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1 

 

Thomas Gordon (1918–2002), psiholog american, este creatorul unor metode larg 

răspândite de „eficientizare" a părinților, profesorilor și liderilor. A fost nominalizat de trei ori la 

Premiul Nobel pentru Pace și a fondat centrul Gordon Training International (GTI). 

În colaborare cu Noel Burch, fost trainer la GTI, creatorul „modelului în patru pași de 

învățare a noilor competente” scrie cartea „Profesorul eficient”, un ghid pentru îmbunătățirea 

relației profesor-elev, bazat pe mai bine de 35 de ani de practică a acestor principii și aptitudini 

în cadrul Programului Gordon de eficientizare a profesorului. 

Primul capitol debutează cu realitatea dură cu care profesorii se confruntă în munca lor. 

Deși a-i învăța pe copii să învețe aptitudini noi te face să te simți bine ca profesor, ca om, poate 

fi însă frustrant și plin de dezamăgiri, căci profesorul se poate confrunta cu încăpățânarea, lipsa 

atenției, a motivației, cu dezinteresul sau chiar cu ostilitatea. În urma acestor frustrări apar 

sentimentele de neadaptabilitate a profesorului, de exasperare, lipsa speranței și resentimente față 

de învățăcel. Ceea ce face ca o metodă de predare să funcționeze este tocmai gradul de eficiență 

al profesorului în stabilirea unei relații cu elevii, calitatea relației dintre profesor și elev. Atât 

nevoile profesorului, cât și ale elevilor trebuie respectate, căci elevii nu trebuie să se simtă 

neînțeleși, umiliți sau evaluați greșit. 

Programul Gordon de eficientizare a profesorului este un curs pentru dascăli, care se 

concentrează pe relația profesor-elev. Profesorii pot profita de această carte și aplica cu folos 

programul la orele de clasă atunci când au susținerea directorului școlii și colegilor, când 

aptitudinile și principiile care sunt oferite în program sunt înțelese, sunt exersate astfel încât par 

naturale și atunci când elevilor li se explică inițial ce înseamnă acest program, de ce și cum se va 

folosi la clasă. 

Programul de eficientizare a profesorului este concentrat pe lucruri practice pe care 

profesorul poate să le spună și să le facă zilnic la clasă și nu pe concepte abstracte în educație. 

Este considerat ca fiind o alternativă la folosirea recompenselor. Programul PG-PE se bazează pe 

faptul că toți elevii, indiferent de vârstă sunt ființe umane: au caracteristici umane, sentimente 

umane, răspunsuri umane. Metodele represive folosite pentru a disciplina, bazate pe putere, duc 

de obicei  la rezistență, rebeliune, răzbunare. Doar atunci când elevii văd regulile ca fiind ale lor 

sunt motivați să le urmeze. Iar profesorii învață cu ajutorul aceste cărți cum să conducă o ședință 

în care se stabilesc reguli decise prin implicarea tuturor. Termenii referitori la putere vor fi 

înlocuiți cu termeni referitori la alte genuri de relație: acord, negociere, decizii de luat împreună 

etc. Termenul de disciplină dispare. 

Această carte este o alternativă la permanenta controversă autoritar-permisiv și anume 

metoda câștigului reciproc – profesorii învață cum să aplice reguli în clasă fără folosirea forței. 

În cel de-al doilea capitol, Thomas Gordon propune umanizarea profesorilor și a școlii. 

Definiția de profesor bun se vrea în această carte înlocuită cu un model mai uman, mai tangibil și 

mai real care să le permită profesorilor să fie ceea ce sunt: niște persoane. Nu trebuie să fie mai 

înțelegători, mai inteligenți, mai capabili decât majoritatea oamenilor, să demonstreze tot timpul 

imparțialitate, organizare, consecvența, empatie.  

Școala însăși poate fi transformată într-o organizație umană și vitală în care poate avea 

loc procesul de educație în momentul în care relațiile profesor - elev implică transparență, grijă 

față de celălalt, interdependență, diferențiere  (pentru a-i putea permite celuilalt să fie unic, 

creativ și individual) și satisfacție mutuală (nevoile unuia să nu fie împlinite în pofida celuilalt). 

Modelul propus de Thomas Gordon în această carte și care îi ajută pe profesori să 

găsească un comportament adecvat față de problemele ce apar inevitabil în clasa, se numește 

fereastra comportamentală și conține toate tipurile de comportamente pe care le poate avea un 

elev. Pentru profesorul intolerant, comportamentele inacceptabile sunt mult mai multe decât 

pentru un profesor tolerant, care se poate bucura de situațiile neobișnuite din clasă sau de 

comportamentele neconvenționale. Deci ferestrele comportamentale diferă în funcție de gradul 

de toleranța al profesorului, dar și de predispoziția sau preferințele profesorului.  
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Toleranța mimată a profesorului nu ajută în clasă, căci elevii sunt extrem de sensibili la 

mesajele nonverbale pe care le transmit profesorii și devin nedumeriți dacă mesajul verbal și cel 

neverbal sunt în conflict. Și existența în unele școli a două seturi de reguli: unul pentru adulți și 

unul pentru tineri (așa numita dublă măsură) este o  problemă de etică. 

Când există o problemă în clasă, cui i se poate atribui această problemă?- este o altă 

întrebare la care autorul ne răspunde. Atunci când comportamentul unui elev este sub graniță, 

problema generată este a profesorului. Dacă elevul are o problemă personală, dar acest lucru nu 

afectează într-un mod concret profesorul, problema este a elevului. Există și zona fără probleme, 

în care elevul lucrează pasionat și în liniște. Atribuirea problemei este importantă, iar profesorul 

trebuie să știe că problema ivită devine a lui doar dacă are efect real, concret, tangibil asupra sa. 

Doar în zona fără probleme predarea și învățarea sunt eficiente. Scopul programului PG-PE este 

de a-i ajuta pe profesori să mărească zona de predare-învățare. 

Cel de-al treilea capitol al cărții se ocupă de problemele elevilor, de modul cum 

profesorii pot ajuta, sau din contră, din neștiință, cum pot face rău. 

Problemele elevilor sunt reale și fac ca abilitatea lor de a învăța să fie redusă. De cele 

mai multe ori profesorii nu pot fi de ajutor în rezolvarea problemelor elevilor din cauza modului 

cum formulează ce au de spus, limbajul lor devenind limbaj de neacceptare. Mesajele de 

neacceptare pot fi clasate în 12 categorii: a comanda, a amenința, a ține morală, a da sfaturi, a 

ține prelegeri, a critica, a ridiculiza, a diagnostica, a lăuda, a simpatiza, a investiga, a se retrage. 

Când profesorii spun ceva unui elev, ei spun ceva și despre acesta. 

De ce este greșit ca profesorii să dea exemple, să țină prelegeri, să dea informații? 

Atunci când un elev are o problemă învățarea nu are loc, este un lucru firesc, iar prelegerile, 

exemplele nu își au rostul. 

De ce laudele și evaluarea pozitivă sunt privite ca obstacole în calea comunicării? 

Laudele nu sunt auzite dacă elevul are o problemă, sau îl provoacă pe acesta la un comportament 

defensiv pentru conservarea stimei de sine. Doar dacă cei doi se află în zona fără probleme și 

dacă este o reacție sinceră la comportamentul elevului, poate să nu fie un obstacol în calea 

comunicării. Poate fi de asemenea considerată manipulativă și nesinceră sau dacă este atribuită 

unui elev sau unui grup de elevi, pentru ceilalți ea poate fi percepută ca o atitudine negativă. 

De ce chestionarea este considerată a fi ineficientă? Întrebările limitează și 

restricționează.  

Doar limbajul acceptării este eficient, căci doar simțindu-se acceptată o persoană este 

liberă să crească, să-și împlinească potențialul.  

Există trei metode constructive de a-i ajuta pe elevii cu probleme: ascultarea pasivă 

(tăcerea este un mesaj nonverbal de acceptare), răspunsurile de acceptare (datul din cap, 

zâmbetul, încruntarea, alte mișcări ale corpului care îi dau elevului siguranța că e ascultat și 

interesat, precum și indicii verbale: aha, înțeleg, da, da) și încurajările suplimentare numite și 

deschizători de drumuri: Vrei să spui mai multe despre asta? Mă interesează ce ai de spus! Asta e 

interesant, vrei să continui? (mesajele sunt cu final deschis și sunt afirmații neutre, nu conțin 

evaluări despre ce s-a spus).  

În afară de cele trei metode de a-i ajuta pe elevii cu probleme, care nu provoacă prea 

multă interacțiune și nu demonstrează că ascultătorul a înțeles problema, există ascultarea activă. 

Pentru ca mesajul să poată fi corect înțeles, acuratețea decodării trebuie verificată și confirmată, 

iar concentrarea profesorului trebuie să se facă pe ce simte elevul și nu pe situația în sine. 

Responsabilitatea rezolvării problemei este doar a elevului în cadrul ascultării active. Chiar dacă 

această metodă nu are rezultate clare, ea poate să asigure eliberarea emoțională a elevului și să 

facă din profesor un partener cu care se poate vorbi.  

Pentru o ascultare activă, conform programului PG-PE, profesorul trebuie să aibă 

încredere în capacitatea elevilor de a-și rezolva singuri problemele, să fie capabil să accepte cu 

adevărat sentimentele exprimate de elevi chiar dacă acestea diferă de ce sentimente consideră 

profesorul că elevul ar trebui să aibă în situația dată, să înțeleagă că sentimentele elevilor sunt 
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tranzitorii, să vrea să-i ajute pe elevii cu probleme, să nu-și permită ca sentimentele elevilor să 

devină ale lor, să înțeleagă că elevii împărtășesc rar de prima dată adevărata problemă, să 

respecte intimitatea elevilor, iar când sunt depășiți de situație sau nu se simt bine cu rolul de 

interlocutor în probleme de viață, să recunoască acest lucru și să îndrume corespunzător elevul. 

Ascultarea activă face ca relația dintre profesor și elev să fie mai apropiată, mai 

profundă. Elevii care sunt ascultați de către profesor au un sentiment crescut al propriei valori, 

căci aplecarea asupra elevului este un act de respect și dragoste. Predatul poate fi o formă de 

iubire, concluzionează Thomas Gordon. 

În cel de-al patrulea capitol ne sunt expuse multiplele utilizări ale ascultării active: 

- promovarea discuțiilor eficiente centrate pe conținut;  

- pentru a putea face față rezistenței elevului deoarece acesta scapă de anxietățile 

interioare prin scoaterea la iveală a sentimentelor, atitudinilor, ideilor și conceptelor;  

- pentru a-i ajuta pe elevii dependenți, deoarece ascultarea activă îi lasă pe elevi să-și 

asume problemele pe care le au, să devină independenți; 

- pentru a detensiona stări afective prin discuțiile centrate pe elev: Despre ce vreți să 

discutăm astăzi? Ce credeți despre ce s-a întâmplat? – „deschizători de drumuri” cu mari 

beneficii; 

- în cadrul ședințelor cu părinții, dacă problemele sunt ale părinților; 

- în cadrul ședințelor în trei (profesor, părinte și copil), căci există o mai mică șansă de 

neînțelegere și un mai mare sentiment de cooperare la toți participanții, iar orice rezistență 

părinților trebuie tratată cu ascultare activă. 

Ascultarea activă este un element esențial în transformarea clasei într-un loc plin de 

căldură, înțelegător, sigur și care favorizează dezvoltarea. 

Capitolul 5 se ocupă de problemele pe care însuși profesorii le au. Se subliniază că este 

important ca profesorii să recunoască problemele ce le aparțin – indiciile că ar avea o problemă 

sunt propriile trăiri și sentimente. 

Dacă problema este atribuită profesorului și nu elevului, postura de consilier a acestuia 

va fi inadecvată, iar limbajul de acceptare va fi ineficient și va părea fals. În acest caz există trei 

variabile cu care profesorul poate lucra: elevul, mediul și el însuși: trimiterea de mesaje către 

elev, schimbarea mediului, schimbarea voită a propriei percepții. 

În cazul în care apare o confruntare între profesori și elevi, mesajul tipic emis de către 

profesori poate fi: mesaj soluție, mesaj de dominare, mesaj indirect. 

Mesajele soluție spun elevului ce trebuie să facă, ce ar fi bine să facă, sau ce ar putea să 

facă. Există cinci tipuri de mesaje soluție: care comandă, de avertizare, moralizatoare (apelează 

la trebuie) și sfătuitoare (care oferă soluții sau sugestii). Este o formă ineficientă de confruntare, 

deoarece orice mesaj soluție are și mesaje ascunse: „Ești prea prost ca să realizezi de unul singur 

cum te-ai putea ajuta” sau „Eu sunt șeful, eu reprezint autoritatea”. 

Mesajele de dominare: 

- judecăți, critici, dezacorduri, învinovățiri, 

- interpretări, analize, diagnostice 

- folosirea de injurii, ridiculizări 

- laude, încuviințări, evaluări pozitive 

- confirmări, consolări, mesaje de îmbărbătare 

- întrebări, sondări, interogații, chestionări 

transferă vina în zona elevului, chiar dacă problemele sunt de atribuția profesorului. 

Ele pot fi indiferente pentru unii sau pot fi interiorizate ca o dovadă a lipsei lor de 

valoare. 

Mesajul indirect conține glume, tachinări, sarcasm, comentarii ce distrag atenția. 

Acestea rareori funcționează deoarece elevii pot crede că profesorul este neserios sau 

manipulant. 
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Mesajele sunt mai utile la persoana I decât la persoana a II-a deoarece comunică ce 

simte profesorul și nu aruncă vina asupra elevului. 

Mesajele la persoana I sunt mesaje de asumare a responsabilității, ele au o probabilitate 

ridicată de a încuraja schimbarea, nu strică relația profesor – elev. 

Mesajele trebuie să fie formulate astfel încât din conținutul mesajului să se înțeleagă 

care este cauza problemei profesorului : „Atunci când este mult zgomot în clasă …” . O a doua 

componentă a mesajului se referă la efectul concret ori tangibil pe care comportamentul descris îl 

are asupra profesorului - „…nu pot să înțeleg ce spune fiecare”. 

A treia componentă a mesajului la persoana I trebuie să includă sentimentele:  „ …și mă 

simt frustrat”. Sentimentele sunt o urmă a efectului provocat de purtarea elevului și nu a 

comportamentului școlarului. 

Este bine ca după un mesaj la persoana I, să se continue cu ascultarea activă. 

Trimiterea de mesaje la persoana I poate fi riscantă, avertizează Thomas Gordon, 

deoarece respingerea, în cazul unei deschideri prea mari, a unei dezvăluiri profunde, este mai 

dureroasă. De asemenea schimbarea care are loc pentru profesor este mult mai mare decât își 

închipuie acesta și în același timp profesorul, trimițând astfel de mesaje, își asumă 

responsabilități. Dar riscul și dezvoltarea, merg mână în mână, după cum mulți psihologi susțin. 

Cu ajutorul mesajelor la persoana I, elevii vor fi surprinși când află sentimentele 

profesorului și se simt liberi să recunoască: 

„Nu știam că deranjez!” 

„Nu ne-am dat seama că vă facem probleme!” 

Deci mesajele la persona I, concluzionează Thomas Gordon, pot transforma ignoranța în 

grijă pentru emițător. 

Folosirea acestor mesaje încurajează onestitatea și în rândul elevilor atât între ei cât și 

cu ceilalți profesori. Elevii pot fi chiar influențați de modelul profesorului lor. 

Capitolul 6 demonstrează cum profesorii sunt capabili să preîntâmpine 

comportamentele elevilor și problemele apărute în sala de clasă. Conform acestei lucrări, un rol 

important îl ocupă mediul din clasă, modul în care aceasta este mobilată. Acțiunile profesorului 

ar trebui să se orienteze spre extinderea așa numitei „zone fără probleme”.  Însă nu este de ajuns 

doar inițiativa profesorilor. Un impediment major îl constituie sălile de clasă ce au pereții drepți, 

spațiu puțin în care învață până la treizeci de persoane sau imposibilitatea aerisirii acestor 

încăperi. Pe scurt, cu toții dorim ca profesorii să-și schimbe modul de predare, să treacă de la 

accentul pus pe memorare la dezvoltarea gândirii creative, însă li se oferă aceleași condiții. Se 

poate vorbi de o inhibiție asupra schimbării. Mulți pedagogi se lovesc de scuze precum „Am 

încercat o data și nu a mers”, „E o schimbare prea radicala”, „Am nevoie de mai multă 

implicare”. Lucrarea de față propune ca model de rezolvare brainstormingul creativ. Acesta 

constituie o metodă inovatoare, ce poate aduce rezolvări creative la probleme atât de vechi. 

Există multiple soluții de abordare a mediului clasei. De la îmbogățirea mediului clasei, 

la sărăcirea acestuia, de la reorganizare la simplificare. Toate aceste schimbări au intenția de a 

minimaliza problemele de conduită ale elevilor. Important este ca profesorii să realizeze că sala 

de clasă nu este doar a lor, ci și a elevilor, mai bine spus a tuturor celor care pășesc în ea. 

Un profesor se simte împlinit, satisfăcut de munca pe care a depus-o atunci când are 

posibilitatea de a preda, iar elevii interiorizează cunoștințele noi. Un pedagog eficient trebuie să 

țină cont de cele trei tipuri de timp: timpul difuz, individual și optim. Dintre acestea trei, timpul 

difuz este dăunător deoarece el presupune o gamă largă de stimuli ce acționează asupra elevilor. 

Astfel, elevii vor fi activați de fiecare stimul perceput și nu se mai poate concentra asupra 

sarcinii de lucru. Scăparea de multitudinea de stimuli reprezintă evadarea din timpul difuz. 

Timpul individual este, de fapt, nevoia umană de intimitate de care avem nevoie cu toții. Atât 

profesorii cât și elevii au nevoie de un moment petrecut doar cu sine, în care se pot reîncărca cu 

energia necesară. Timpul optim vital presupune interacțiunea elevilor cu profesorul, dar și 

interacțiunea între colegi. Fiecare elev din clasă are nevoie de conversație individuală cu 
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profesorul. Ideal este ca pedagogul să-și împartă timpul atât pentru transmiterea cunoștințelor, 

cât și pentru comunicarea eficientă cu elevii săi.   

Tehnologia, abundența informației, dezvoltarea continuă și comprimarea timpului a 

devenit o problemă tot mai accentuată în învățământ. Este, de fapt, interacțiunea dintre vechi și 

noi, dintre sălile de clasă plictisitoare și informația antrenantă. Televiziunea și internetul au reușit 

să transforme sistemul de învățământ într-unul învechit. Doar profesorul poate realiza îmbinarea 

vechiului cu noul prin felul său de a fi, prin modul în care interacționează cu proprii elevi. 

În capitolul 7 se prezintă cauza conflictului apărut în clasă. Ținând cont de faptul că în 

relațiile interpersonale conflictele sun inevitabile, astfel de coeziuni apar și în relația profesor-

elev. În majoritatea claselor au existat un conflict între profesor și elev. Acest capitol se oprește 

asupra conflictului de nevoi. Așadar, un conflict apare atunci când nevoile unor persoane nu sunt 

comune. Acest tip de neînțelegere nu ține în totalitate numai de profesor sau numai de elev, ci 

sunt implicate ambele părți. 

Există două tipuri de autoritate pe care profesorii o pot practica, ambele modele 

bazându-se pe câștig-pierdere. Așadar, putem vorbi de tipul autoritar și de tipul permisiv, 

majoritatea profesorilor nedându-și seama că folosesc preponderent o singură metodă. Profesorul 

autoritar este cel care are mereu de câștigat în urma conflictului, altfel spus, elevul se supune 

cerințelor acestuia. Acest tip de putere produce ostilitate, resentimente și inhibiție. Elevii devin 

dependenți de adulți, fiind incapabili să ia propriile decizii. La polul opus se află profesorul 

permisiv, care îl lasă pe elev să câștige și să dețină controlul. Cel care se supune este profesorul, 

iar câștigătorul este elevul. Prin prisma acestei puteri se poate dezvoltă egoismul, lipsa cooperării 

și lipsa considerației față de alții, pe când, profesorul va produce, inevitabil sentimente de 

ostilitate sau chiar ură. Nici oscilarea între cele două modele nu este benefică pentru elevi. 

Aceasta îi poate bulversa, ei neștiind cum să se comporte sau la ce se poate aștepta de la 

profesori. Atunci când în sala de clasă predă un profesor ce aplică ambele metode de autoritate 

elevii devin confuzi, și nesiguri pe ei înșiși. 

Chiar societatea i-a înzestrat pe profesori cu autoritate. Majoritatea părinților folosesc 

recompensele și pedepsele asupra elevilor, încurajându-i pe profesori să continue acest demers. 

Astfel, profesorul preia modul în care elevul este tratat acasă. De ce se supun copii pedepselor? 

Răspunsul vine din ideea generală ce susține că cei mai în vârstă au un statut mai ridicat de 

cunoștințe față de cei mai mici. Astfel, copii se simt nevoiți să asculte de părinți sau profesori 

doar datorită faptului că dețin mai multe cunoștințe. Această gândire se epuizează odată cu 

atingerea adolescenței, moment în care elevii devin imuni autorității, recompenselor sau 

pedepselor. În acest moment elevii îi clasează pe profesori pe aceeași treaptă cu ei, față de 

perioada copilăriei mici când profesorul sau părinții reprezentau un model demn  de urmat. 

Acesta este și motivul apariției ideii „Această generație nu mai știe ce este aceea o autoritate”. 

Menținerea puterii în sala de clasă are urmări distructive asupra elevilor. Însă aceștia au 

diferite metode de a se apăra, după cum urmează: apelul la obrăznicie, rebeliune; minciună, 

ascunderea sentimentelor; a da vina pe altcineva, a trișa sau a copia; supunerea, conformarea; 

imposibilitatea de a-și asuma riscuri. Atunci când profesorii se bazează pe putere ei suferă și o a 

treia consecință anume, imposibilitatea menținerii unor relații calde, apropiate și prietenoase cu 

elevii. Nu trebuie uitat faptul că elevii, ca și adulții au nevoie să fie stăpâni pe propriile 

comportamente și idei. 

O a treia soluție prin care profesorii pot menține un echilibru în sala de clasă și, totodată 

pot coopera deschis cu elevii este detaliată în capitolul 8. Metoda avantajului reciproc este o 

alternativă, dar eficientă de rezolvare a conflictelor apărute între două sau mai multe 

persoane/grupuri. Comparativ cu cele două metode exemplificate mai sus, metoda avantajului 

reciproc generează sentimente pozitive, de acceptare și înțelegere. Nu mai este vorba de o 

ierarhizare a cunoștințelor dobândite până în momentul dat deci, nu contează cine vine cu 

soluția, important este ca soluția să rezolve conflictul apărut. Astfel, cea de-a treia metodă ne 

învață că nu competiția, ci cooperarea este cheia spre rezolvarea problemelor. Cea din urmă 
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metodă dă frâu liber creativității participanților, lăsându-i pe elevi să vină cu soluții creative și 

inovatoare. Acest proces rezolvă cu succes numeroasele conflicte apărute în sala de clasă, deci 

este de datoria profesorului să învețe cum să aplice această metodă inovatoare. Prin prisma 

metodei avantajului reciproc profesorii descoperă că neînțelegerile contribuie și întăresc relațiile 

cu elevii in loc să le deterioreze. 

Metoda avantajului reciproc presupune atingerea a șase pași ce duc la rezolvarea 

problemelor, și anume: stabilirea problemei, generarea soluțiilor posibile, evaluarea soluțiile, 

luarea deciziilor, stabilirea metodei de implementarea a deciziei, evaluarea succesului soluției. 

Se poate afirma că resentimentele dispar datorită faptului că nimeni nu este constrâns să piardă. 

Acest lucru este văzut ca o cale de mijloc, ce rezolvă problemele celor implicați în conflict. 

Așadar, pot exista opinii ce susțin că o decizie luată de un anumit profesor nu este cea mai bună, 

însă, dacă acea rezolvare a fost acceptată de ambele părți implicate în conflict, atunci important 

este finalul, nu părerile din afară. Spre deosebire de cele două metode ce recurgeau la autoritate 

rezultând astfel dezvoltarea unor tineri retrași sau rebeli, metoda a treia apelează la gândirea 

critică, la dezvoltarea minții și la experiența elevilor și profesorilor. Acesta este motivul care 

duce la apariția unor soluții unice și creative. Acest model demonstrează faptul că elevii sunt 

capabili să exercite un comportament matur, pot lua decizii și au inițiativa schimbării. 

În capitolul 9 se urmărește măsura în care apar dificultăți în momentul aplicării metodei 

avantajului reciproc, cu toate că aceasta beneficiază de nenumărate avantaje. Acest model se 

poate aplica în numeroase condiții și situații , însă ce se întâmplă atunci când pare a nu 

funcționa? Este important să se țină cont de faptul că între persoane apar întotdeauna conflicte ce 

au un grad mai are sau mai mic de relevanță. Conflictele între elevi au efecte nocive în sala de 

clasă. Acestea afectează modul de predare, timpul alocat acestui act, dar și relațiile între colegii 

de clasă. Majoritatea profesorilor văd rezolvarea acestor conflicte doar prin recurgerea la putere, 

așa cum am văzut că este aplicată metoda I. În sala de clasă importante sunt nu doar conflictele 

dintre profesor și elev , ci și cele dintre elev-elev. În acest caz îl putem considera pe profesor ca 

fiind un simplu mediator, o linie de mijloc ce încearcă rezolvarea situației apărute, cu toate că 

acesta este un simplu spectator. Deci, el este văzut ca fiind negociatorul ce mediază o situație 

conflictuală. Este adevărat că în acest caz profesorul urmărește menținerea unor relații relative 

bune între elevi, în caz contrar, modul de predare-învățare va fi afectat. Pentru o eficiență sporită 

a metodei III, ar trebui ca la începutul anului școlar profesorul să inițieze o ședință cu elevii 

având ca temă principală impunerea unor reguli ce vor guverna clasa pe tot parcursul anului. De 

reținut este faptul că în mod egal, elevii și profesorii vor participa cu idei creative și soluții ce se 

pot aplica în anumite situații conflictuale. Există și cazuri în care propunerile elevilor nu pot fi 

acceptate de profesori. În vederea acestui lucru trebuie menționat încă de la începutul ședinței că 

regulile ce vor fi implementate trebuie să treacă prin filtrul profesorului, fără a fi însă foarte dur. 

Se poate spune că există trei tipuri de clase ce dispun de reguli diferite, și anume: clasele ce nu 

au reguli și politici bine definite, în acest caz comportamentul elevilor nu poate fi controlat; 

clasele în care regulile și politicile nu sunt exprimate concis și sunt de neînțeles, unele dintre ele 

neavând importanță, astfel elevii nu știu ce comportament să adopte, simțindu-se mereu îngrădiți 

și cea de-a treia variantă o reprezintă clasele în care regulile sunt impuse de autorități, iar elevii 

nu au participat la elaborarea acestora. În elaborarea regulilor profesorul trebuie să țină cont de 

aria lui de competență. El nu poate lua decizii în locul unor autorități. Astfel, se poate vorbi 

despre așa numită arie de competență a profesorului ce presupune ca pedagogul să fie conștient 

de faptul că și el trebuie să accepte anumite reguli venite din partea unor autorități aflate mai sus 

în ierarhie. Deci, dacă în școală există regula ce nu acceptă purtatul șepcilor, atunci profesorul ar 

trebui să se conforme și să le ceară elevilor săi același lucru, el nu poate lua o hotărâre contrară 

acesteia. 

Pentru ca metoda avantajului reciproc să funcționeze, trebuie înțeleasă de ambele părți. 

Beneficiul major ce apare în această situație este că elevii se pot folosi de această metodă în viața 
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de zi cu zi. Ea conferă siguranța menținerii în societate a unor relații interpersonal bune, 

conflictele fiind rare în viața acelui elev și viitor adult. 

În capitolul 10 se discută despre conflictul de valori ce apare foarte des între profesori și 

elevi. Acesta face parte din conflictele ce nu pot fi rezolvate cu niciuna dintre metodele discutate 

în capitolele anterioare. Încă de la început există o respingere a profesorilor de a intră pe acest 

teritoriu al elevilor. Modul în care se îmbracă, muzica pe care o ascultă sau biserica pe care o 

frecventează nu influențează sistemul educațional, susțin unii profesori. Însă, conflictele între 

valori nu pot fi nici negate, nici evitate în sala de clasă. Mesajele la persoana I dau , de cele mai 

multe ori greș atunci când vine vorba de  rezolvarea conflictelor de valori. Nici metoda III nu 

este una care da roade în această situație deoarece elevii nu văd un conflict în ceea ce se întâmplă 

și refuză să colaboreze, iar conversația este pilonul de bază al metodei avantajului reciproc. 

Elevii se opun rezolvării acestor coeziuni apărute. În acest caz nici metoda I nu poate fi folosită 

pentru rezolvarea conflictelor de valori. Nu este considerat un mod de rezolvare apelul la forță și 

la pedeapsă. Valorile implică drepturi civile, drepturi personale, dreptul individului de a alege, 

idealuri personale și acțiunea independentă. Singurul mod de a se apăra împotriva autorității 

profesorului este lupta împotriva ideilor acestuia. Elevii nu adopta valorile adultului prin 

impunere, dimpotrivă, îi este întărită atitudinea de respingere și negare. Metoda II, cea în care 

profesorul este permisiv si care trece cu vederea unele lucruri pe care elevii le fac nu este nici ea 

considerată o soluție valabilă pentru rezolvarea problemelor de valori apărute în sala de clasă. În 

acest caz intervine stima de sine a profesorului, modul în care acesta se simte în prezența 

elevilor. Nici unei persoane nu îi este ușor să accepte idei pe care le consideră indezirabile. 

Această lucrare propune câteva soluții ce pot fi folosite astfel încât atât profesorul cât și 

elevul să fie parte câștigătoare a conflictului. Cele din urmă soluții pot fi: consilierea elevilor, 

propunerea de modele demn de urmat, folosirea toleranței, cunoașterea copiilor, formarea unor 

grupuri de dezvoltare personală, acceptarea propriilor valori , schimbarea lor pentru restabilirea 

stimei de sine sau acceptarea valorilor altor persoane. 

Capitolul 11 vine cu propuneri ce pot îmbunătăți condițiile de predare în școală. Se 

pleacă de la ideea că părinții sunt cei care îi impun copilului un anumit tip de comportament și 

tot ei sunt cei care îi aleg învățătorul. Acest lucru nu este valabil și pentru profesor care trebuie 

să se supună regulilor școlii. În școală se presupune că profesorii ar trebui să le satisfacă elevilor 

nevoile chiar dacă nevoile profesorilor nu sunt satisfăcute. Rămâne de văzut ce se întâmplă cu 

persoana profesorului. Plecând de la faptul că școlile sunt organizate ierarhic, rezultă faptul că 

profesorii sunt subordonați unei autorități. Și rezistența la schimbare pare a pune probleme, 

școlile fiind încă construite după modelul militar, lângă care se adaugă imposibilitatea 

profesorilor de a lua decizii importante. Acest din urmă capitol vine ca un îndemn la adresa 

profesorilor spre a lua inițiativă. Problema dezbătută face referire la modul în care profesorul 

este tratat în interiorul școlii, inclusiv de director. Ca propunere, lucrarea „Profesorul eficient” 

încurajează profesorii să-și comunice punctele de vedere, soluțiile sau problemele pe care le 

observă în sala de clasă sau în întreaga școală. Profesorul trebuie să devină un consultant eficient 

atât în relație cu colegii, cât și în relația cu oamenii din afară sistemului. El trebuie să transmită 

ideile esențiale, să evite conflictele și să pledeze pentru calitatea muncii lui. Nu în cele din urmă 

ei trebuie să devină asemeni avocaților pentru proprii elevi, să le apere interesele, să-i înțeleagă 

și să-i susțină în eforturile lor. Școala este locul în care generațiile se întâlnesc, se dezvoltă și își 

comunică valorile, ideile și sentimentele. 
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CONCLUZII 

 

A fi profesor eficient înseamnă să reușești să optimizezi în primul rând, relația profesor-

elev, relație în afara căreia nu se poate vorbi de învățare. De calitatea acestei relații, de 

respectarea atât a nevoilor profesorului cât și ale elevilor (căci elevii nu trebuie să se simtă 

neînțeleși, umiliți sau evaluați greșit), depinde ca învățarea să se producă. 

Cum poți optimiza relația profesor - elev? Este o adevărată binecuvântare atunci când 

deja există cheia acestei îmbunătățiri, concretizată sub forma unui ghid special creat pentru 

dascăli. Ghidul este realizat de către un mare psiholog și iubitor de copii, Thomas Gordon și de 

asemenea de un mare pedagog al vremurilor noastre, Noel Burch și conține principii și aptitudini 

deja probate în decursul a peste 35 de ani de experiență. 

Ideea de bază a acestui ghid, de a te adresa copiilor ca de la om la om, de a te apleca 

asupra problemelor lor, de a-i asculta, de a-ți recunoaște limitele și sentimentele, este salutară - 

școala devine astfel un loc mai uman, mai cald.  

Ca profesori nu transmitem numai cunoștințele de specialitate, ci pregătim elevii să 

devină oameni, suflete – îi pregătim pentru viața de dincolo de zidurile școlii. Ca profesori 

EDUCĂM elevii. Este un câștig imens, dacă elevii pornesc în drumul lor, știind că un conflict se 

poate aplana prin cooperare căci,  metoda avantajului reciproc, recomandată  în acest ghid, 

generează sentimente pozitive, de acceptare și înțelegere, inexistente în altfel de modalități de 

abordare a conflictelor. Iar pentru profesori, de asemenea, este un câștig imens: faptul de a putea 

să te ajuți (timpul alocat pentru predare-învățare crește semnificativ, problemele de disciplină se 

reduc), ajutându-i pe elevi – (devenind partenerul lor, ascultându-i cu atenție, oferindu-le 

încrederea ta, lăsându-le libertatea de a-și rezolva singuri problemele) , căci ascultarea activă este 

un „act de respect și dragoste”. 

Această carte este una dintre cărțile ce ar trebui să se regăsească în biblioteca fiecărui 

dascăl și de ce nu, în sufletul fiecăruia, căci este o carte a schimbării, citind-o, vei fi un alt 

dascăl, nu neapărat un dascăl mai bun ci un dascăl căruia îi pasă de elevi, mai apropiat de aceștia, 

mai uman. 

„Predatul poate fi o formă de iubire.” Thomas Gordon 

 


