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Procesul de învăţământ nu poate fi conceput fără un dialog real între profesor şi elev. 

Dialogul dintre profesor şi elev trebuie şi fie în întregime bazat pe sinceritate. Comunicarea 

dintre profesor şi elevi trebuie să fie un dialog viu, eficient şi permanent sincer. 

Cuplu educativ profesor-elev este implicat într-o mulţime de acţiuni bilaterale, educaţia nu 

se poate face doar oferind totul, nici impunând totul. 

Relaţia profesor-elev reprezintă un element cheie în studiile psihopedagogice trecute şi 

actuale, aceste studii au fost concentrate pe două viziuni principale: viziunea „mageocentristă”  

şi viziunea „pedocentristă”. 

Prima viziune îl are în centru pe profesor şi pune accentul pe autocratismul acestuia, 

profesorul dispune şi impune totul, elevul trebuie să se conformeze tuturor dispoziţiilor acestuia. 

De cealaltă parte se situează viziunea „pedocentristă” care îl are în centru pe elev, elevul se poate 

manifesta şi dezvolta fără nici o constrângere, el poate fi spontan. 

Aceste două viziune ale psihopedagogiei asupra relaţiei profesor-elev, reprezintă două 

tendinţe extreme care denaturează relaţia didactică corectă între profesor şi elev. O relaţie 

eficientă între profesor şi elev se bazează pe colaborare, care devine eficientă doar atunci când 

profesorului i se acordă autoritatea necesară exercitării acestui rol. 

Cerinţele sociale actuale au dus la o creştere a independenţei elevului în activităţile sale, 

prin adoptarea unei atitudini active. Elevul face parte dintr-o clasă, care poate fi asociată unui 

„grup social”, iar profesorul trebuie să încurajeze relaţiile interpersonale dintre elevi. Astfel într-

o clasă de elevi avem două tipuri de relaţii interpersonale, una pe verticală, cea dintre profesor şi 

elev şi una pe orizontală, cea dintre elev şi elev, cele două se întrepătrund şi reprezintă şi 

reprezintă fundamentul pedagogiei moderne. 

La nivel social relaţia profesor-elev are două aspecte: aspectul formal şi aspectul informal. 

Aspectul formal conţine relaţia oficială dintre cei doi, faptul că profesorul are de îndeplinit un 

rol: de conducător, de diriginte, etc. Aspectul informal al relaţiei cuprinde relaţiile interpersonale 

ce se stabilesc la nivelul grupului. Cele două aspecte funcţionează ca două faţete ale aceluiaşi 

proces, relaţiile interpersonale constituie fondul pe care se manifestă cele oficiale, având rol 

stimulator şi asigură cadrul necesar apariţiei şi manifestării celor formale. Profesorul care 

conduce procesul instructiv-educativ trebuie să imprime un sens convergent tuturor aspectelor 

care definesc relaţia profesor-elev, toate acestea se pot atinge dacă profesorul dă dovadă de tact 

pedagogic şi măiestrie. 

Tactul pedagogic se manifestă prin posibilitatea de a interveni asupra copilului, de a-l 

influenţa, cu alte cuvinte înseamnă posedarea unor capacităţi cu ajutorul cărora îl poate educa pe 

elev în concordanţă cu particularităţile sale. Pentru a putea cunoaşte bine un elev trebuie 

apreciate eforturile făcute de el, sensibilităţile şi afectivităţile lui, condiţiile de viaţă, sănătatea, 

obiceiurile, etc. Cunoscând toate acestea putem aplica măsuri personalizate fiecărui elev în parte. 

Măiestria pedagogică presupune cunoaşterea fundamentelor psihopedagogiei, şi anume 

cunoaşterea de sine, cunoaşterea elevului, devotamentul faţă de profesie şi capacitate inovatoare. 

Cunoaşterea de sine realizează un echilibru între componenta intelectuală, afectivă şi 

volitivă a conştiinţei, ceea ce conduce la asigurarea obiectivităţii profesorului, cunoaşterea 

elevului este o necesitate deoarece acţiunea educativă este un dialog viu şi permanent între 

profesor şi elev. Profesorul trebuie să se adapteze clasei de elevi. 



Tactul pedagogic şi măiestria pedagogică presupun autocontrol, stăpânire de sine, 

sensibilitate, delicateţe, simţ al diferenţierii şi autoritatea profesorului. 

Personalitatea şi atitudinea profesorului, valorile morale şi sociale ale profesorului devin 

de multe ori modele de viaţă pentru elevi. Profesorul reprezintă alături de părinţi, modelul de 

viaţă pe care elevi ar dori să-l urmeze. 

O pregătire profesională foarte bună nu garantează o reuşită sigură, o garanţie a succesului 

în activitatea unui profesor. Stabilirea unor relaţii socio-afective cu elevi reprezintă o condiţie 

indispensabilă dezvoltării armonioase a acestuia. Alte atitudini necesare profesorului ar mai fi: 

tactul pedagogic, echilibru sufletesc, stăpânirea de sine, spiritul de dreptate, onestitatea, 

concordanţa dintre vorbă şi fapte şi nu în ultimul rând exemplul persona. O altă aptitudine 

absolut necesară oricărui profesor, este capacitatea de organizare a activităţii instructiv-

educative, de informare şi de luare a deciziilor, de conducere a procesului didactic, de asemenea 

o aptitudine tehnică necesară profesorului pentru a mânui şi întreţine instrumente, aparate de 

laborator, calculatoare, dispozitive experimentale, etc. 

Profesorul trebuie să se ferească de rutină şi şablonism, profesorul trebuie să fie creator, în 

competiţie permanentă cu el însuţi şi cu alţii, să fie un bun specialist, un bun tehnician, dar mai 

ales să fie deschis „noului”. 

Creativitatea profesorului  este direct legată de posibilităţile oferite elevului de a-şi 

satisface curiozitatea, de a-i oferi ceea ce caută, ce-l interesează şi mai ales ce i se potriveşte. 

Acest lucru este posibil în condiţiile în care relaţia dintre profesor şi elev se transformă într-un 

dialog veritabil. 
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