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PROFESORUL – AUTORITATE ŞI PUTEREPROFESORUL AUTORITATE ŞI PUTERE 
Rolurile manageriale ale profesorului

Complexul de activităţi prin intermediul cărora profesorul promovează
comportamentul adecvat al elevului şi-l elimină pe cel neadecvat,
dezvoltărelaţii interpersonale bune şi un climat socio-emoţional pozitiv,ţ p ş ţ p ,
stabileşteşi menţine o organizare eficientă a clasei... Aşa defineşte
W. Weber managementul clasei.



Care sunt rolurile manageriale ale profesorului?

Planificarea: Profesorul planifică întreaga activitate de formare şi educare a
elevilor;
Organizarea:Întreaga activitate a clasei de elevi este organizată de cătreOrganizarea:Întreaga activitate a clasei de elevi este organizată de către
profesor,bineînţeles cu consultarea membrilor grupului;
Comunicarea: Este esenţială! Calitatea comunicării influenţează climatuldin
interiorul grupului care, la rândul lui, influenţează procesul învăţării;
Conducerea: profesorul conduce activitatea de formare şi educare a elevilor;
Coordonarea: Coordonarea activităţii clasei, repartizarea sarcinilor de lucru,
folosirea eficientă a timpului;p ;
Îndrumarea: Îndrumarea elevilor în procesul învăţării;
Motivarea: Creareamotivării pentru învăţare;
Consilierea: O relaţie specială cu scopul de a l ajuta pe elev atunci când areConsilierea: O relaţie specială, cu scopul de a-l ajuta pe elev atunci când are
nevoie;
Controlul: Profesorul controlează dacă şi cum se îndeplinesc sarcinile
didactice;didactice;
Evaluarea: Obţinerea de informaţii clare, pe baze ştiinţifice, care să stea la
baza deciziilor celor mai potrivite pentru dezvoltarea clasei de elevi.



Competenţele manageriale ale profesorului

Competenţe de comunicare se exprimă prin:Competenţe de comunicare se exprimă prin:

– capacitatea de a selecta calea şi mijloacele de comunicare adecvate clasei si 
individua-lităţilor care o compun 

– capacitatea de a adapta căile şi mijloacele de comunicare la situaţii variate;

– capacitatea de a soluţionasituaţii conflictuale în urma investigării, prinmediere 
şi negociere în vederea asigurării unui climat de încredere şi responsabilitateşi negociere, în vederea asigurării unui climat de încredere şi responsabilitate.

Competenţe psihosociale se demonstrează prin:p ţ p p

– valorizarea particularităţilor individuale şi de grup ale elevilor în scopulrealizării 
unor relaţii deschise, nestresante în cadrul organizaţiei;

– adaptarea unui comportament adecvat în raporturile cu elevii pentru a-imotiva 
să acţioneze pentru realizarea obiectivelor organizaţiei.



Competenţe de conducere şi coordonare implică:

– proiectarea activităţilor pe termen scurt, mediu şi lung pentruasigurareaproiectarea activităţilor pe termen scurt, mediu şi lung pentruasigurarea 
coerenţei activităţilor clasei;

– organizarea tuturor activităţilordesfăşurate cu elevii în vederearealizării 
bi i l l iobiectivelor clasei;

– coordonarea grupului de elevi pentru obţinerea rezultatelor scontate;

– gestionarea actului decizional prin asumarea răspunderii pentruobţinerea degestionarea actului decizional prin asumarea răspunderii pentruobţinerea de 
rezultate previzionate.

Competenţe de evaluare implică:

– stabilirea obiectivelor şi criteriilor de evaluare;

– utilizarea tehnicilor şi instrumentelor de evaluare specificeeducaţiei;

– valorificarea rezultatelor evaluării.



Competenţe de gestionare a resurselor se exprimă prin:

– identificarea şi selectarea resurselor necesare activităţii;identificarea şi selectarea resurselor necesare activităţii;

– utilizarea eficientă a resurselor;

– valorificarea potenţialului educativ al resurselor.

Competenţe de utilizare a tehnologiilor înseamnă utilizarea computerului şi...

– sintetizarea informaţiilor pentru crearea unei baze de date utile actului 
managerial;

– valorificarea informaţiilor din baza de date în vederea luării deciziilorvalorificarea informaţiilor din baza de date în vederea luării deciziilor 
înconcordanţă cu realităţile specifice mediului educaţional;

– utilizarea tehnicilor şi tehnologiilor informaţionale pentru eficientizarea 
activităţiişi asigurarea calităţii acesteia.

Competenţe de dezvoltare personală şi profesională se exprima prin:Competenţe de dezvoltare personală şi profesională se exprima prin:

– evaluarea obiectivă a calităţii propriei activităţii;

– selectarea propriului traseu de formare pentru dezvoltarea în carieră;p p p ;

– concordanţa între  aspiraţiile personale şi specificul organizaţiei.



Comportamentele manageriale ale profesorului

Ia decizii vizând finalitateaIa decizii vizând finalitatea

Deleagă responsabilităţi

Are încredere în elevie c ede e e e

Apreciază elevii în funcţie de rezultate

Favorizeazăşi încurajeazăiniţiativele elevilor

Obţine rezultate prin alţiişi-şi asumă responsabilităţi pentru ele

Trece de la autoritatea funcţiei la autoritatea personală



Autoritate formală şi autoritate personală

Prin statutul pe care îl deţine profesorul este investit cu autoritate AceastăPrin statutul pe care îl deţine, profesorul este investit cu autoritate. Această
autoritate este o autoritate formală.De felul în care folosim aceasta autoritate
formala depinde autoritatea personală.

Profesorul care mânuieşte corect şi cu eficienţă autoritatea formală, care
demonstrează abilitate în predare şi apreciază efortul elevilor de a învăţa, va
câştiga respectul elevilor săi.ş g p

Iată un inventar (GeoffPetty. op.cit.) de atitudini / comportamente care vă pot
ajuta în a vă construi/ameliora autoritatea personală, acceptarea şi respectul
elevilor:elevilor:

Arătaţi cu adevărat interes faţă de activitatea elevilor folosind lauda, în
special pentru cei ce încearcă să-şi depăşească nivelul anterior sau calităţile
înnăscute;

Folosiţi prenumele elevilor;

A ă i i li f ă d l i â d i lArătaţi respect şi politeţe faţă de elevi,spunândte rogşi mulţumesc;

Nu fiţi sarcastic sau condescendent;

Abordaţi în predare o atitudine profesională prin lecţii bine planificate şiAbordaţi în predare o atitudine profesională prin lecţii bine planificate şi
organizate, cu o bunăîncadrareîn timp;



Aveţi răbdare;

Alegeţi metode de predare care permit elevilor să contribuie şi reacţionaţi
pozitiv faţă de aceştia, când se poate;

Arătaţi interes faţă de atitudinile, sentimentele şi nevoile elevilor;

A ă i i f ă d l i i di i i d â d ă di i â dArătaţi interes faţă de elevi ca indivizi, adresându-vă direct, şi recunoscând
individualitatea fiecăruia;

Construiţi un stil relaxat şi încrezător, care nu este prea formal, cu umor, cândţ ş , p , ,
este posibil. Umorul relaxat transmite încredere.



Caracteristicile grupurilor educaţionale
S il ifi il d ţi lScopurile specifice grupurilor educaţionale

Ce sunt grupurile sociale?Ce sunt grupurile sociale?

Grupurile sociale sunt ansambluri de indivizi umani între care există diferite 
tipuri de interacţiunişirelaţii comune determinate. Există mai multe tipuri de 
grupuri sociale: grupuri de muncă, grupuri ludice etc.

Clasa de elevi este un grup educaţional?Clasa de elevi este un grup educaţional?

Grupurile sociale se deosebesc între ele printr-o serie de caracteristici (scop, 
compoziţie, sarcini, activităţi, organizare, norme, activităţi etc.).



Scopurile grupurilor educaţionalese deosebesc de cele ale altor tipuri de
grupuri sociale, în primul rând prin orientarea lor explicită în direcţia realizăriigrupuri sociale, în primul rând prin orientarea lor explicită în direcţia realizării
unor finalităţi formative.

În interiorul grupurilor exista diverse categorii de scopuri:

– scopuri prescriptive;

– scopurile generate de grupul însuşi;

i i di id l– scopuri individuale.

Este foarte importantă concordanţa existentă între scopurile prescrise şi celeEste foarte importantă concordanţa existentă între scopurile prescrise şi cele
individuale, măsura în care primele permit fiecărui elevrealizarea scopurilor
personale pe care le urmăreşte prin eforturile sale de a se educa şi gradul de
motivare al elevilor în a participa la activităţile comune ale grupuluimotivare al elevilor în a participa la activităţile comune ale grupului

Care sunt factorii de care depinde integrarea scopurilor?a e su ac o de ca e dep de eg a ea scopu o

acceptarea de către toţi elevii a activităţii de învăţare cascop prioritar al 
grupului;

claritatea scopurilor învăţăriipentru fiecare dintre elevi;

existenţa unor „perspective“ pe termen scurt şi mediu.



Compoziţia grupurilor educaţionale
Grupul de elevi ai clasei se caracterizează printr-o relativă omogenitateaGrupul de elevi ai clasei se caracterizează printr o relativă omogenitatea 
membrilor prin: 
vârstă;
iinterese;
nevoi;
aspiraţii;p ţ ;
nivel de pregătire.

Sarcinile şi activităţile grupului educaţional
Sarcinile sunt dominant de tip instructiv-educativ:
– activităţi curriculare;activităţi curriculare;
– activităţi extracurriculare;
– activităţiextraşcolare.

Sarcinile au un caracter planificat şi gradual.
Sarcinile trebuie să genereze/stimuleze învăţare motivare interes implicareSarcinile trebuie să genereze/stimuleze învăţare, motivare, interes, implicare.



Organizarea grupului educaţional

Organizarea circulară, pe clase,  este cea mai veche şi cea mai eficientă 
organizare a grupului educaţional. Profesorul, liderul  formal, ocupă o poziţie 

lă î j l ă i i ă“ i il l i b ii i l icentrală, în jurul căreia „gravitează“ toţi ceilalţi membrii ai clasei.

Ce alte tipuri de organizare a grupului educaţional cunoaşteţi?

În funcţie de sarcinile de lucru se pot constitui subgrupuriÎn funcţie de sarcinile de lucru se pot constitui subgrupuri.

Să identificăm împreună criteriile, specificitatea, avantajele şi dezavantajele activităţii 
b d lpe subgrupe de lucru.

Din perspectiva diferenţieriiactivităţii didactice, a individualizării demersului didactic,
activitatea pe subgrupe poate/nu poate stimula învăţarea?



Conducerea grupurilor educaţionale

d l l l ă d ă l d l f lConducerea grupului-clasa este realizată de către liderul formal care este
profesorul.

Treptat se transferă elevilor controlul asupra propriilor activităţi de învăţare,p p p p ţ ţ ,
acesta fiind unul dintre obiectivele educative importante.

Cum se realizează:

- îi obişnuiesc cu ideea că vor avea permanent de realizat înclasă diverse
sarcini de lucru pe care cel mai bine ar fi să le desfăşoare singuri cu unsarcini de lucru, pe care cel mai bine ar fi să le desfăşoare singuri, cu un
minimum de îndrumare din parteaprofesorului;

- anunţă din timp sarcinile pe care urmează să le realizeze şi îi obişnuiesc să le
l f d î î ă l ă b l ăplanifice dinainte; îi încurajează pe elevi să-şi stabilească singuri anumite

termene rezonabile de timppentru realizarea anumitor sarcini;

- creează pentru elevi oportunităţi de a alege modul în care vor lucra pentrup p ţ g p
îndeplinirea sarcinilor primite şi îi obişnuiesc astfel să îşi stabilească singuri
care le sunt priorităţile.



Profesorul planificăşi ghidează activitatea elevilor. Aşadar profesorul are
controlul. Accentul cade pe „produs“, adică pe tema elevului.

Gândiţi-vă ce s-ar întâmpla dacă o parte din responsabilitatea propriei lor
învăţări ar reveni elevilor.

Profesorul facilitator al învăţării poate fi o alternativă? Argumentaţi!Profesorul facilitator al învăţării poate fi o alternativă? Argumentaţi!


