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Indiferent de disciplina pe care o predau, cadrele didactice trebuie să îndeplinească 

anumite condiții, astfel încât profesia de cadru didactic să se desfășoare în bune condiții din 
perspective tuturor persoanelor implicate în procesul de învățare. Aceste condiții sau cerințe sunt 
numite principii  de Ion Ovidiu Pânișoară în cartea sa “ Profesorul de succes . 59 de principii de 
padagogie practică ” ( Pânișoară . I.O., 2009) .  

Primul principiu vehiculat este “Principiul automotivării cadrului didactic” unde se 
stipulează că pentru absolvenții de învățământ superior cariera didactică a devenit din ce în ce 
mai puțin atractivă, iar a doua problemă este faptul că cei care sunt titulari în învățământ renunță 
orientându-se spre alte direcții. Tot Pânișoară comcretizează faptul că multe dintre cadrele 
didactice nu au pasiune pentru ceea ce fac, nu se simt în largul lor profesând această meserie 
atunci pornesc din start cu un anumit prejudiciu. Această motivare pe care o menționează 
autorul, îi putem spune aceea vocație care mulți o consideră necesară în învățămât, indeferent 
dacă sistemul este favorabil sau mai puțin favorabil pentru această profesie. Alt principiu 
menționat în aceași carte este principul cunoașterii pedagogice care de fapt reprezintă:”o 
cunoaștere în profunzime a instrumentelor necesare pentru buna desfășurare a activității” 
(Pânișoară , I.O. , 2009 , p:27 ). Acestea sunt doar câteva dintre condițiile pe care ar trebuie să le 
îndeplinească un cadru didactic astfel încât la sfârșitul unei ore, a unui semestru sau a unui an să-
și îndeplinească obiectivele propuse . 

Problema vocației este discutată de mulți autori care au oferit diferite definiții ale acesteia 
precum: Ștefan Bârsănescu afirmă că „vocația reprezintă manifestarea aptitudinilor care se 
dezvoltă într-o anumită direcție sub presiunea societății”(Mărgineanu N.,Scânteia tineretului , 
nr:7045, 1972 , apud Popa I.D. , 2002). C.Rădulescu-Motru se referă la vocație ca fiind:” vocea 
conștinței , onoarei , a strămoșilor , a pământului pe care s-a născut ”( Rădulescu-Motru 
C.,1932 , apud Popa I.D. , 2002). O altă definiție a vocației o oferă Narly care concluzionează că 
vocația“e o convergență a tuturor puterilor omului în exteriorizarea sa creatoare , în care el 
simte că se realizează pe sine , având sentimental propriei sale libertăți , al propriei sale 
afirmări”(Narly C., 1938 , apud Popa I.D. , 2002). Dacă analizăm toate aceste definiții observăm 
cât de important este rolul educatorului în primul rând sa constientizeze propria vocație și să 
insufle elevilor importanța acestui factor în dezvoltarea lor social și profesională, focusarea 
realizându-se pe exact pe elementul uman „ fenomen pur uman , esența sa se află însăși esența 
umană, iar geneza sa este condiționată de de o anumită structură a cadrului tridimensional –
bio-psiho-social al acesteia. (Popa I.D. , 2002 , p 71) Același autor grupează particularitățile 
vocației didactice în trei categorii:  

 „Însușiri vocaționale generale;”  
 „Însușiri vocaționale comune ;” 
 „Însușiri vocaționale speciale.” 

O altă componentă importantă care ar trebui să o dețină orice cadru didactic pentru a 
reuși sa formeze personalitatea educabililor este inteligența, “ inteligența condiționează fiecărei 
structuri vocaționale o anumită capacitate funcțională proceselor intelectuale , ceea ce 
constituie o importanță deosebită .( Popa I.D. , 2002 , p 77). Astfel inteligența reprezintă un 
cadru în care stuctura vocației se dezvoltă și prinde contur dezvoltându-se în condiții mai bune . 

Structura temperamentală este de asemenea importantă fiind una dintre componentele 
cele mai profunde ale personalității existând mai multe tipuri de temperamente. În urma 
cercetărilor de-a lungul timpului s-a ajuns la concluzia că majoritatea profesorilor eficienți au un 
temperament mixt, combinat, ceea ce reprezintă un avantaj în profesia didactică deoarece fiecare 



              

 

 

cadru didactic se confruntă zilnic cu elevi cu personalități diferite și temperamente diferite. În 
felul acesta un cadru didactic eficient trebuie să se adapteze particularităților temperamentale ale 
elevilor în cadrul pocesului didactic și formării acestora. 

Stăpânirea de sine reprezină o altă componentă importantă a personalității cadrului 
didactic, Popa I.D. definește această putere se sine ca fiind „ puterea de a opri la nivelul 
manifestării interne impulsurile energetice . declanșate ca urmare a acțiunii unor factori interni 
sau externi”(Popa I.D. , 2002 , p 80). De cele mai multe ori stăpănirea de sine a cadrului didactic 
influențează pozitiv procesul de predare, realizându-se un climat favorabil dezvoltării 
educabililor. 

Orice cadru didactic , cu atât mai mult un cadru didactic de cultură civică trebuie să țină 
seama, într-o proporție destul de mare, de formarea sentimentelor sociale. Disciplina cultură 
civică cultivă tocmai aceste sentimente sociale, astfel profesorul care predă această disciplină 
trebuie să fie foarte atent să nu se creeze o discrepanță enormă între dobândirea compentențelor 
civice la elevi și propiul comportament. Cel mai mod de predare a cunoștințelor civice reprezintă 
exact modelul pe care îl văd la cei din jurul lor, la adulți, adică la cadrele didactice și părinți. 
Afectivitatea ca însușire vocațională este o calitate care ține tot de relațiile umane care se 
stabilesc între actorii principali ai procesului educativ profesorii și elevii. Această însușire 
reprezintă o altă adaptare la cerințele mediului din clasă, cât și la cerințele individuale ale 
elevilor . 

Popa I.D.(2002) concluzionează că formarea profesorului eficient depinde de: 
 „Profesionalizarea profesorului trebuie să fie concepută și realizată în raport cu 

cerințele specifice procesului de învățământ” . Autorul se referă la perfecționarea 
procesului de selecție pentru cei care își doresc să urmeze o profesie didactică; 

 „Procesul formării profesionale a educatorului trebuie să fie conceput ca „definitoriu” 
în timpul profesionalizării propriu zise;”. 

 „Desăvârșirea individualității umane se poate îndeplini prin educație , dacă această 
activitate este opera educatorului eficient , a profesorului eficient „. (Popa I.D., 2002, p 
132-133). 

Un profesor eficient este și un bun manager . Managementul clasei de elevi reprezintă 
„Domeniu de cercetare în științele educației care studează atât perspectivele teoretice de 
abordare ale clasei de elevi cât și structurile dimensional-practice ale acesteia (ergonomică, 
psihologică, psihosocială, normativă, relațională, operațională și creativă), în scopul facilitării 
intervențiilor cadrelor didactice în situațiile educaționale concrete, prin exercițiul 
microdeciziilor educaționale.(Iucu R. , 2005 , p:15) 
 Un cadru didactic este un element principal în dezvoltarea personalității elevilor și din 
acest motiv cadrele didactice trebuie să fie tot timpul în plin proces de perfecționare, de 
autoevaluare și adaptare particularizată la nevoile elevilor. 
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