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Profesorul – principala resursă umană în activitatea educativă 

                                                                                                         Motto 

                                                                                 ,,Păi, profesorul este fabricant de oameni. 

                                                                            Profesorul seamănă cu un tâmplar care ia un  

                                                                lemn murdar din noroi, îl spală şi face mobilă de lux.” 

                                                                                                                     Petre Ţuţea 

      

 

     Statutul  social al profesorului în societatea contemporană, pare să fie statutul clasei 

mijlocii.Profesiunea intelectuală, respectată, nu conferă deţinătorului putere, influenţă sau 

venituri superioare. Dar conferă prestigiu şi satisfacţii, vocaţia fiind considerată unul 

dintre motivele de bază în alegerea acestei profesiuni. 

     Există diferite prejudecăţi, conform cărora pentru a fi profesor, e suficient să cunoşti 

materia de predat, să ai talent, intuiţie, cultură şi oarecare experienţă. Or, activitatea 

didactică are o dimensiune umană evidentă, care nu implică doar cunoştinţe şi 

competenţe, ce pot fi descrise în termeni de standarde profesionale, ci şi atitudini, valori, 

etos, toate inutil de standardizat.Cadrul didactic nu e doar un agent care se supune unui 

sistem de norme, ci şi un actor care se investeşte în ceea ce face, conferă semnificaţii, 

trăieşte activitatea cu elevii, cu un indice de intervenţie personală importantă. 

      

 

Roluri 

 

     Prin activitatea cu elevii, profesorul îndeplineşte multiple roluri, printre care : 

instructor, actor, mediator facilitator, moderator, autoritate instituţională, confesor şi 

protector, consilier şi terapeut, (re)modelator, purtător de mesaje, lider de opinie 

ştiinţifică, manager profesionalizat. Complexitatea atribuţiilor pe care le îndeplineşte şi 

rolul de conducere pe care îl exercită în desfăşurarea activităţilor didactice atribuie 

profesorului însuşirea de principala resursă umană a activităţii de instrucţie şi educaţie. 

     Pentru a răspunde atâtor cerinţe şi a articula oferta sa comportamentală unor solicitări 

diverse, el trebuie să aibă conţtiinţa misiunii sale, are obligaţia de a observa şi de a 

evalua, disponibilitatea de a primi sugestii, aptitudinea de a organiza şi de a regiza 

procesul de instruire. 

 

Funcţii 

 

     Profesorul îndeplineşte în şcoală următoarele funcţii : 

 organizator al procesului de învăţământ 

 educator 

 partener al educaţiei 

 membru al corpului profesoral 
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     Ca organizator al învăţării, profesorul îmbină aspectele obiectiv-logice ale 

transmiterii cunoştinţelor cu aspectele psihologice. El este preocupat atât de aplicarea 

principiilor didactice, a teoriei instruirii în transmiterea conţinutului învăţământului cât şi 

de implicaţiile psihologice ale actului transmiterii: psihologia evoluţiei copilului, 

psihologia învăţării, strategiile comunicării, etc 

     Exercitarea funcţiei de educator se exprimă prin îndeplinirea statutului de model, 

partener, sfătuitor. Ea se îndeplineşte prin crearea unei atmosfere generale de securitate şi 

încredere în clasă, prin încurajarea succeselor fiecărui elev, prin crearea unui flux de 

simpatie între profesor şi elevi. Totodată, profesorul transmite valori morale şi îi asistă pe 

elevi în însuşirea acestora. 

     Conceptul de partener al educaţiei se referă la raporturile profesorului cu alţi factori 

educativi, în special cu părinţii şi la concepţia conform căreia profesorii şi elevii 

formează împreună o comunitate şcolară. Scoala e a doua instanţă de socializare după 

familie, iar profesorul trebuie să armonizeze educaţia formală cu cea nonformală şi 

informală. El poate juca rolul de consultant al părinţilor, împărţind răspunderea formării 

copiilor cu familia. 

     Ca membru al corpului profesoral, profesorul se găseşte într-o strânsă 

interdependenţă cu colegii, cu directorii şi cu alţi educatori. Complexitatea problemelor 

pe care le pune şcoala ,,obligă” la un consens al acţiunilor şi atitudinilor pedagogice. 

Ideea de a lucra în echipă presupune discuţii între profesorii de specialitate care predau la 

aceeşi clasă, pregătirea comună pentru procesul instructiv, repartizarea funcţiilor în cazul 

unor sarcini speciale, organizarea unor discuţii în grup sau consfătuiri ale profesorilor din 

aceeaşi specialitate, pentru sarcinile instructive şi ale tuturor profesorilor, pentru cele 

educative. 

 

Competenţe 

 

     Calitatea pregătirii personalului didactic, materializată în esenţă în performanţele 

elevilor, constituie o problemă prioritară a învăţământului contemporan. Este unanim 

aceeptată ideea că pivotul unui învăţământ de calitate îl constituie nivelul de competenţă 

şi gradul de implicare a personalului didactic. În 20-21 iunie 2005, la Bruxelles, Comisia 

Europeană a organizat Conferinţa Europeană destinată testării principiilor comune 

europene pentru competenţele şi calificarea cadrelor didactice. La finele reuniunii a fost 

elaborat  documentul Principiile Comune Europene pentru Formarea Competenţelor şi 

Calificarea Cadrelor Didactice, conform căruia principiile europene comune ar trebui să 

fie următoarele : 

 o profesiune orientată către standardele de calitate în domeniul formării initiale 

prin instituţiile de învăţământ superior 

 o profesiune plasată în contextul european al dezvoltării profesionale continue, 

învăţării şi formării pe parcursul întregii vieţi 

 o profesiune orientată către mobilitate atât la nivelul formării iniţiale cât şi la 

nivelul formării continue 

 o profesiune bazată pe parteneriat atât în planul relaţiilor interşcolare cât şi 

transşcolare (industrie, agenţi economici, furnizori de formare continuă) 

     Toate aceste principii ar trebui să asigure atractivitatea şi statutul necesare promovării 

profesiunii didactice şi să recunoască rolul cadrelor didactice ca agenţi ai dezvoltării 

valorilor europene, individuale şi sociale. 
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     În ceea ce priveşte competenţele-cheie, cadrele didactice trebuie să fie capabile : 

 să lucreze cu informaţia, tehnologia şi cunoştinţele 

 să lucreze cu persoanele din anturajul educaţional imediat – elevi, colegi, 

parteneri educaţionali şcolari şi ne-şcolari 

 să lucreze cu şi în societate, la niveluri diferite de complexitate şi exprimare : 

local, regional, naţional, european, global/mondial. 

 

Dirigintele, manager al actului educational 

 

      

Un bun profesor este şi un bun diriginte atunci când: 

 are pregătire temeinică în ştiinţele educaţiei şi e informat în domeniul legislaţiei 

şcolare fundamentale 

 îi place să lucreze cu copiii şi să-şi asume responsabilităţi de educator 

 arată bună dispoziţie, solicitudine, tact, echilibru, obiectivitate, sinceritate, 

respect, siguranţă de sine 

 posedă capacitatea de a comunica, dar şi de a asculta 

 anticipează rezultatele, proiectându-şi corect activităţile 

 se bucură de o autoritate reală, dobândită prin profesionalism didactic, probitate 

morală, cultură generală, ţinută agreabilă (vestimentaţie de bun gust, gesturi 

expresive, mimică binevoitoare, limbaj elevat, sobrietate) 

 mediază eventualele divergenţe apărute între părinţi şi şcoală, între grupuri de 

părinţi, etc 

 colaborează activ cu părinţii şi cu alţi factori educativi 

 este deschis către nou, învaţă la rândul lui de la elevi şi părinţi 

 are puterea de a depăşi nemulţumirile, străduindu-se să facă bine 

 îşi respectă promisiunile şi îşi duce la bun sfîrşit activităţile întreprinse 

 vorbele şi faptele sale sunt în deplină concordanţă 

 

 

Profesorul iubit şi profesorul detestat de elevi 

(sursa : „Portretul elevului – schiţă neterminată”, al Centrului Educaţia 2000+,  

care face parte din proiectul mai mare „Şcoala aşa cum este”, septembrie 2008) 

     
     Elevii au învăţat că pentru a fi profesor trebuie să iubeşti copiii, să îţi doreşti să îi înveţi 

lucruri noi, altfel nu te numeşti profesor şi ai o meserie ca oricare alta.    

     Majoritatea elevilor nu şi-ar dori să ajungă vreodată profesori, pentru că ştiu că este o 

meserie foarte grea, stresantă şi obositoare, dar tot din cauza elevilor.  

     Profesorul care ştie să fie exigent şi prietenos, în acelaşi timp, este preferatul elevilor. Este 

iubit pentru că ştie să glumească, ştie să predea materia pe înţelesul elevilor şi ştie să şi-i 

apropie pe cei de a căror soartă e preocupat.  

     Profesorul exigent şi absurd, care cere mai mult decât a predat, este cel care creează şi 

menţine atmosfera de teroare în clasă. În relaţia cu profesorii, conflictele pornesc inevitabil de 

la note. De cele mai multe ori, elevii simt că au fost nedreptăţiţi, pentru că nu pot face faţă 

programei foarte încărcate. Cel mai rău tip de profesor este cel care nu îşi respectă elevul, este 

slab pregătit profesional şi abuzează de autoritatea pe care i-o oferă postul. Acesta este genul 

de profesor care nu se sfieşte să vorbească la telefon în timpul orei, să citească ziarul şi să 

întârzie de fiecare dată la oră. 
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