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Comme la relation professeur-étudiant se révèle être très importante dans l’enseignement, il est impossible pour un 
vrai pédagogue de se dispenser du tact pédagogique, notion transparente et discutée à la fois. Il n’existe pas de „recette” 
parfaite pour aboutir à une souplesse pédagogique sans défaut; en même temps un travail assidu, la pratique, l’autoéva-
luation continus, outre la vocation, seraient capables d’offrir à tout professeur la possibilité de réagir promptement dans 
n’importe quelle situation pédagogique.  

 
 
Astăzi se vorbeşte foarte mult despre metode, strategii din ce în ce mai moderne şi mai atrăgătoare, care 

par să facă procesul de instruire tot mai eficient şi mai progresiv. O mare parte dintre ele rămân totuşi orien-
tate spre interacţiunea pedadog–student, ceea ce dovedeşte că profesorul este în continuare de neînlocuit în 
procesul didactic, chiar dacă trăim într-o eră a calculatoarelor.  

Tendinţele actuale, bazate pe lucrările cercetătorilor şi mai ales pe experienţa de zi cu zi, pun în valoare 
influenţa deosebită pe care o are comportamentul, calitatea relaţiilor dintre oameni – în orice domeniu de 
activitate – asupra rezultatelor respectivei activităţi. Acele relaţii dintre factorii participanţi care se bazează 
pe bunăvoinţă, respect reciproc şi întrajutorare se vor reflecta pozitiv în întreaga structură psihică a acestora, 
precum şi în rezultatele muncii lor. De regulă, toate aceste aspecte sunt incluse în noţiunea de „tact”. Dim-
potrivă, o atitudine care generează conflicte, încordare, frustrări, maliţiozitate, rea-voinţă, ostilitate, intrigi, 
provocând stări astenice, teamă, sentimentul injusteţii şi altele de acest fel, se poate defini ca un „comporta-
ment lipsit de tact”. O astfel de abordare îl pune pe individ în imposibilitatea de a se concentra deplin asupra 
muncii sale, distrăgându-l de la activitate, slăbindu-i capacitatea şi influenţându-i negativ sănătatea şi psihicul. 
În vederea obţinerii unor rezultate calitativ superioare se întreprind numeroase cercetări pentru a se constata, 
în ansamblu, care sunt trăsăturile, respectiv formele de comportament ce influenţează pozitiv sau negativ re-
laţiile dintre oameni. În acelaşi timp, au loc cercetări speciale, orientate spre investigarea influenţei pozitive 
sau negative a diferitelor trăsături umane, a modalităţilor de comportament, în cadrul unei grupări sociale (de 
exemplu, între membrii familiei, elevi, studenţi etc.), sau în cadrul anumitelor colective de muncă (de pildă, 
studierea raporturilor de muncă existente între un maestru şi subalternii lui). 

Constatarea generală amintită mai sus cu privire la influenţa raporturilor sociale asupra calităţii activităţii 
umane se referă, în mare măsură, şi la relaţia de interacţiune dintre profesor şi student. Este de dorit ca aceasta 
să îmbrace o formă nonconflictuală. În învăţământ, pentru desemnarea acestei forme, în sensul influenţei 
profesor–student, se foloseşte termenul de tact pedagogic, iar cu sens opus se utilizează termenul de com-
portament lipsit de tact pedagogic. Tactul şi lipsa de tact pedagogic, în relaţia profesor–student, sunt condiţio-
nate de mai mulţi factori, pornind de la considerentul că în învăţământ există studenţi şi situaţii care, de cele 
mai multe ori, cer profesorului un tact pedagogic flexibil şi variat. De aceea o altă sarcină pe care profesorul 
este nevoit să şi-o asume de multe ori este de a contribui la cunoaşterea acestor factori, folosind cu mai multă 
eficienţă influenţa pozitivă a tactului pedagogic şi moderând-o pe cea negativă. 

Se consideră un cadru bun cel care are o varietate mare de stiluri didactice şi care ştie să aleagă anumite 
metode şi mijloace, să le combine pentru a obţine nişte rezultate bune. Este vorba, fără îndoială, de posedarea 
tactului pedagogic, pentru că anume el e cel care dă posibilitatea acestei adaptări la diferite circumstanţe în 
procesul didactic. Tinerii specialişti sunt într-o continuă căutare a „reţetei perfecte” în ceea ce priveşte tactul 
pedagogic, ameliorarea relaţiei cu grupul de studenţi, menţinerea unei atmosfere agreabile, dar şi obţinerea 
rezultatelor maxime în urma procesului de predare. Ei şi-ar dori, şi nu în ultimul rând, să câştige respectul şi 
aprecierea din partea studenţilor. 

Partea proastă e că nu se pot formula reguli precise după care să poată fi construit tactul pedagogic, acesta 
bazându-se pe creativitatea cadrului didactic care nu poate fi înlocuită cu reţete sau şabloane. 

Partea bună e că, dincolo de vocaţie, activităţile practice în procesul de învăţare ne pot face să ajungem la 
un tact pedagogic înalt, dar nu fără o perfecţionare în munca instructiv-educativă şi doar cu o capacitate de 
analiză şi autoevaluare. Succesul tactului pedagogic depinde de competenţele celui care îl aplică, deoarece 
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chiar şi după ani de practică un cadru didactic fără o bună pregătire sau care nu a perseverat, va simţi mereu 
nevoia de reţete.  

Literatura de specialitate, manualele de pedagogie [2, 5] ne oferă o mare varietate de definiţii şi cugetări, 
din care nu lipsesc noţiuni precum „acţiune educativă”, „supleţe psihică” sau „artă”. J.Locke, bunăoară, are o 
viziune sensibilă şi profundă privind tactul pedagogic. După el marea artă a unui educator constă în cizelarea 
manierelor şi în formarea minţii; el trebuie să sădească în elevul său bunele deprinderi şi principiile virtuţii  
şi ale înţelepciunii, să-i dea treptat o viziune asupra lumii şi să dezvolte în el tendinţa de a iubi şi imita tot   
ce este minunat şi demn de laudă; şi pentru atingerea acestui scop, să-l facă viguros, activ şi întreprinzător. 
Măiestria pedagogică se întemeiază, aşadar, pe o profundă înţelegere a psihologiei studentului, ţinând cont de 
particularităţile lui individuale şi pe atenţia deosebită acordată educaţiei. Şt. Bârsănescu consideră că tocmai 
arta de a educa e ceea ce trebuie să înţelegem prin măiestrie pedagogică. În plus, o selectare corectă a proce-
deelor este văzută de I. Bontaş, precum şi de Şt. Zisulescu, o garanţie a înfăptuirii obiectivului educativ pro-
pus şi a obţinerii unor rezultate cât mai bune la învăţătură şi conduită. 

Să nu uităm, totodată, că profesorul trebuie să exercite asupra studentului o influenţă pozitivă. G. Chiriţă 
ne vorbeşte despre câteva calităţi printre care autocontrolul, stăpânirea de sine, sensibilitatea, supleţea psihi-
că, încrederea în student şi în acţiunea educativă întreprinsă, discreţia şi raţiunea. Este vorba, prin urmare, de 
un mod selectiv de manifestare a profesorului în munca şi în relaţiile lui cu tineretul universitar. Calităţile 
psihologice ale educatorului definesc o anumită măiestrie pedagogică, apreciată ca o premisă, dar şi ca o 
consecinţă a tactului pedagogic. Aceste calităţi vizează capacitatea de a folosi procedee adecvate în situaţii 
pedagogice noi, a reacţiona în sens empatic la problemele conflictuale care apar în colectiv sau în raport cu 
un singur student, a perfecţiona proiectul pedagogic, mesajul pedagogic etc. 

Tactul pedagogic este de fapt o formă de exprimare a originalităţii cadrului didactic şi o sursă generatoare 
de noi practici didactice. De regulă, cele mai multe cadre didactice au modalităţi proprii, specifice de a preda, 
iar când acest mod de transmitere a materiei tinde să se repete, să capete o anumită stabilitate şi durabilitate, 
el poate constitui un stil de predare sau tactul pedagogic al activităţii didactice a profesorului respectiv. Com-
portamentele însă pot fi variate, de la cele de organizare şi de impunere, până la cele de afectivitate, fapt ce 
diferenţiază stilurile de predare ale profesorilor şi permite stabilirea unei tipologii a conceptului de tact peda-
gogic. Dacă am încerca o diferenţiere a stilurilor, ar trebui să menţionăm: 

• cadre didactice care dau dovadă de multă flexibilitate sunt receptive la ideile şi experienţele noi, mani-
festă şi încurajează independenţa în gândire. Aceşti profesori au un tact pedagogic creativ; 

• profesori mai rigizi, conservatori, posesori ai unui tact pedagogic de rutină. 
În ceea ce priveşte relaţia profesorului ca individ cu grupul social de studenţi, am putea deosebi: 
• cadre didactice preocupate de individualizarea predării, cei care raportează conţinuturile nou-predate la 

viaţa şi experienţa proprie a studenţilor, cadre didactice ataşate dezvoltării studenţilor; 
• profesorii severi şi distanţi în prezentarea materiei; în acest caz materia este văzută ca un scop în 

sine, fiind neglijată latura afectivă a procesului de predare–învăţare. 
Nu se poate spune că profesorii din a doua categorie nu posedă tact pedagogic, că nu sunt eficienţi sau că 

nu sunt profesori buni. În procesul de predare dau şi ei dovadă de comportamente variate, majoritatea fiind 
verbale, prin intermediul indicaţiilor şi instrucţiunilor, sugestiilor, criticilor sau sfaturilor. Unicul inconve-
nient ar fi că o relaţie profesor–student manifestată prea puţin poate defavoriza construirea unui climat psiho-
social care ştirbeşte din optimizarea învăţării: comunicarea profesor–student poate contribui la obţinerea 
rezultatelor maxime sau dimpotrivă – din lipsa ei rezultatele pot fi slabe.  

Tot tinerii profesori se întreabă adesea dacă greşesc mult atunci când îşi orientează atenţia şi explicaţiile 
spre unii studenţi, motivaţi şi activi şi îi ignoră pe alţii, apatici sau sceptici. În tot cazul, atitudinea emoţională 
faţă de învăţare este fondul pe care se va întipări evoluţia intelectuală şi morală a studentului. Nici una, nici 
cealaltă nu ar trebui neglijate. Cu toate acestea, mulţi studenţi resping din start orice observaţie care vizează 
comportamentul sau reacţiile lor, de multe ori netacticoase sau chiar agresive. În acest caz, contribuţia unui 
pedagog bun ar putea fi salvatoare pentru că, după A.G. Bazanov, tactul este unul dintre cei mai importanţi 
indici ai culturii omului, ai priceperii lui de a duce munca de educaţie.  

Cu noţiunile de tact sau lipsă de tact pedagogic în relaţia profesor–student operează nu doar autorii de 
literatură pedagogică sau psihopedagogică şi profesorii, dar şi studenţii. În înţelegerea conţinutului lor con-
cret, aceste noţiuni au însă o accepţie destul de largă, neunitară. Să nu uităm că studenţii apreciază, deşi nu 
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întotdeauna recunosc, acel simţ al măsurii atenţiei şi severităţii, al exigenţei şi bunătăţii educatorului. Ei tre-
buie ajutaţi, iar sarcina dublă a profesorului – cea de instruire şi cea de educare – rămâne un imperativ, în 
condiţiile în care studenţii au nevoie de sprijin şi orientare la ambele capitole. Această etică a responsabi-
lităţii, despre care vorbeşte L. Porcher [4, 6] presupune încercarea de a dota studentul nu doar cu un „capital” 
cultural, ci şi cu unul social, care va permite practicarea interculturalităţii cotidiene. 

Studenţii sunt capabili să înveţe repede, să memorizeze multe lucruri, iată de ce inteligenţa lor nu trebuie 
subestimată, iar profesorul nu va ezita să le solicite aptitudinile. La lecţiile de limbi străine, bunăoară, nişte 
exerciţii prea uşoare, prin caracterul lor repetitiv, nu vor face decât să-l plictisească pe student, în loc să-l 
stimuleze. În plus, exemplele trebuie selectate cu atenţie. E păcat să folosim modele prea puţin utile de genul 
Dacă aş fi bogat, mi-aş cumpăra o maşină. Ar fi mai indicat să alegem citate sau proverbe care să-i intere-
seze pe studenţi sau alt gen de enunţuri, hazlii şi spirituale. Pe lângă faptul că le ajută să asimileze o structură 
sintactică, aceste exerciţii vor furniza studenţilor idei utile, iar profesorul va simţi că a lucrat şi la capitolul 
educaţie. 

Vom semnala aici că motivarea studentului este, într-o bună măsură, strâns legată de comportamentul 
cadrului didactic care, prin intervenţiile sale îl va orienta, dar în nici un caz nu îi va impune un punct de ve-
dere. Unul dintre principii ar fi, de exemplu, să nu întrerupem niciodată un student care vorbeşte, chiar dacă 
acesta comite greşeli. Acestea vor constitui obiectul unei tratări şi corectări ulterioare. Vom încuraja în aşa 
fel o exprimare mai spontană, mai naturală şi mai decontractată. 

Cum corectăm greşelile? Să luăm exemplul unui student care nu pronunţă corect un sunet sau un grup de 
litere [3, 8]. Atunci când are loc o astfel de eroare, reacţia cea mai naturală a unui profesor ar fi să remarce 
greşeala şi să propună pronunţarea corectă. Studentul se conformează corectării, încearcă de bine de rău să 
reproducă exemplul şi-i mulţumeşte profesorului. Din păcate, învăţarea n-a fost deloc favorizată în acest caz. 
Se pare că acest gen de corectare nu-l lasă pe student să-şi construiască propriile lui criterii despre ceea ce 
este acceptabil şi ce nu, căci întotdeauna profesorul este cel care reperează greşeala şi propune varianta corectă. 
Probabil, studentul nici nu înţelege cu adevărat unde ar fi problema. Aceasta nu îi permite să înveţe din gre-
şelile lui – dimpotrivă, eroarea îl face să se simtă incapabil, iar acest statut se referă la imposibilitatea de a 
pronunţa bine, de a-şi vedea greşeala, de a se autocorecta. Dacă, dimpotrivă, profesorul era satisfăcut doar să 
menţioneze mica problemă fără a insista prea mult asupra ei, studentul ar fi fost determinat să revină la cu-
vântul sau la întreaga frază pe care le-a emis. Aceasta mai înseamnă că în orice moment profesorul poate să 
îi ceară studentului să revină la ce a fost spus, metodă ce asigură o stare de veghe care îl va ajuta pe student 
să fie atent, să-şi conştientizeze greşelile şi să se autocorecteze. 

Tactul pedagogic poate fi şi o expresie a unor aptitudini sau vocaţii speciale pentru munca de educare. 
Dar el este, mai întâi de toate, un complex de însuşiri care se dezvoltă ca rezultat al pregătirii şi muncii sis-
tematice. Acumularea unei bogate experienţe didactice, stăpânirea unor variate procedee şi metode de pre-
dare, dar şi o bună abordare psihologică, vor oferi oricărui cadru didactic posibilitatea de a reacţiona prompt 
în orice situaţie pedagogică. 
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