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Abstract
Lucrarea de față abordează modalitatea în care profesorul poate fi văzut în afară
de rolul său clasic, și anume în cel de manager. Managementul, pentru a fi eficient, are
nevoie de adaptare continuă la nou şi la schimbări, având ca bază inovația şi spiritul
creator. Valoarea şi eficiența activității profesorului manager depind de competențele
elevate, multidimensionale și materiale pentru realizarea cu succes obiectivele propuse.
Managementul clasei de elevi poate fi considerat un management parțial, întrucât
în acest plan predomină activitățile de predare- învăţare- evaluare. Activitatea
profesorului la clasă cuprinde nu numai operații de predare şi de evaluare, ci presupune
şi culegerea de informații despre elevi, înțelegerea lecţiei, modalitatea de pregătire, de
aici rezultând posibilitatea profesorului de a identifica mai multe opțiuni de intervenție
şi de luare a deciziilor.
Cuvinte cheie: clasă de elevi, competențe, management educațional, manager, profesor.
Abstract
This paper addresses a current issue: educational management in Romania.
Management, in order to be effective, needs continuous adaptation and it is based on
innovation and creative spirit. The value and effectiveness of the manager's work depends
on the high, multidimensional and material skills. In this way, the proposed objectives
can be successfully achieved.
Class management can be considered as a partial management, as it is
predominantly teaching-learning-assessment. The teacher's activity includes not only
teaching and evaluation, but also information and training. Thus, the teacher has more
possibilities to identify the best intervention for any conflictual situation.
Keywords: class of students, competences, educational management, manager, teacher.

Introducere
Managementul educațional este un domeniu în plină dezvoltare, în ultimele
decenii punându-se tot mai des accentul pe nevoia de a conduce eficient o instituție din
Vol. III │ Număr Special 1 │ Mai 2017 | (ISSN:2458-0341) |

113

[JUNIOR SCIENTIFIC RESEARCHER JOURNAL]

JSR

învățământ. Faptul că cea mai importantă resursă utilizată este cea umană, face ca această
ramură de management să aibă particularități care nu se regăsesc și în alte domenii.
Managementul educaţional este mai mult ,,artă’’ decât ,,ştiinţă’’, pentru că vizează
schimbarea psiho – intelectuală a oamenilor. Obiectivul general nu este obținerea
profitului sau tăierea costurilor, așa cum întâlnim în cazul firmelor, ci dobândirea
progreselor în activitățile elevilor. De asemenea, se urmărește și o evoluție a personalului.
Angajații unei instituții de învățământ au alți indicatori de performanță care nu pot fi
cuantificabili în unități monetare. Motivarea lor și aplanarea conflictelor reprezintă
responsabilități pe care managerul le are, fie că este vorba de educația preuniversitară sau
universitară
În prezent, societatea este supusă permanent la schimbare și modernizare, iar
oamenii sunt nevoiți să să adapteze unor situații pentru care nu au fost pregătiți. Uneori,
situația din practică ne pune în postura de a deveni manageri, chiar dacă sensul este unul
larg. Problemele diverse la care trebuie să găsim soluţii zilnic ne obligă să ne punem în
valoare abilităţile noastre manageriale, în colectivul unde activăm sau la clasa la care
predăm. Chiar și atunci când dascălul intracționează cu o clasă de elevi, acesta este pus
în situația de a manageria anumite situații. Este normal ca uneori să apară stări de tensiune
în colectiv, indiferent de materia predată. Sunt situații în care un simplu răspuns creează
discuții între elevi: unii afirmând că aveau aceeași idee sau că un coleg are o rezolvare
eronată de fiecare dată. În aceste cazuri, profesorul trebuie să adopte rolul de manager și
cu mult tact, apelând la modalități de conducere de care nu este neapărat conștient, să
propună cea mai bună soluție.
Rolul profesorului nu se mai limitează doar la ,,a preda’’, ci este necesar ca pe
lângă competenţele de predare - învăţare – evaluare, să aibă şi bune abilităţi manageriale
la clasele de elevi. De fiecare dată, profesorul trebuie să creeze un climat atractiv, un
mediu educaţional eficace şi să conducă la dezvoltarea personalităţii elevilor. Acesta
trebuie să-şi asume rolul de organizator, coordonator, evaluator al resurselor materiale,
didactice şi umane, necesare îndeplinirii obiectivelor instructiv-educative.
Potrivit lui Liviu Antonesei (2002, p.116-117 ) educatorul poate deveni un model
dacă suntem dispuşi să acceptăm că profesia sa presupune manifestarea autentică a cinci
tipuri de competenţe:
• competenţă naturală - constând în pregătirea de specialitate şi cultură
generală;
• competenţă psihopedagogică - prin care se asigură calitatea de bun
transmiţător către beneficiarii educaţiei;
• competenţă psiho-afectivă şi de comunicare - incluzând caracteristici
structurale ale personalităţii profesorului;
• competenţa morală;
• competenţă managerială - menită să asigure eficienţa organizării şi
conducerii activităţilor, proceselor, colectivelor şi instituţiilor educative.
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Autorul citat notează că această ultimă competență managerială a fost ,,complet
neglijată în ultimele decenii, dar începe să se contureze ca o resursă vitală pentru succesul
educaţiei”. Clasa de elevi este un grup, un colectiv, unde permanent se construiesc relaţii
interumane de ordin emoţional-afectiv, dar sunt inerente și momentele de tensiune și de
conflict.
În clase apar relaţii de intercomunicare pentru a răspunde nevoii elevilor de a se
informa reciproc, de a face schimb de informaţii, de a schimba emoţii, sentimente etc.
Elevii îşi împărtăşesc ideile şi valorile celorlalţi, prin intermediul relaţiilor de influenţare,
astfel, fiecare tip de relaţie răspunde unor nevoi pe care le au. Aceştia demonstrează
nevoia psihologică de a cunoaşte persoane noi, de a lega noi relaţii și de a avea afinităţi
personale. Aici intervine rolul profesorului manager şi anume, acela de a gestiona
problemele relaţionale dintre elevii de la clasă, de a înţelege modul în care aceste relaţii
influenţează colectivul.
Gestionarea relaţiilor şi a interacţiunilor interpersonale în clasa de elevi determină
stilul educaţional pe care profesorul îl adoptă. Cătălina Ulrich spune că ,,Stilul managerial
al fiecărui profesor este un proces prin care o persoană sau un grup de persoane
identifică, organizează, activează, influențează resursele umane și tehnice ale clasei de
elevi în scopul realizării de obiective propuse”.
Stilul managerial este pus de multe ori în relaţie directă cu climatul educaţional
pe care acesta îl produce. La nivelul clasei, climatul educațional este bazat pe
caracteristicile relaţiilor sociale, pe comportamentul elevilor în diferite situaţii. Stilul
managerial pe care cadrul didactic îl adoptă la clasă, relaţiile pe care le încurajează între
elevi, calitatea comunicării, prezenţa motivaţiei duc la dezvoltarea unui anumit climat
educaţional. Stilul de conducere poate fi definit ca ,,modul concret de jucare a unui rol,
deci transpunerea efectivă în plan comportamental a exigenţelor ce derivă din statutul de
conducător’’( M.Zlate, 2004, p. 97).
Terminologia propusă de Emil Păun (1999), asupra stilurilor manageriale în
educaţie o întâlnim des în şcoli, şi anume:
- stilul autoritar;
- stilul participativ;
- stilul autoritar/dictatorial;
- stilul ,,lasser-faire’’;
- stilul haotic, de amânare;
Pedagogia a rămas la trei stiluri identificate acum jumătate de secol de (Lewin,
Lippit & White, 1939): autoritar, democratic – ca stil de bază şi laissez-faire - ca stil de
referinţă. După Hersey și Blanchard (1977, p. 170), sunt cunoscute patru stiluri
fundamentale: directiv, tutorial, mentoral şi delegător.
Profesorii pot şi trebuie să influenţeze pozitiv relaţiile dintre elevii clasei sau ai
şcolii, iar acest lucru ţine de calitatea lor de educatori şi în acelaşi timp de formatori. Un
climat favorabil pe care cadrul didactic îl poate realiza la clasă se poate face prin atingerea
unor etape ca: iniţierea şi organizarea diverselor activităţi extraşcolare, de loissir, aşezarea
copiilor în bănci, medierea conflictelor dintre elevi și a diferitelor manifestări prin care
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să se ofere elevilor din diferite clase şi generaţii posibilitatea de a se cunoaşte mai bine.
Aceste aspecte pot duce la reducerea comportamentului perturbator, la aprecierea stimei
de sine şi va avea efecte benefice asupra rezultatelor şcolare şi a integrării elevilor în
colectiv.
Există o mare nevoie de formare managerială pe care profesorii o resimt, iar
rezultatele cercetărilor efectuate sunt edificatoare în acest sens. Astfel, o macro cercetare
realizată asupra profesorilor europeni a constatat că ,,marea majoritate a profesorilor s-au
declarat dezarmaţi în faţa devianţei şcolare, acuzând concomitent absenţa din formarea
lor psihopedagogică a unor instrumente de asemenea natură (experiment invocat de
Cristina Neamţu, 2003, p.358). Acest studiu susţine necesitatea pregătirii
psihopedagogice la nivelul realităţii problemelor din şcoală şi din clasă, abordându-se
metode non-formale.
În multe din cercetările realizate -îl amintim aici pe Miron Ionescu- şi în exemplele
de zi cu zi din şcolile noastre, remarcăm că există uneori dificultăţi întâmpinate de cadrele
didactice, în special de cele debutante, în menţinerea disciplinei în clasă. Influenţa
educativă exercitată de manager asupra clasei de elevi este determinată de modul în care
acesta îşi îndeplineşte rolurile manageriale. Principalele roluri manageriale ale
profesorului pot fi grupate în următoarele componente (Iucu, 2000): planificarea;
organizarea; controlul şi îndrumarea; evaluarea; consilierea; decizia educațională. Toate
aceste roluri manageriale funcţionează într-o permanentă interdependenţă.
Concluzii
Activitatea cadrelor didactice la clasă implică însumarea mai multor roluri, şi
anume de profesor, părinte, consilier, toate acestea având nevoie de organizare, răbdare,
dăruire şi bineînțeles, de sacrificii. Legătura dintre elev şi profesor este o sursă de energie
necesară managerului clasei pentru a continua această profesie nobilă. Climatul afectiv al
clasei reprezintă rodul comportamentului profesorului şi al conlucrării lui cu elevii şi se
realizează cu o contribuție din ambele părţi. În consecință, personalitatea profesorului este
analizată prin prisma premiselor necesare alegerii acestei profesii şi pregătirea propriuzisă pentru exercitarea ei.
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