamnă pe copiii lor să “dea şi ei”.  

De asemenea, o valoare promovată de şcoală: reuşita prin muncă nu reiese nicidecum 

din ceea ce prezintă mass-media unde doar “proştii muncesc, iar deştepţii fac bani pe spatele 

celorlalţi”. 

O coerenţă generală a tuturor mediilor cu influenţă educativă nu poate fi, însă părinţii şi 

profesorii ar putea să se armonizeze printr-o mai bună comunicare, printr-o colaborare directă 

în care să descopere împreună cu copilul ce ar fi mai bine pentru el în fiecare situaţie în parte. 

De asemenea educatorii copilului, fiind conştienţi de valoarea lor, ar putea avea încredere în 

copil şi în ei înşişi, în faptul că au pregătit copilul pentru a putea selecta din mediu ceea ce i se 

potriveşte cu adevărat (chiar dacă mai sunt negări şi deraieri, ce pot fi înţelese ca normale pe 

parcursul dezvoltării). 

Încrederea educatorilor în munca lor şi în copil vine, de asemenea, din maturitatea lor 

afectivă care îi fereşte de cantonarea strictă într-un moment sau model anume. 

 

4. Un alt aspect important sesizat este acela al inadecvării mijloacelor la scopul propus. 

Majoritatea profesorilor participanţi la cercetare au apreciat ca valoare pe care doresc să o 

formeze la copii ca fiind “responsabilitatea”. Cu toate acestea, mijloacele prin care ei au spus că 

acţionează nu sunt unele care să favorizeze formarea copilului întru libertate, întru asumare de 

sine şi întru sesizarea consecinţelor actelor proprii.  

Educaţia din şcoală este axată în mod special pe recompensă şi pedeapsă, pe 

condiţionarea copilului. Aceste mijloace nu fac altceva decât să lege copilul de responsabilitatea 
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adultului. Or, un copil care nu este încurajat spre autoasumare nici nu are cum să fie 

responsabil. 

Un alt exemplu îl constituie organizarea claselor pentru o educaţie individuală pe 

principiul: „fiecare pentru sine croitor de pâne”. Numai că, la absolvirea şcolii, tinerilor li se cere 

competenţa de a lucra în echipă, competenţă care nu doar că nu a fost formată în şcoală, dar a 

şi fost descurajată. 

Este necesară o gândire de ansamblu, la nivel de sistem educative, pentru a adecva 

mijloacele educative la scopurile urmărite.  

 

5. Apar adesea confuzii între ceea ce este normal la o anumită vârstă şi ce nu. Pot fi 

menționate acele situaţii în care profesorii intră în alertă pentru comportamente ale copiilor 

naturale şi care ţin de dezvoltarea lor specifică şi reacţionează exagerat alertând şi părinţii şi 

copiii. Pe de altă parte, sunt tolerate comportamente care arată absenţa respectului, a 

implicării, a colegialităţii care, ignorate fiind, se pot exacerba. 

Este evidentă necesitatea unei mai bune cunoaşteri a psihologiei copilului care se face 

doar formal şi teoretic în cadrul cursurilor de formare iniţială a profesorilor. Profesorii 

participanţi la cercetarea noastră au sesizat în majoritate acest aspect teoretic al formării 

pedagogice care ar fi bine să fie depăşit. În timpul formării, practica ar putea să ofere material 

viu pentru analiză viitorilor profesori, iar după încheierea formării, practica profesiei didactice 

ar putea fi susţinută de grupuri de discuţii (Balint) în care fiecare să găsească susţinere şi să 

descopere înţelegeri profunde ale propriilor reacţii. 

  

6. Se poate vedea cum Şcoala zilelor noastre nu se mai potriveşte cu reperele unei şcoli 

vechi, magistrocentrice, centrate pe memorare şi redare, pe recompensă şi pedeapsă, dar nici 

nu ştie cum să se adapteze schimbărilor sociale. Aşa se face că îşi pierde respectul social pe care 

îl avea în vechime, adoptă idei ale educaţiei noi (precum centrarea pe copil, formarea de 

competenţe etc.) pe care însă le aplică birocratic. 

De pildă, toţi profesorii vorbesc cu drag despre “centrarea educaţiei pe copil”, ce 

înseamnă aceasta însă este destul de confuz. De asemenea, nu pot explica cum se împacă 

această centralitate cu plasarea catedrei în faţa şirurilor de bănci, cu intrarea separată a copiilor 

pe uşa din dosul şcolii, cu impunerea respectului (nu câștigarea lui). Sunt forme fără fond, care 

arată că nu înţelegem pe deplin ceea ce susţinem. Este evident că, în educaţie, orice schimbare 

trebuie pregătită începând cu formarea cadrelor didactice în spiritul schimbării intenţionate. 

Altfel, se schimbă documentele, declarațiile, dar practicile rămân aceleaşi. 
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7. Un alt aspect important este acela al schimbării sociale a cutumelor de relaţionare, 

de comunicare şi de tratare a copilului.  

Profesorul este format într-o şcoală a copilăriei sale din care îşi ia modelele de 

identificare care justifică reacţii de tipul: “Când eram eu elev, nu se pune problema să 

îndrăznesc să vorbesc direct cu profesorii”. Pentru copiii de azi, autoritatea părinţilor este mult 

mai puţin rigidă, cu o distanţă afectivă mai mică şi de aceea, fără a fi nepoliticoşi, ei transferă 

comportamentele fireşti cu părinţii şi în cadrul şcolii. 

Profesorii se aşteaptă ca părinţii să susţină necondiţionat ceea ce ei spun (aşa cum se 

întâmpla în generaţiile trecute) şi se miră atunci când părinţii au tendinţa de a se alia cu copiii lor 

şi nu cu ei. Putem vedea cum din cauza unor aşteptări ce ţin de o şcoală veche, neadaptată 

vremurilor actuale, apar neînţelegeri şi conflicte între profesori şi copii,  între profesori şi părinţi. 

În această situaţie, cel mai adesea şcoala se repliază, se închide în cutumele sale şi se 

“îmbufnează” copilăreşte pentru că nu a fost înţeleasă. 

Rezolvarea reală însă vine dintr-o mai bună recrutare și pregătire a profesorilor pentru 

ca ei să poată face faţă situaţiilor cu care se confruntă în mod real în şcoala actuală.  

 

8. Profesorul este pregătit prin cursurile sale iniţiale pentru a stabili o comunicare cu 

copiii, dar nu este pregătit pentru comunicarea cu părinţii. Din acest motiv, startul comunicării 

profesorului cu părinţii este adesea defectuos, creând rupturi de relaţii care pot degenera în 

conflicte. 

Comunicarea cu părinţii se realizează chemându-i autoritar la şcoală, unde sunt puşi în 

băncile copiilor pentru a-l asculta pe profesorul de la catedră. Părintelui i se aduc la cunoştinţă 

nişte reguli ce ţin de un regulament al şcolii. Acest regulament nu este discutat şi agreat de către 

părinţi, le este impus. Cel mai adesea, părinţii sunt chemaţi la şcoală pentru a fi “certaţi” pentru 

problemele pe care le face copilul, deci comunicarea nu se realizează decât în situaţii negative şi 

problematice de pe o poziţie de superioritate. 

Este evident că şcoala ar trebui să devină o instituţie a vremurilor în care trăim, iar 

profesorii să înveţe să comunice şi să colaboreze cu părinţii copiilor cu care lucrează. 

 

9. O problemă esenţială ce a fost sesizată în urma cercetării este aceea a măsurii duble 

folosite de adulţi în educaţie (aceasta se întâmplă cu profesorii la nivelul şcolii, dar şi cu părinţii 

în familie). 

Profesorul nu-şi face nicio problemă din faptul că el; nu-şi face nicio problemă din faptul 

că nu se implică în proiecte, păstrând doar aparenţa realizării lor; nu-şi face nicio problemă din 

faptul că se adresează pe un ton ridicat copiilor, că îi ironizează şi chiar le vorbeşte urât, că au 
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favoriţi printre copii. Aceleaşi comportamente, în cazul copilului, sunt blamabile, deşi, de cele 

mai multe ori, nu sunt altceva decât o oglindă a felului în care au fost ei înşişi trataţi. 

Pentru ca profesorul să poată înţelege în mod corect aceste proiecţii cu care se 

confruntă din partea copiilor ar fi necesar să aibă o consistentă maturitate afectivă. Or aceasta 

este lăsată pe seama pregătirii personale prin şi pentru viaţă. În cazul profesorilor însă, această 

pregătire ar trebui să fie sistematică, prin stagii de dezvoltare personală. 

 

10. O altă constatare este aceea a neîncrederii cadrelor didactice în cei care se ocupă de 

schimbări în educaţie și în cei care propun cursuri de formare.  

Imediat după `89, școala a primit cu mare bucurie ideea reformei în educaţie. De atunci 

încoace, se fac schimbări peste schimbări, reforme şi cursuri de perfecţionare, fără ca acestea să 

ducă la o bunăstare a şcolii şi a profesorilor, a copiilor şi a părinţilor, ba dimpotrivă. Aşa se face 

că şcoala a ajuns să se apere birocratic de toate schimbările pe care nu le poate evita şi să 

refuze tot ce nu este obligatoriu. Găsim planuri de lecţie în care a fost înlocuit termenul 

„obiective” cu cel de „competenţe”, fără a exista şi o adaptare a planului de lecţie – în 

consecinţă, fără a se înţelege spiritul acestei schimbări. De asemenea, profesorii au participat la 

atâtea cursuri de formare continua care nu i-au ajutat prea mult, care au fost realizate teoretic şi 

informativ, încât acum refuză orice curs dacă nu le aduce o adeverinţă sau un număr de credite 

de care au nevoie, formal.  

Aceasta arată că schimbările intenţionate, pentru a fi operaţionale ar trebui să fie 

pregătite şi bine dozate, transparent expuse şi nu impuse din afara unităţii care urmează să le 

suporte (doar de aceea vorbim de autonomia şcolii).  

Este necesar să se înţeleagă, la nivelul forurilor diriguitoare în ale educaţiei, că cele mai 

importante schimbări nu se fac de sus în jos, ci invers, că orice schimbare trebuie pregătită 

prin formarea agenţilor de schimbare (a profesorilor), că nici un sistem (şi deci nici cel 

educaţional) nu suportă o schimbare prea amplă, prea prelungită şi prea radicală.  
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VI. Anexe 

 

Anexa 1: Ghidul de interviu 

 
INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 

Str. Ştirbei Vodă nr. 37, sector 1, 
Bucureşti 70732 

Tel: 313.64.91; 3142783* 
Fax: 40/1/312.14.47 

ROMÂNIA 

Laboratorul Teoria Educaţiei  
Proiect de cercetare: Responsabilitatea profesorului în formarea moral-afectivă a tinerilor 

 

GHID DE INTERVIU 

Localitatea………………;         

Şcoala …………………………………….; Nr…………  

Mediul:     Rural /  Urban;   

Sexul intervievatului:   Masculin /  Feminin 

Vechimea în învăţământ: 

Ultima şcoală absolvită: 

Specialitatea: 

Discipline predate: 

 

1) Vă rugăm să enumeraţi 3 calităţi principale pe care vă propuneţi să le formaţi la elevii dvs. 
 
2) Cum şi în ce măsură poate ameliora şcoala problemele de comportament ale unor elevi 

cauzate de influenţe extraşcolare (familii precare din punct de vedere moral, grupuri marginale, 
antimodele furnizate de mas-media etc.)?  

 
3) Ne puteţi spune ce forme de prevenţie a violenţei şcolare sunt aplicate în instituţia dvs.? 
 
4) Care sunt principalele dificultăţi cu care vă confruntaţi în activitatea dvs. de formare 

morală a elevilor? Cum ar putea fi ele contracarate? 
 
5) Ce calităţi esenţiale consideraţi că ar trebui să aibă un profesor pentru a reuşi să dezvolte 

personalitatea morală a elevilor săi?  
 
6) Cum stabiliţi regulile de funcţionare a clasei? Daţi exemple.  
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7) Care sunt cele mai frecvente abateri de la conduita morală cu care vă confruntaţi în 
activitatea dvs.? Au existat şi abateri mai grave? Ce măsuri luaţi atunci când vă confruntaţi cu 
asemenea situaţii?  

 
8) Ce situaţii de învăţare planificaţi prin care elevul să:  

a) îşi asume responsabilităţi şi să ia decizii de natură morală; 

b) îşi poată regăsi, nevoile şi interesele; 

c) îşi poată exprima trăirile emoţionale, empatia; 

d) îşi formeze o atitudine caracterizată de respect pentru ceilalţi, toleranţă, 
solidaritate etc. 

 
9) Dumneavoastră aţi simţi nevoia unei pregătiri (iniţiale sau continue) axate pe educaţia 

morală? Ce teme sau modalităţi / metode ar trebui abordate în acest sens? 

 

Date despre intervievator 

Nume şi prenume: 

Ocupaţia prezentă: 

Instituţia angajatoare: 
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Anexa 2: Ghidul pentru focus-grup 

 

INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 
Str. Ştirbei Vodă nr. 37, sector 1, 

Bucureşti 70732 
Tel: 313.64.91; 3142783* 

Fax: 40/1/312.14.47 
ROMÂNIA 

Laboratorul Teoria Educaţiei  
Proiect de cercetare: Responsabilitatea profesorului în formarea moral-afectivă a tinerilor 

 

 

ÎNTREBĂRI PENTRU FOCUS GRUP 

 
1) Vă rugăm să enumeraţi 3 calităţi principale pe care vă propuneţi să le formaţi la elevii dvs. 

 
2) În ce raport se află morala şcolii cu morala din mediile extraşcolare (familie, comunitate, 
grup de congeneri etc.)? 

 
3) Cum şi în ce măsură poate ameliora şcoala problemele de comportament ale unor elevi 
cauzate de influenţe extraşcolare (familii precare din punct de vedere moral, grupuri marginale, 
antimodele furnizate de mas-media etc.)? 

 
4) Care sunt principalele dificultăţi cu care vă confruntaţi în activitatea dvs. de formare morală 
a elevilor? Cum ar putea fi ele contracarate? 

 
5) Care sunt cele mai frecvente abateri de la conduita morală cu care vă confruntaţi în 
activitatea dvs.? Au existat şi abateri mai grave? Ce măsuri luaţi atunci când vă confruntaţi cu 
asemenea situaţii? 

 
6) Dumneavoastră aţi simţi nevoia unei pregătiri (iniţiale sau continue) axate pe educaţia 
morală? Ce teme sau modalităţi / metode ar trebui abordate în acest sens? 

 

7) Consideraţi că profesorul, prin atribuţiile sale, are o influenţă semnificativă în formarea 
morală a tinerilor? 

 

ÎNTREBĂRI REZERVĂ: 

 În şcoala dvs. există o preocupare explicită (un proiect comun, o strategie) cu privire la educaţia 
morală şi la disciplina şcolară? Vă rugăm să detaliaţi. 

 Cum pot fi motivaţi tinerii să adopte comportamente morale, fără să se utilizeze frica, vinovăţia 
sau ruşinea ? 

 Până unde consideraţi că pot fi încurajate conformitatea la reguli, respectiv autonomia elevilor 
(de ex., exprimarea unor puncte de vedere diferite, critice, fie chiar şi greşite)? 

 Ce raport consideraţi că există între educaţia morală şi educaţia pentru disciplină, între regulile 
şcolare şi de politeţe şi valorile morale fundamentale? 



67 
 

 

 

Anexa 3: Fişa Disciplinei 

 
 
 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 
 
 
 

Denumirea 
disciplinei Dezvoltare personală pentru profesia didactică 

Anul de studiu 
I

  
Semestrul* I 

Tipul de evaluare finală (examen, 
verificare, colocviu: E / V / C) 

C 

Regimul disciplinei (OB - obligatorie) OB 
Numărul de 

credite 
15 

Total ore din planul de 
învăţământ 

1
40 

Total ore studiu 
individual 

max
. 100 

Total ore pe 
semestru 

ma
x.240 

Titularul 
disciplinei  

 
  
 
 

Facul
tatea 

 
 
 

Numărul total de ore (pe 
semestru) din planul de învăţământ 

(Ex: 56/an la C dacă disciplina 
are curs de 14_săptămâni x 2_h_curs 

pe săptămână) 

Cated
ra 

Masterul educaţional  

 
Profil

ul 
Pedagogie 

 
 

 
T

otal 

 
C*

* 

 
S 

 
L 

 
P 

 
Speci

alizarea 

Cadru didactic pentru copii, adolescenţi, 
tineri şi adulţi aflaţi atât în spaţiul formal, cât şi 
în spaţiul nonformal al educaţiei  

 
 

1
40 

28 
/ an 

(1
h/săpt.
) 

56 
(2h/să

pt.) 
 

56 
(2h/să

pt.) 

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice  
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Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 

Competen
te specifice 

disciplinei 

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice 
disciplinei) 

  Identificarea semnificaţiilor noţiunilor: psihologia vârstelor, psihologia copilului, educaţia 
copilului, educaţia adolescentului, educaţie morală, centrarea educaţiei pe copil, educaţie 
pentru libertate şi responsabilitate - în contextul educaţiei contemporane. 

 Caracterizarea impactului pe care îl au asupra formării copilului: modelul profesorului, 
personalitatea lui, modul său de implicare profesională, comunicarea lui cu copii, cu colegii 
profesori şi cu părinţii; atitudinea profesorului faţă de cultură, societate, comunitate, semeni; 
capacitatea lui de autoechilibrare şi de gestionare a propriilor probleme.  

 Analiza comparativă a mai multor modele de relaţionare a profesorului cu copiii. 

 Caracterizarea generală a schimbărilor ce se văd necesare în atitudinea generală a 
profesorilor şi în atitudinea personală. 

 Identificarea importanţei echilibrului afectiv pentru o mai bună gestionare a relaţiilor de 
comunicare şi de predare-învăţare.  

 Explicarea posibilităţii de adecvare a profesorului pentru individualizarea procesului de 
educaţie: adecvarea propriului comportament şi metode de predare la interesul şi 
personalitatea fiecărui copil în parte.  

 

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi 
a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) 

 Analiza comparativă a semnificaţiilor noţiunilor competenţă psihologică, pedagogică, ştiinţifică 
şi morală a profesorului .  

 Interpretarea asemănărilor şi a deosebirilor dintre comportamentele dezirabile ale profesorului 
în funcţie de mediul socio-cultural în care lucrează, în funcţie de vârsta oamenilor cu care 
lucrează, de personalitatea şi aşteptările acestora.  

 Interpretarea asemănărilor şi a deosebirilor dintre modelele de instruire cerute de şcoală ca 
instituţie, cerute de oamenii aflaţi în formare şi cerute de societatea contemporană. 

 Analiza rolului profesorului în formarea moral-afectivă a copiilor, în adecvarea educaţiei la 
cerinţele culturale şi morale ale societăţii contemporane.  

 Identificarea corespondenţelor dintre: dezvoltarea personală a profesorului şi implicarea lui în 
formarea moral-afectivă a copiilor; nivelul cultural al profesorului şi deschiderea sa spre 
interdisciplinaritate şi transdisciplinaritate; inserţia socio-culturală a profesorului şi deschiderea 
pe care o poate oferi oamenilor cu care lucrează; capacitatea profesorului de a fi un model şi 
interesul copiilor pentru propria lor formare; echilibrul afectiv al profesorului şi flexibilitatea lui în 
descoperirea de soluţii adecvate de predare şi comunicare; capacitatea profesorului de 
autoevaluare de sine şi capacitatea lui de evaluator al celor cu care lucrează; profunzimea 
cunoştinţelor profesorului şi abilitatea lui de a accesibiliza aceste cunoştinţe; interesul 
profesorului pentru domeniul său ştiinţific şi aptitudinea de a drena atenţia celor formaţi de la 
propria personalitatea către domeniul predat. 
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3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea si evaluarea activităţilor practice 
specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare) 

 Valorificarea cunoaşterii de sine şi a elementelor de psihologie în gestionarea favorabilă a 
situaţiilor ivite în procesul de predare-învăţare (practică şi analiză).  

 Observarea comportamentelor de apărare care apar la sine în procesul de predare. Analiza 
acestora şi descoperirea unor modalităţi favorabile de gestionare (practică şi analiză). 

 Observarea şi identificarea comportamentelor de apărare ale altor profesori. Sugestii de 
ameliorare (observaţie practică şi analiză). 

 Caracterizare a proprie implicări pedagogice cu puncte forte şi puncte ce trebuie ameliorate 
(autoanaliză). 

 Observarea impactului pe care îl au comportamentele proprii asupra celor cu care lucrează. 
Ameliorări în timp real. 

 Adecvarea comportamentului propriu la situaţia dată. Adecvarea răspunsului la tipul de cerinţă. 

 Gestionarea adecvată a diferitelor situaţii ivite în timpul activităţii de predare-învăţare. 

 Captarea interesului pentru activitatea de formare şi menţinerea acestui interes pe parcursul 
predării. Trezirea interesului de căutare şi cunoaştere, de formare şi perfecţionare pe termen 
lung. 

 Oferirea unor răspunsuri educative ca profesor în variate situaţii dificile (joc de rol).  

 Conceperea unor abordări variate a expunerii aceleiaşi teme (joc de rol). 

 Conceperea teoretică a unui sistem educativ modern (dezbatere academică).  

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile faţa de domeniul ştiinţific / 
cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de 
valori culturale, morale şi civice / valorificarea optimă si creativa a propriului potenţial în activităţile 
ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea 
în relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la 
propria dezvoltare profesionala) 

 Aprecierea critică a sistemului tradiţional de educaţie din România contemporană. 

 Abilitatea de se exprima în raport cu principalele competenţe profesionale cerute unui cadru 
didactic: ştiinţifice, educative, culturale, moral-afective; 

 Evaluarea critică a activităţii altor profesori de liceu şi învăţământ superior precum şi din spaţiul 
nonformal adresat adulţilor. 

 Asigurarea calităţii activităţii didactice în cadrul procesului educativ.  

 Identificarea unor modalităţi de asigurare a calităţii actului didactic şi a funcţiei educative a 
evaluării. 

 Asigurarea suportului pentru dezvoltarea afectivă şi morală a copiilor şi tinerilor. 

 Abilitatea de implicare echilibrată pentru a susţine copiii şi tinerii când întâmpină probleme. 

 Aprecierea problemelor ce ţin de competenţa consilierului şcolar şi colaborarea cu acesta.  

 
 

Conţinuturi (tematica detaliată)  

 
1. Conceptele: psihologia vârstelor, psihologia copilului, educaţia copilului, educaţia 

adolescentului, educaţie morală, centrarea educaţiei pe copil, educaţie pentru libertate şi 
responsabilitate 

 Psihologia vârstelor – elemente de bază pentru identificarea caracteristicilor 
fiecărei vârste din perspectiva intereselor pentru învăţare, a curiozităţilor, a 
nevoii de formare moral-afectivă, a relaţiilor educative, a evaluării la diferite 
vârste, a diferitelor posibilităţi de organizare a situaţiilor educative; a 
problemelor cu frecvenţă crescută. 

 Psihologia copilului – etape ale dezvoltării afective, caracteristici ale educaţiei 
socio-morale a copilului. 

 Educaţia adolescentului – caracteristici psihopedagogice ale educaţiei la această 
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vârstă. 
 Educaţie morală – o abordare transdisciplinară. 
 Centrarea educaţiei pe copil – pregătirea profesorului pentru distributivitatea 

afectivă, pentru flexibilitatea în comportamentul didactic şi alegerea metodelor 
de predare, pentru echilibru şi maturitate afectivă. 

 Educaţie pentru libertate şi responsabilitate – pregătirea profesorului pentru a fi 
model, pentru a se supune el însuşi cerinţelor pe care le impune, pentru a avea 
încredere în sine şi în oamenii cu care lucrează, în capacitatea de dezvoltare 
armonioasă a copiilor, pentru a realiza o educaţie menită să sporească 
independenţa în studiu şi în practicarea domeniului, să sporească treptat 
implicarea responsabilă a oamenilor cu care lucrează.  

 
2. Echilibrul afectiv al profesorului – maturitatea sa 

 Capacitatea de a înţelege comportamente ce ţin de vârstă, personalitate şi 
situaţie a celor implicaţi în procesul didactic.  

 Capacitatea de a întârzia reacţia (de a nu reacţiona la îndemnul primului impuls). 
 Capacitatea de a nu răspunde cu aceeaşi monedă. 
 Amânarea concluziilor, verdictelor pentru o mai bună lămurire. 
 Păstrarea unei coerenţe interne în orice condiţii şi contexte. 
 Flexibilitate, adaptabilitate şi constanţă. 
 Capacitatea de a fi asigurator. 
 Capacitatea de a gestiona situaţii diverse. 
 Capacitatea de a gândi în timp real. 
 Abilitatea de a stabili relaţii multiple în acelaşi timp. 
 Aptitudinea de a-i asculta activ pe ceilalţi, de a învăţa de la ei. 
 Capacitatea de autoechilibrare, de gestionare de sine, de autoevaluare. 
 Capacitatea de a fi echitabil, de a nu privilegia şi de a nu defavoriza, de a nu 

eticheta, de a nu judeca în funcţie de părinţi statut social, material, profesional. 
 Aptitudinea de a respecta şi valoriza oamenii pentru felul cum sunt ei înşişi.  
 Capacitate de manifestare creativă, sublimativă, culturală. 
 Dorinţă de devenire, creştere, perfecţionare, învăţare, evoluţie. 

 
3. Competenţe de comunicare ale profesorului 

 Capacitatea de a asculta activ. 
 Capacitatea de a-şi modifica discursul în timp real în funcţie de parcursul 

discuţiei. 
 Competenţa de a impulsiona şi stimula exprimarea celorlalţi. 
 Aptitudinea de a-i ajuta pe alţii să-şi descopere propriile lor răspunsuri. 
 Abilitatea de a avea atenţie distributivă la exprimările dintr-un grup. 
 Capacitatea de a stimula exprimarea tuturor participanţilor la discuţie. 
 Disponibilitatea de a înţelege, de alămuri, de a îmbunătăţii comunicarea. 
 Gestionarea conflictelor din comunicare. 
 Abilitatea de adecvare a exprimărilor proprii la ascultător şi la situaţie. 
 Claritate, conciziune, corectitudine, coerenţă în exprimare. 
 Capacitatea de a trezi interesul pentru ascultare şi a-l menţine. 
 Abilitatea de a construi imagini auditive pentru fixarea celor spuse.  
 Deschidere şi disponibilitate pentru comunicare. 

 
4. Inserţia socio-culturală şi în comunitatea ştiinţifică 

 Atitudini pozitive şi creatoare în domeniul propriu; 
 Colaborare cu colegi ai comunităţii ştiinţifice sau artistice din domeniul din care 

face parte. 
 Calitatea de membru implicat al comunităţii şcolare şi al comunităţii de susţinere 

a şcolii. 
 Capacitatea de a se implica cu responsabilitate în social.  
 Apartenent al culturii populaţiei din care face parte şcoala, cunoscător şi 

cultivator al acestei culturi. 
 Practicant firesc al regulilor de trai în comunitate, al legilor comunităţii de 

apartenenţă, al principalelor valori general umane. 
 Capacitatea de a se simţi realizat în domeniul său profesional. 
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5. Competenţe didactice şi pedagogice 
 Capacitatea de adecvare a procesului didactic la adresanţi şi la situaţia de 

învăţare. 
 Capacitatea de individualizare a procesului didactic. 
 Abilitatea de a stimula interesul pentru cunoaştere şi de a spori curiozitatea celor 

cu care lucrează. 
 Aptitudinea de a colabora cu alţi profesori, cu oameni creativi din domeniu, cu 

părinţii. 
 Capacitatea de accesibilizare a conţinutului predat. 
 Gândire sintetică şi analitică, logică şi exploratorie. 
 Deschiderea către interdisciplinaritate. Redesignarea procesului didactic care 

are ca scop formarea de competențe de cunoaștere și înțelegere, de explicare și 
interpretare, instrumental aplicative și atitudinale. 

 Capacitatea de a colabora cu oamenii cu care lucrează pentru a-i implica în 
propriul lor proces de formare.  

 Interesul pentru formare permanentă, pentru desăvârşire de sine. 
 Răspuns adecvat la solicitările oamenilor cu care lucrează.  
 Utilizarea capacităților de autoformare și autoevaluare ale oamenilor aflaţi în 

formare.  

 Încredere în puterea educaţiei. 
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Strategii didactice  

Activitatea didactică de la cursul Dezvoltare personală pentru profesia didactică se bazează pe: 
- analiza şi comparativă a mai multor modele de relaţionare a profesorului cu copiii;  
- descoperirea aspectelor problematice are apar în procesul de educaţie la diferite vârste şi situaţii de 

învăţare;  
- examinarea modalităţilor de răspuns educativ al profesorului pentru un impact pozitiv în formarea 

morală a copiilor şi tinerilor; 
- identificarea propriilor dificultăţi de comunicare şi relaţionare pentru tratarea constructivă a acestora; 
- analiza impactului posibil pe care îl poate avea o relaţionare defectuoasă a profesorului cu copiii; 
- formarea competențelor moral-afective necesare profesorului în activitatea sa. 
- formarea abilităţii de adecvare a comportamentului profesorului şi a metodelor alese de predare 

interesul şi personalitatea fiecărui copil în parte. 
 
Ca metode vor fi utilizate:  

 Dezbaterea academică;  

 Dialogul socratic; 

 Jocul de rol; 

 Problematizarea; 

 Studiul de caz; 

 Analiza experiențelor personale (ca elev, student, ca student în practică, ca profesor); 

 Analiza așteptărilor proprii; 

 Analiza impactului pe care îl au greşelile educative asupra dezvoltări moral-afective a copiilor şi 
tinerilor 

 Punerea în practică a celor discutate teoretic şi aplicate în jocul de rol; 

 Analiza impactului acţiunilor practice. 

 
 
 

Evaluare 
 

Activităţi ce pot fi evaluate Activităţi concrete de evaluare Ponderi 
stabilite în notare, 

exprimate în % 
{Total=100%}: 

Răspunsurile la examen / 
colocviu (evaluarea finala) 

Examinare orală 15% 

Implicarea practică şi reflectarea 
asupra propriei implicări şi a altora  

Aprecierea implicării în practica 
pedagogică 

30% 

Implicarea în activitate pe 
parcursul anului 

Testare continuă a prezenţei la 
curs (foarte activă, activă, pasivă, 

inexistentă) 

30% 

Activităţile gen teme / referate / 
eseuri / traduceri / proiecte etc. 

Aprecierea prezentării unui proiect 
sau referat 

10% 

Activitate de autoevaluare  autoevaluare 15% 
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Timpul total (ore pe semestru) estimat pentru activităţile de studiu individual pretinse 

studentului 
(sunt completate cu „/” activităţile care nu sunt cerute) 

Activitățile sunt individualizate în funcție de alegerea fiecărui student în parte 

 

 Activitate Nr. ore - 
participare activă 

Nr. ore-participare 
minimală 

1 Descifrarea şi studiul notiţelor de 
curs 

/ / 

2 Studiu după manual, suport de 
curs 

10 5 

3 Studiul bibliografiei minimale 
indicate 

10 5 

4 Documentare suplimentară în 
bibliotecă 

10 5 

5 Activitate specifică de pregătire a 
seminarului  

6 0 

6 Realizare teme, referate, eseuri, 
traduceri 

10 0 

7 Pregătire specifică de pregătire a 
practicii 

15 10 

8 Pregătire prezentări orale 4 0 

9 Pregătire examinare finală 2 10 

10 Consultaţii 5 0 

11 Documentare pe teren 15 10 

12 Documentare pe internet 3 5 

13 Elaborare instrumente de 
evaluare 

/ / 

14 Alte activităţi: elaborare de 
proiecte… 

10 0 

Timpul total (ore pe semestru) de studiu individual =   maxim 100;                minim 50 

 
 

 
 
 

Data completării:                                 Semnătura titularului:  
 
                             
  

 
 

 

 
 

 


