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 Roxana Ghiaţău este asistent doctor la Departamentul pentru Pregătirea Personalului 
Didactic, din cadrul Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.  

Conduce cursuri şi seminarii de teoria curriculumului, teoria şi metodologia instruirii, teoria şi 
metodologia evaluării.  

 Temele sale de cercetare se centrează pe probleme aparţinând eticii pedagogice, axilogiei 
educaţiei şi formării formatorilor.  

 Cartea Etica profesiei didactice este structurată în 4 capitole cu titluri sugestive subiectelor 
tratate, plecând de la conceptele teoretice, trecând prin dezvoltarea fundamentelor teoretice, a 
principiilor de întemeiere şi a implicaţiilor practice: Fundamentări teoretice ale eticii şi 
deontologiei, Procesul de luare a deciziei etice în învăţământ, dimensiunea etică a modelului 
profesiei în general şi a profesionalismului didactic şi ultimul capitol Etică şi praxis educaţional. 

 Scopul acestei lucrări este de a identifica procesualitatea proiectării, implementării şi 
monitorizării normativelor etice prin descrierea procedeului de elaborare a codului etic şi a aplicării 
acestuia în contexte didactice reale.  

 Primul capitol al acestei lucrări elucidează concepte din domeniul eticii şi deontologiei.  

 Cel de-al doile capitol vizează procesul luării deciziei etice, în special în cadrul procesului 
de predare-învăţare-evaluare.  

 Al treilea capitol tratează cadrul sociologic şi organizaţional al profesorilor şi astfel este 
caracterizată profesia didactică. 

 Ultimul  capitol al acestei lucrări analizează situaţii controversate ce intervin în practica 
educaţională, ca dilemele etice.  

 Primul capitol al acestei lucrări intitulat ,,Fundamentări teoretice  ale eticii şi deontologiei 
educative” defineşte termenii de morală, etică şi deontologie. 

Morala este un ansamblu de norme universale, ce fac referire la comportamentele ce îi 
vizează pe ceilalţi, reglementează relaţiile din cadrul grupului de apartenenţă şi se aduc în discuţie 
termenii de amoral şi imoral.  

Etica un alt termen abordat face referire la ştiinţa despre morală, deşi ambele subiecte se 
definesc ca obicei, obişnuinţă, cutumă chiar morav.   Etica este ceea ce trebuie făcut, presupune 
detaşare, reflectare, este teoria a ceea ce trebuie de făcut, este în strânsă legătură cu societatea. Cele 
două concepte nu se opun ci se completează ca şi când una ar fi teoria iar cealaltă practica. Ca şi 
diviziuni ale eticii se pot reaminti: metaetica, sociologia morală, psihologia morală, etica şi 
deontologia profesională, bioetica şi etologia.  

 Deontologia priveşte conceptul de ştiinţă a moralei, formând ideea de datorie a datoriei. 
Deontologia este datoria pe care o are orice muncitor din orice domeniu de a promova şi de a 
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menţine binele şi fericirea. Deontologia se defineşte ca fiind ştiinţa care studiază respectarea 
drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor. Tot în acest capitol autoarea vorbeşte şi despre norme care 
fac legătura dintre deontologie şi drept. Normele de drept sunt norme obligatorii iar nerespectarea 
acestora atrage sancţiuni.  

Procesul educativ poate fi considerat un ansamblu de dileme morale. Munca în educaţie este ea 
însăşi o practică etică, deoarece profesorii sunt cei care operează cu diverse categorii de valori, ţinta 
poate fi de cele mai multe ori vulnerabilă, iar modalităţile de influenţare sunt diferite faţă de cele ale 
altor profesori. Lumea şcolii constituie un mediu aparte unde normele etice sunt puse în aplicare şi 
sunt interpretate cu totul diferit decât în alte medii profesionale.  

 Etica este clasificată gradual: etica generală, etica profesională şi etica profesiei didactice.  

O altă modalitate de clasificare a normelor etice văzătă din prisma deontologiei este: etica generală, 
deontologie, deontologie profesională şi deontologia profesiei didactice. Pornind de la termenul de 
deontologie se pot identifica în spaţiul educativ mai multe subramuri: deontologia didactică, 
deontologia educativă, deontologia învăţământului, deontologia profesorului. Cea care este abordată 
cu interes în această lucrare este deontologia profesiei didactice şi se referă la studiul datoriilor pe 
care le au educatorii faţă de elevi, cum ar fi: datorii în raport cu procesul didactic, datorii în raport 
cu părinţii, comunitatea, în raport cu instituţia şcolară.  

 Codurile deontologice sunt o categorie autonomie profesională şi care dau naştere unor 
principii deontologice: principiul raportării la axiologie, principiul eficientizării comunicării, 
principiul polivalenţei luării deciziei etice, principiul reflectării responsabilităţilor profesionale ale 
cadrelor didactice.  

 Cea de-a treia parte a primului capitol aduce argumente pentru o etică şi o deontologie a 
profesiei didactice. Etica promovează formarea judecăţii morale, facilitează alegerile raţionale, 
promovează socializarea, responsabilizează. Argumentele întâlnite în acest subcapitol au grade 
diferite de generalitate, de la motivaţii la principii, abstracte. Şcoala este locul unde dilemele sunt 
cel mai des întâlnite.  

 Argumentele de natură psihosocială pun în prim plan aspectul uman, încrederea, empatia, 
dezvolatarea fiinţei umane. Educatorul lucrează cu oameni, pentru oameni şi asupra oamenilor.  

 Argumentele de natură interculturală privesc clasa ca un mediu social specific, care are în 
compoziţia sa persoane de diferite etnii, vârste, religii şi condiţii socio-economice, dar care sub 
procesul instructiv-educativ preiau comportamente , modele de socializare, credinţe şi valori.  

 Argumentele de natură instituţională şi organizaţională sunt întemeiate pe baza relaţiei 
educator-elev.  

 Argumente statuare vizează profesorul ca fiind un artist care jonglează cu diferite axe ale 
procesului educativ: axa de elaborare a curriculumului, axa organizării evaluărilor, axa 
acompaniamentului individualizat al elevului, axa deontologiei învăţământului, axa organizărilor 
parteneriale dintre şcoală şi societate, axa cunoştinţelor fundamentale, etc.  

 Elvira Popescu afirmă că acţiunea pedagogică trebuie să ţină cont de măsură, în exigenţe, în 
atitudine, în gesturi, în vorbe, în ton, etc, iar empatia empatia este capacitatea de a vibra la bucuriile 
şi suferinţele elevilor.  

 Capitolul II, cu titlul Procesul de luare a deciziei etice în învăţământ se face referire la 
categoriile de resurse ce alimentează deciziile de tip etic din diferite domenii. Categoriile de resurse 
sunt resursele formale, teoretice (informaţii din filosofie, psihologie, pedagogie, sociologie şi noile 
teorii ale managementului) şi resursele informale, subiective (vârstă, gen, religiozitate).  
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 Resursele filisofice vin cu 3 teorii care să analizeze conceptele eticii şi deontologiei 
profesionale.  

 Teorii despre virtute ce se centrează pe formarea trăsăturilor pozitive de caracter, ca 
interiorizare a virtuţilor cum ar fi: cinstea, omenia, înţelepciunea, curajul. 

 Teoriile deontologiste susţin exercitarea datoriei indiferent de condiţii şi implementarea unor 
standarde universale de comportament care să ajute în luarea hotărârilor. Aceste teorii au la bază 
conceptul de trebuie, principiile propuse sunt obligatorii. 

 Teoriile utilitariste descriu comportamentul moral prin analiza cost-beneficiu a consecinţelor 
acţiunilor. Aceste teorii mai sunt numite şi teorii teleologice. Acest aspect al teleologiei se referă la 
discursul supra finalităţii lucrurilor şi a fiinţelor în natură.  

  Teoriile psihopedagogice oferă un cadru propice pentru descifrarea mecanismelor cognitive 
şi volitiv-atitudinale ce favorizează luarea deciziilor, stabilind concluzii pentru fiecare etapă de 
vârstă în ceea ce priveşte motivaţia unui comportament moral.  

Lawrence Kohlberg este cel care afirmă că moralitatea se construieşte stadial, formarea judecăţilor 
corecte asupra a ceea ce este bine şi ce este rău.  

Stadiul preconvenţional (0-4 ani) comportamentul moral este motivat extrinsec, prin obţinerea unor 
lucruri pe termen scurt. 

Stadiul convenţional (10-15 ani) respect regulile pentru a fi acceptat în grup şi stadiul 
postconvenţional reprezintă stadiul în care normele morale sunt interiorizate complet. Cel mai 
eficient instrument de dezvoltare morală este cel al dilemei morale. 

    Sydney Simon şi Louis Rath clarifică valorile morale prin intermediul unui program ce 
încurajează elevii să reflecteze asupra propriilor valori şi sentimente.  

 Thomas Lickoma afirmă că cele mai importante valori ce trebuie să fie cultivate la un elev 
sunt respectul şi responsabilitatea. Educarea caracterului susţine construirea unei teorii supra 
educării caracterului bun prin îmbinarea celor 3 aspecte ale moralităţii: cognitiv, afectiv şi 
comportamental. Astfel rolurile profesorilor sunt redimensionate în funcţie de noile priorităţi ale 
construirii comunităţilor morale.  

 Resursele furnizate de teoriile managementului şi ale comportamentului organizaţional ne 
îndeamnă să ne raportăm la cultură ca la un fenomen activ. Cultura este dinamică, procesuală, 
descompunându-se în subculturi. Cultura organizaţională este definită ca un ansamblu de valori şi 
credinţe ale personalului organizaţiei. Analiza teoriilor managementului în contextul luării deciziei 
etice la locul de muncă este necesară deoarece codurile etice nu sunt altceva decât instrumente de 
management , iar construcţia şi organizarea lor devin atribuţii ale organizaţiei moderne.  

 Alte categorii de resurse sunt resursele de tip: vârstă, ocupaţie, orientare religioasă. Odată 
stabilit un cod etic există mai multe posibilităţi de raportare asupra lui. Moralitatea individului 
uman  nu se reduce ci implică şi un raport cu sinele  respectiv modalitatea prin care individul 
circumsrie ceea ce alcătuieşte în fiinţa lui obiectul practicii morale.  

 Acest capitol a relevat variabilele pe care trebuie să le luăm în considerareatunci când 
interpretăm deciziile etice pe care le ia un individ.  

 Obiectivul principal al celui de-al treilea capitol este analiza dimensiunii etice a profesiilor 
în general şi a profesionalismului didactic. 
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Prin modul său de organizare societatea contemporană a stabilit o strânsă legătură între om şi 
profesia sa. În afară de asigurarea lucrurilor materiale, profesia are şi rolul de socializare, de 
menţinerea echilibrului psihologic, având şi efect terapeutic asupra fiecărui individ.  

 Termenii de ,,ocupaţie’’, ,,meserie’’ şi ,,profesie’’ desemnează în zilele nostre acelaşi sens. 
Ocupaţia este cea care include profesia şi meseria. Teoriile contemporane asupra formării şi 
perfecţionării profesionale tind să reconstituie noţiunea de carieră şi profesionalizare, ceea ce duce 
la creşterea statului profesional şi îmbogăţirea calităţilor serviciilor şi respectiv dezvoltarea valorilor 
particulare (loialitatea, ataşamentul autonomia deciziei, expertiza).  

 Criteriile definitorii ale profesiei didactice din punct de vedere tradiţional, referitoare la 
cunoştinţe, abilităţi, metode şi tehnologii specifice. Expertiza este codul profesiei pe care o pot 
decodifica doar membrii. Construitruirea acestei expertize este favorizată de următorii factori: 
pregătirea de nivel înalt, condiţionarea puternică a accesului în branşă prin examene riguroase şi 
trieri succesive şi interferenţa redusă a publicului larg cu probleme profesionale.  

 Criteriile utilităţii sociale sunt stabilite în conformitate cu legătura dintre societate şi 
profesie: contextul de apariţie al unei profesii este relaţionat cu dinamici social-istorice, satisfăcând 
astfel interese sociale şi economice. Profesiile nu sunt altceva decât stări sociale.  

 Criteriile etice şi juridice fac referire la procesul identificării standardelor de 
responsabilitate profesională şi al conceperii codurilor etice iar criteriile juridice se bazează pe 
obţinerea acreditărilor legale.  

 Criteriile material-financiare au un rol formal, tehnic deoarece fiecare poate crea discuţii în 
operaţionalizarea conţinutului.  

 Profesia didactică contribuie la pregătirea profesioniştilor din toate domeniile de activitate. 
Ea are o funcţie de mediare între individ şi societate. Construirea unei profesii didactice are la bază 
şi anumite dileme, cum ar fi: dileme ale relaţiilor dintre educatori, dileme ale relaţiei profesor-elev, 
dileme ale relaţiei profesor-comunitate. Profesorii australieni conturează 5 premise referitoare la 
standardele profesionale: 

 -profesorii buni au un rol esenţial în educaţia de calitate; 

 -credibilitatea referitoare la identificarea standardelor profesiei didactice nu poate fi obţinută 
decât după discuţii deliberatoare cu profesorii; 

 -formularea standardelor profesionale presupune înţelegerea muncii profesorilor; 

 -construirea standardelor să faciliteze cariera didactică; 

 -standardele trebuie să fie flexibile, pentru a permite manifestarea individualităţii; 

 Factorii care favorizează accesul la un statut profesional deplin în învăţământ: 

 -Profesionalismul clasic este cel mai restrictiv  model profesional; Profesia este un statut 
ocupaţional aparte.  

 În continuare sunt prezentate 6 discursuri aupra profesionalismului, cu scopul de a evalua 
oportunitatea considerării profesionalismului didactic prin raportare la fiecare dintre ele.  

 Profesionalismul clasic implică o cultură tehnică deosebită, o formare universitară pe 
termen lung, un puternic control colegial. 
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 Profesionalismul flexibil accentuează dezvoltarea comunităţii profesionale şi cultura 
colaborării. 

 Profesionalismul practic accentuează importanţa cunoaşterii personale, practice şi 
experenţiale a profesorului.  

 Profesionalismul extins se raportează la considerarea cunoaşterii profesionale ca rezultat 
deopotrivă din teorie şi practică, privind clasele de elevi ca fiind în relaţie unele cu altele. 

 Profesionalismul complex apreciază ocupaţiile în conformitate cu complexitatea sarcinilor 
de îndeplinit. 

 Profesionalismul postmodern apreciază complexitatea organizaţională, flexibilitatea 
economică şi nesiguranţa ştiinţifică şi morală. 

 Profesia didactică se conturează pe premisele muncii în echipe interdisciplinare, recunoscută 
ca ocupaţie ce implică responsabiltăţi civice şi exercitarea judecăţilor profesionale autonome. 
Aceste teorii atenţionează cu privire la modurile conceptuale ale profesiei, valorificându-se şi 
fundamentându-se pe diferiţi parametrii (cunoaşterea tehnică, experienţa profesională, comunitară, 
etc). 

 Factorii frenatori în profesionalizarea didactică sunt împărţiţi în 3 categorii.  

O primă categorie de factori este generată de natura sarcinilor profesionale ale educatorilor, 
de activităţile didactice prioritare.  

A doua categorie de factori aduce în discuţie o serie de particularităţi legate de publicul larg 
şi de clienţii profesiei didactice. Predarea este prin forma sa de desfăşurare o activitate publică 
deoarece se adresează unei colectivităţi.  

Educatorii ocupă o poziţie sensibilă şi ambiguă în societate, de intermediari între copii şi 
adulţi în şcoală şi societate. Orice cadru didactic este un profesionist al învăţării şi un actor al 
instituţiei şcolare.  

O a treia categorie de factori este generată de imaginea colectivă a profesiei didactice, de 
repercursiunile rolurilor didactice la nivelul publicului.  

Ca o concluzie a acestui capitol, statutul social al muncii educative este în strânsă legătură 
cu dinamica socio-ocupaţională globală, influenţat de diverse variabile, cum ar fi reprezentări legate 
de munca prestată sau măsurile juridico-economice globale.  

Ultimul capitol al acestei lucrări etică şi praxis educaţional este 4 subcapitole.  

 Dilemele etice în procesul de învăţământ  sunt un concept vehiculat în etica 
profesională. Dilema este definită  drept raţionament  ce pune două concepte contradictorii. O 
dilemă este diferită datorită unei simple alegeri a binelui de rău. Dilema etică este o categoriei a 
dilemei profesionale ce are în centru conflictul dintre 2 valori, principii şi standarde morale.  

Dilemele etice care le preocupă pe profesori sunt: acţiunile greşite ale superiorilor,  
problemele legate de curriculum, incompetenţa şi acţiunile greşite ale colegilor, desfăşurarea 
activităţii în clasele multicolore, delictele elevilor din afaraşcolii, probleme legate de 
confidenţialitatea informaţiilor, gestionarea pretenţiilor şi revendicărilor elevilor, intimitatea 
elevilor şi a colectivului de profesori, probleme ale eticii de birou.  

Orice model al eticii profesionale în învăţământ presupune înţelegerea rolurilor şi 
atribuţiunilor complexe ale educatorilor, centrul de greutate al modelului este perspectiva clientului, 
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orice model al eticii profesionale nu poate face abstracţie de principiile etice din comunitate, 
modelul este o construcţie echilibrată, acordând importanţa cuvenită.  

Educaţia şi valorile educaţionale sunt esenţiale în domeniile cunoaşterii, iar valoarea 
educaţională este foarte complexă antrenând capacităţi fizice, intelectuale şi estetice. Aceste valori 
educaţionale sunt asociate educaţiei drept învăţare, sunt în strânsă legătură cu mediul în care copiii 
îşi desfăşoară activitatea, antrenează în mare măsură criteriul afectivului, sunt valori circulante şi nu 
valori oficiale, sunt valori pentru grupurile sociale, stau sub semnul relativismului, sunt imperative, 
fără a fi neapărat etice. 

 Principalele valori transmise de şcoală sunt valori de tip teoretic (cele mai importante din 
categoria valorilor), valori morale (este adevărata valoare şi revine valorilor civice), valorile 
construite (sunt valorile create în şcoală şi reprezintă modul unic, original de transformare a 
valorilor impuse de către fiecare unitate şcolară). Elevul este un creator şi un receptor de valori. 
Aceste valori sunt transpuse în rezultate.  

Educaţia reprezintă o natură etică extrinsecă. Constantin Cucoş vorbeşte despre valoare ca 
raportul optim dintre mijloacele de realiza.Valorile non-etice sunt etic neutre (sănătatea, statutul, 
fericirea, autorealizarea, plăcerea). Valorile etice sunt reprezentate de credinţa binelul moral, 
valoarea spirituală. Acestea sunt valori scop ce au un caracter imperativ, universal, iar condiţia 
fundamentală a practicării acestor valori o reprezintă libertatea voinţei. Spaţiul etic este spaţiul 
dilemelor. Tot în acest capitol este adus în discuţie şi termenul de libertate, ca fiind oportunitatea de 
a crea un spaţiu deschis comunicării, de formulare a scopurilor şi de a sprijinii realizarea acestora. 
Autonomia este în strânsă legătură cu libertatea. Autonomia este definită capacitatea de a elabora 
norme, reguli, de a acţiona în mod independent, pornind de la interiorizarea valorilor şi normelor 
colective.  

Autonomia este diminuată în 4 situaţii: constatarea dificultăţilor personale de controlare a 
dorinţelor, emoţiilor şi acţiunilor, realizarea unor greşeli de judecată şi raţionament, confruntarea cu 
dificultăţi în selectarea informaţiei relevante şi ultima situaţie caracterul oscilant al intereselor 
personale. Modurile diferite de înţelegere a autonomiei de către educatori generează numeroase 
probleme etice în planul practicilor educative. Pe lângă autonomia educatorilor şi autonomia 
elevilor apare şi controlul. Controlul în şcoală este exercitat de către director, profesori. 

Toleranţa este un alt termen important şi reprezintă capacitatea de a recunoaşte libertatea 
altuia atunci când acesta nu îngrădeşte libertatea celorlalţi, de a accepta ca drepturile altuia sunt 
egale cu drepturile mele.  

Responsabilitatea este un concept vehiculat şi înseamnă respectarea cuvântului dat, 
conformitatea vorbelor cu acţiunile. Răspunderea este termenul ce are o strânsă  legătură cu 
responsabilitatea şi face referire la respectarea normelor deja prescrise. Responsabilitatea vizează 
comportamente nenormate şi neobligatorii, ce provin din propria iniţiativă a unui individ.  

Grija este o atitudine complexă, delimitată de niverse niveluri şi implicând o relaţie specială 
dintre purtătorul de grijă şi receptorul. 

Integritatea se referă la moralitate prin excelenţă şi îşi are esenţa în valorile morale ale 
omului, deoarece este o sinteză de valori. Este totodată atitudine, scop şi mijloc.  

Educaţia morală este finalitate pentru toţi educatorii, indiferent de specialitate şi obiect de 
învăţământ predat.  

Faţa întunecată a predării: neglijenţa, incompetenţa, eşecul- în acest subcapitol se prezintă 
prezintă concepte ce caracterizează imoralitatea, incompetenţa, didactogenia, etc. Opusul obligaţiei 
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profesionalăeste neglijenţa şi înseamnă lipsa supravegherii. Tot aici sunt întâlnite două standarde şi 
anume: standardul responsabilităţii şi standardul prevederii.  

Didactogenia este efectul negativ al acţiunilorîntreprinse de profesor asupra elevilor. Printre 
comportamentele de evitat sunt enumerate: tratarea elevilor cu dispreţ, absenţa sau diminuarea 
controlului asupra propriilor vorbe şi acţiuni, exagerarea unor greşeli făcute de elevi, ignoranţa 
cadrului didactic cu privire la particularităţile psihosociale ale vârstei.  

Imoralitatea este extinsă la nivelul profesorilor. Incompetenţa este caracterizată prin 
intermediul termenilor de profesori incompetenţi, cu slabe rezultate, este un fenomen cu diferite 
implicaţii, este eşecul de a desfăşura activităţi la nivel minim acceptabil. În explicarea 
incompetenţei cadrelor didactice se enumeră mai mulţi factori: 

Inabilitatea de a exprima clar conţinuturile, abilităţile slabe de management al clasei, 
judecata profesională slabă, atitudinea lipsită de calitate, comportamente dăunătoare moralei, slabe 
abilităţi de citire, scriere, vorbire, lipsa cunoştinţelor de specialitate, eşec în predarea 
curriculumului, refuzul supunerii la normele şcolare, neplanificarea lecţiilor, nepreocupare pentru 
dezvoltarea profesională, relaţii negative cu ceilalţi profesori, lipsa comunicării cu părinţii, 
performanţe slabe ale elevilor, abandonul excesiv al elevilor.  

Teoretic categoriile incompetenţei vizează probleme de comportament moral. Incompetenţa 
are o sferă mai largă decât imoralitate, iar practicile lipsite de etică nu sunt legate doar de 
imoralitatea în relaţii ci şi de aspecte didactice, tehnice.  

Capitolul 4 se încheie cu recomandări pentru formatori şi formabili. Deontologia şi etica 
profesională sunt domenii în plină dezvoltare. Recomandările pentru educatori ţin de finalităţile 
educaţiei, formarea unui echilibru între diferite tipuri de finalităţi, determinările etice ale 
obiectivelor-cadru, obiectivelor de referinţă, competenţelor generale, competenţelor specifice şi 
obiectivelor pe cicluri curriculare, profilele de formare.  

Recomandările pentru lideri şi decidenţi educaţionali, recomandări pentru conceptorii 
curriculari se referă la activitatea de planificare curriculară, iar noţiunea de curriculum ascuns duce 
la mesaje sociale, subliminale incluse în materialele suport ale procesului instruirii.  

Recomandările pentru elevi şi studenţi sunt transmise de către cadrele didactice. Delimitarea 
acţiunilor interzise şi obligatorii deopotrivă pentru profesori şi elevi ar putea duce la reglarea şi 
ajustarea reciprocă a conduitelor instituţionale. 

Cred că această carte ar trebui citită de către toţi educatorii, profesorii şi îndrumătorii 
deoarece lărgeşte sfera ideii de etică, de interes superior atât al elevilor cât şi al profesorilor. 
Lucrarea este scrisă dintr-o perspectivă modernă, ce ne responsabilizează să cugetăm asupra 
valorilor şi valenţelor practice. 
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