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The paper identified the dimensions for changing the teacher’s role in a society of knowing, characterized by a 

higher level of social links and a more active implication of the citizens, as well as the requested competences for the 
teachers to answer efficiently to such a change; it also analysed the change dimensions of the teacher’s role, stressing 
the changes in their duties and the problems they have to face with; it presented the factors that caused these changes. 

 
 
În Cartea Albă a Reformei Învăţământului [2] se menţionează ca principale probleme ale personalului di-

dactic din România următoarele aspecte: deficitul de statut social tradus prin nivelul redus al remuneraţiei, 
prin devalorizarea meseriei de educator şi prin lipsa de atractivitate a carierei didactice în rândul tinerilor şi 
nu numai a lor. Învăţământul este văzut ca o etapă intermediară, ca un refugiu sau ca o trambulină spre ocu-
paţii mai bănoase şi care se bucură de un mai mare prestigiu social. Această stare de lucruri este dovedită de 
existenţa unui mare număr de locuri vacante în învăţământ, majoritatea în învăţământul rural, de migraţia din 
învăţământ a destinatorilor unor competenţe cu cerere mare pe piaţa muncii şi chiar de procentul destul de 
mare de pierderi ale sistemului de învăţământ, care demonstrează că şcoala nu mai este văzută ca un mijloc 
privilegiat de promovare socială. 

A doua mare problemă este deficitul de profesionalizare. În prezent, cu excepţia învăţământului preşcolar 
şi primar, statutul meseriei de educator este ocupaţional şi nu profesional: a fi profesor este o ocupaţie printre 
altele posibile pentru absolvenţii învăţământului superior. Ca urmare a nerespectării unora dintre criteriile re-
cunoscute ale profesionismului apare un important efect de „feedback” negativ asupra statutului social şi de-
vin evidente o serie de bariere în calea schimbării care descurajează creativitatea şi inovaţia. 

Deficitul de informare este a treia mare problemă a corpului profesoral. Publicaţiile periodice existente la 
nivel naţional, cu rol de informare, dar şi de dezbatere sunt extrem de puţine („Tribuna Învăţământului”, 
„Examene”, „Revista de Pedagogie”) şi cu tiraje reduse. 

Deficitul de comunicare şi de participare este a patra mare problemă a personalului didactic din România, 
indusă de persistenţa organizării „raţional-birocratice” a sistemului şcolar care împiedică transparentizarea şi 
fluidizarea fluxurilor de comunicare: informaţia este transmisă mai ales transcendent, decizia–descendent, iar 
comunicarea „laterală” şi cea diagonală” sunt descurajate. Totodată, centralismul de tip birocratic este aversiv, 
prin însăşi natura lui, faţă de stilurile consultative şi participative de conducere. Ca urmare, deciziile se iau la 
vârf, şi chiar dacă sunt cele fireşti, aplicarea lor este formală sau întâmpină opoziţie la punerea lor în aplica-
re, din partea celor care nu au participat, în nici un fel, la elaborarea lor. Comunicarea şi participarea sunt 
îngreunate şi de lipsa infrastructurii necesare unei comunicări moderne şi eficiente şi de dificultăţi materiale. 

 Recomandări 
Situaţia cadrelor didactice în contextul schimbărilor politice, educaţionale, de orientare şi de viaţă din ultimii 

ani a început să fie o realitate şi o problemă care se cere imperios stabilită în matca ei. 
România a început derularea programului „Educaţie şi formare 2010”, program în cadrul căruia s-a stabi-

lit un plan de acţiune şi un grup de lucru pentru „ameliorarea formării profesorilor şi a formatorilor” [3]. 
Grupul de experţi s-a ocupat de cele patru puncte-cheie stabilite: 

1) identificarea competenţelor pe care ar trebui să le aibă profesorii şi instructorii, având în vedere schim-
barea rolurilor lor în societatea cunoaşterii; 

2) oferirea condiţiilor care să sprijine în mod adecvat profesorii şi instructorii pentru a răspunde provocări-
lor societăţii cunoaşterii, inclusiv prin pregătirea iniţială şi la locul de muncă, în perspectiva învăţării permanente; 

3) asigurarea unui număr suficient de opţiuni pentru profesia de cadru didactic, pentru toate disciplinele 
şi nivelurile, cât şi considerarea nevoilor pe termen lung ale profesiei, prin creşterea atractivităţii de predare 
şi instruire; 

4) atragerea de noi recruţi în activitatea de predare şi instruire, cu experienţă în alte domenii. 
După ce a identificat dimensiunile de schimbare în ceea ce priveşte rolul profesorilor în societatea cunoaşte-

rii şi noile competenţe de care aceştia au nevoie, grupul de experţi a efectuat o primă examinare a politicilor 
care îi sprijină pe profesori pentru a răspunde noilor provocări. 
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Grupul de experţi a identificat dimensiunile de schimbare a rolului profesorilor într-o societate a cunoaş-
terii caracterizată printr-un nivel mai mare de coeziune socială şi o implicare mai activă a cetăţenilor, precum 
şi competentele de care aceştia au nevoie pentru a răspunde în mod eficient acestei schimbări. Au fost anali-
zate dimensiunile de schimbare a rolului profesorilor, evidenţiindu-se schimbările referitoare la sarcinile pe 
care aceştia trebuie să le îndeplinească şi problemele cu care trebuie să se confrunte. Au fost prezentate cauzele 
care stau la baza acestor schimbări. 

1. Impactul schimbărilor sociale [4]. 
Numeroase schimbări politice, sociale, culturale, tehnologice şi economice din societatea contemporană 

influenţează rezultatele procesului de învăţare pe care şcolile trebuie să le obţină. Acestea se referă la încre-
derea elevilor de a se ocupa cu anumite aspecte legate de viaţa cetăţenească şi la competenţele necesare pentru 
participarea deplină la societatea cunoaşterii şi învăţării permanente, mai ales în domeniul locurilor de muncă. 
Aceste noi rezultate ale procesului de învăţare îi vizează pe toţi profesorii şi trebuie analizate în strânsă legă-
tură cu rolul profesorului în calitate de specialist şi expert în disciplina sa, la niveluri corespunzătoare de conţinut. 

2. Diversitatea celor care studiază şi schimbările mediului de predare. 
Schimbările referitoare la cei care studiază şi la mediul de predare şi instruire fac necesară reorganizarea 

proceselor de învăţare. Principalele aspecte ale acestor schimbări sunt: 
- creşterea cerinţelor formale pentru profesori în vederea adaptării modalităţii de predare şi instruire la di-

versitatea socială, culturală şi etnică a nevoilor elevilor şi la componenţa eterogenă a clasei care decurge din 
creşterea numărului de imigranţi sau refugiaţi, cât şi din obiectivul social privind includerea tuturor celor 
care învaţă în mediul de viaţă general acceptat, inclusiv a copiilor cu nevoi speciale; 

- în sala de clasă profesorii sunt din ce în ce mai mult cei care organizează mediul de învăţare şi facili-
tează procesele de învăţare, recurgând mai mult la modalităţi de a învăţa pe bază de cooperare, experiment, 
proiect şi sarcină de lucru, şi cei care îi îndrumă pe elevi în procesul învăţării, mai degrabă decât cei care 
transmit cunoştinţe; 

- în sala de clasă aceştia lucrează din ce în ce mai mult ca membrii unei echipe; 
- rolul lor nu se limitează numai la sala de clasă, profesorilor li se cere din ce în ce mai mult să-şi asume 

responsabilitatea colectivă pentru curriculum şi modul de organizare a şcolii; 
- şcoala funcţionează din ce în ce mai mult ca un mediu de învăţare deschis în care profesorii nu mai luc-

rează doar cu colegii din imediata lor apropiere, ci trebuie să colaboreze cu restul comunităţii, familii, institu-
ţiile de învăţământ superior, partenerii sociali şi colegi din alte şcoli, din ţara lor sau din afară; 

- profesorii integrează din ce în ce mai mult tehnologiile de informaţie şi comunicare în situaţii formale de 
învăţare şi în toate practicile profesionale. 

 3. Creşterea gradului de profesionalizare a activităţii didactice 
O caracteristică comună stă la baza acestor schimbări: profesorii trebuie să utilizeze modalităţi de aborda-

re ce presupun rezolvarea problemelor pentru a elabora practici în funcţie de context, care să ducă la obţine-
rea rezultatelor corespunzătoare. Acţiunea de predare trebuie văzută din ce în ce mai puţin ca o activitate teh-
nică şi din ce în ce mai mult ca o activitate profesională. Este o activitate care necesită o analiză atentă a fiecărei 
situaţii de învăţare, alegerea obiectivelor, dezvoltarea şi monitorizarea situaţiilor de învăţare adecvate, eva-
luarea impactului acestora asupra rezultatelor elevilor, împreună cu o reflecţie personală sau colectivă asupra 
întregului proces, cu scopul de a dezvolta un corp de cunoştinţe profesionale. Conştientizarea critică a modu-
lui în care văd politicile educaţionale, valorile şi dimensiunea morală a deciziilor, constituie pentru profesori 
o provocare mult mai explicită, ori de câte ori aceştia acţionează în calitate de profesionişti. Dezvoltarea pro-
fesională continuă pe parcursul carierei fiind esenţială pentru profesori, pentru a garanta că aceştia îşi dezvol-
tă şi îşi menţin capacitatea de inovaţie. Formarea iniţială a profesorilor nu poate acorda aceeaşi prioritate 
tuturor aspectelor legate de rolul acestora, deoarece competenţa iniţială este consolidată prin experienţa prac-
tică de predare, iar factorii sociali care au impact asupra activităţii zilnice a profesorilor evoluează continuu. 

4. Un cadru comun pentru competenţe şi calificări 
Se poate spune că noul rol al profesorilor rezultă dintr-un set complex de factori care decurg din schimbă-

rile la nivelul societăţii, creând contextul pentru dezvoltarea unor noi politici referitoare la obiective, curricu-
lum şi organizarea şcolii. Au fost identificate următoarele arii de schimbare în ceea ce priveşte rolul profeso-
rilor şi competenţele pe care aceştia trebuie să le dezvolte pe parcursul carierei didactice: 

- promovarea noilor rezultate ale procesului de învăţare; 
- restructurarea activităţilor care au loc în sala de clasă; 
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- activităţile „din afara sălii de clasă”, în cadrul şcolii, împreună cu membrii comunităţii şi partenerii sociali; 
- integrarea tehnologiilor de informaţie şi comunicare în situaţiile formale de învăţare şi în toate dome-

niile de practică profesională; 
- creşterea nivelului de profesionalizare şi a responsabilităţii personale pentru dezvoltarea profesională. 
Tendinţele în elaborarea politicilor cu privire la educaţia profesorilor 
Schimbarea rolului profesorilor duce la necesitatea schimbării educaţiei acestora. Practicile în domeniul 

politicilor propuse pentru vizitele de studiu sunt cele care urmăresc să „asigure condiţiile care îi sprijină în 
mod adecvat pe profesori şi formatori pentru a răspunde provocărilor societăţii cunoaşterii, inclusiv prin pre-
gătirea iniţială şi la locul de muncă, în perspectiva învăţării permanente” [5].  

Printre tendinţele la nivel de politici identificate în cadrul reformei învăţământului pentru profesori se enumeră: 
- definirea obligatorie a cerinţelor referitoare la înfiinţarea unor programe de învăţământ pentru profe-

sori şi la evaluarea profesorilor, 
- controlul adecvat al autorităţilor publice; 
- sprijinirea corespunzătoare a instituţiilor de învăţământ pentru profesori şi a şcolilor, în procesul de 

implementare a acestor politici; 
- iniţiative destinate promovării rolului reprezentanţilor organizaţiilor interesate în elaborarea şi evalua-

rea tuturor acestor politici. 
Fiecare dintre aceste tendinţe se preocupă într-o anumită măsură de aspecte legate de calificare în cadrul 

diferitelor dimensiuni de schimbare a rolului profesorului. 
 Definirea unui profil al profesorului 
 Definirea unui profil profesional cu scopul de a garanta că profesorii îşi dezvoltă abilităţile necesare 

pentru a răspunde provocărilor schimbării rolului lor şi că dobândesc competenţele adecvate, se află printre 
primele tendinţe identificate în aproape toate practicile studiate, referitoare la formarea iniţială a profesorilor. 

Aceste profiluri definesc rolul profesorilor aşa cum se aşteaptă să fie din punct de vedere social şi specifi-
că criteriile pe bază de rezultate sau standardele pentru elaborarea curriculumului de către furnizorii de prog-
rame educaţionale pentru profesori, privind evaluarea viitorilor profesori şi pentru certificarea statutului de 
profesor calificat. S-au luat în vedere criteriile pentru aprobarea exterioară şi controlul programelor. Măsurile 
cu caracter de politici pot să prevadă ca instituţiile de învăţământ pentru profesori să definească un astfel de 
profil drept punct de plecare în elaborarea curriculumului şi pe cei care ar trebui să participe la acest proces. 
Se accentuează faptul că aceste definiţii nu constituie un curriculum naţional pentru educaţia profesorilor, 
care să indice disciplinele, conţinutul specific şi metodologia de lucru. Tendinţa este de a lăsa elaborarea 
curriculumului la latitudinea instituţiilor de învăţământ superior autonome şi să se procedeze la un control 
ulterior pentru a constata dacă acesta este potrivit în a le permite profesorilor să-şi îndeplinească rolul, aşa 
cum a fost el definit prin profil. 

Cerinţele profesiei sunt un tip de măsură determinată de ideea că este nevoie de un stimul la nivel de poli-
tică privind orientarea instituţiilor de învăţământ pentru profesori spre o mai mare deschidere faţă de cerinţele 
sociale şi, în particular, faţă de nevoile şcolii. Accentul se pune pe un profil al calificării pe baza rezultatelor 
în elaborarea curriculumului. Aceasta înseamnă că se promovează nu numai o abordare ştiinţifică, dar şi pro-
fesională a educaţiei profesorilor în instituţiile de învăţământ pentru profesori. 
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