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În calitate de profesori, responsabilitatea socială este foarte importantă. Este datoria 

noastră, ca profesor, să oferim tuturor elevilor un mediu de învățare primitor și sigur. Este foarte 

important să luăm foarte serios influența pe care o avem asupra elevilor noștri. Un profesor are 

puterea de a influența conversațiile elevilor, gândirea lor și chiar unde își stabilesc standardele 

pentru ei înșiși. Elevii noștri trebuie să știe că visurile lor nu se opresc la ușa clasei. În calitate de 

profesori, trebuie să dezvoltăm abilitățile elevilor, astfel încât să aibă succes la nivelul următor.  

În calitate de profesori, de multe ori simțim că ne-am pierdut multe drepturi când intrăm 

în sala de clasă. Libertatea academică a profesorului este limitată de factori precum nivelul de 

clasă, vârsta, experiența și disponibilitatea elevilor de a se ocupa de conținutul discutat, de 

cerința ca conținutul introdus în discuția din clasă să fie conform cu programa școlară 

Cu toate acestea, deși profesia noastră vine cu anumite limitări, avem încă anumite 

drepturi.  

Copiii și tinerii sunt pași importanți în formarea unei ființe umane. Părinții și profesorii 

sunt pilonii procesului educațional din această grupă de vârstă și, prin urmare, munca lor este 

esențială pentru bunăstarea societății. Indiferent de tipul de școală, toți profesorii trebuie să 

învețe și să promoveze drepturile fundamentale ale omului în munca lor zilnică. Declarația 

Universală a Drepturilor Copilului și a Drepturilor Omului trebuie studiată în școală, care este 

spațiul natural de învățat, atât în teorie, cât și în practică. Predarea este o profesie în care este 

necesară coerența între ceea ce spui și ceea ce faci. Profesorul este un exemplu de comportament 

pentru  elev.  

Profesorii pot da viaţă drepturilor omului în clasă prin exemplele pe care le folosesc, 

întrebările pe care le adresează, prin conversații active, gândire critică şi reflecţie, prin activităţi 

bazate pe proiecte şi prin excursii 

Drepturile omului în şcoală nu se referă doar la educaţia în clasă ci la un mod de viaţă în 

şcoală. Nu este ceva creat din bunăvoinţa câtorva profesori. Este un angajament din partea 

conducerii şi a masei critice de profesori din şcoli. 

Însă unde începe dreptul educațional al profesorului de a cere și unde se termină dreptul 

educațional al elevului de a nu face? Uneori cadrele didactice au impresia că elevii de astăzi au 

prea multe drepturi și nu au obligații, alteori elevii spun că se simt la școală stresați, deprimați și 

chiar „ca la închisoare”. Cred că toți profesorii doresc să organizeze un spațiu optim pentru 

învățare, doresc ca elevii să adopte un comportament potrivit, doresc ca părinții și conducerea 

unității școlare să le ofere sprijinul în demersurile intreprinse. Bineînțeles, sunt situații aparte, 

sunt păreri pro și contra pentru fiecare dintre poziții și lucrurile diferă de la caz la caz.  

Copilul se formează în instituții școlare. Principalul partener în tot acest proces al 

formării este profesorul. Deși în învățământul preuniversitar nu există o disciplină școlară care să 

vizeze dreptul, în sala de clasă toți profesorii sunt angajați în slujba dreptății. Astfel, se 

sancționează copiatul, nu se fac discriminări între elevi, nu se absolutizează nici interesul 

elevului, dar nici interesul școlii, nu se atentează la drepturile subiective nepatrimoniale – 

sănătate, viață, demnitate, nume etc., dar nici la cele patrimoniale, nu se prezumă reaua-credință 

a copilului. 

S-ar putea spune că în interiorul unei instituții de învățământ, profesorul este deopotrivă 

avocat, procuror și judecător. Cele mai multe tensiuni și conflicte între elevi sau între elevi și 

profesori își găsesc soluționarea în sala de clasă. S-ar putea spune că autoritatea profesorilor este 

maximă în sala de clasă, însă adevărul este  că ea tinde sistematic spre zero. 

Conform unui studiu internațional efectuat de Organizația Mondială a Sănătății în 37 de 

țări, România este nominalizată pe primele locuri la violența în școli.  



 

Peste jumătate din profesorii români raportează acte de huliganism la orele lor sau au 

nevoie de protecție pentru securitatea lor sau a altor elevi. 

Relația profesor – elev depinde mult de harul didactic al fiecărui dascăl, de gradul de 

empatie și de dorința de-a face un lucru bun. Există însă profesori care rămân distanţi faţă de 

copii, nu realizează empatia, nu reuşesc să retrăiască universul psihic infantil. Nu se poate invoca 

necunoaşterea acestei etape ontogenetice, deoarece orice om a parcurs-o. Cum poate fi explicată 

atunci lipsa de înţelegere a copilăriei? Probabil că la mijloc se află o rigiditate afectivă. 

Un cadru didactic ştie multe despre fiecare dintre elevii săi, dar descoperă adevărata lor 

personalitate numai atunci când îşi propune să se ocupe în mod special de fiecare, organizat şi 

sistematic.  

Elevii trebuie învăţaţi să-şi recunoască greşelile, să le depisteze şi să le corecteze şi pe 

cele ale colegilor lor, să cedeze în faţa adevărului, dar să se apere când au dreptate. Profesorul 

trebuie să formeze personalităţi puternice, să-i determine pe elevi să nu accepte umilinţa sau 

compromisul şi să-i facă toleranţi atunci când situaţia o impune. 

Un răspuns l-au adus în educație Lee Canter și Marlene Canter, care au propus câteva 

coordonate în studiul lor „Assertive Discipline: Positive Behavior Management for Today's 

Classroom”. 

L. și M. Canter cred că o clasă fermă, cu profesor care organizează un spațiu optim de 

învățare, este în interesul elevilor. Autorii afirmă că societatea cere un comportament adecvat 

pentru a fi acceptat și apreciat. Prin urmare, nimeni nu are de câștigat atunci când un elev este 

lăsat să rătăcească. De asemenea ei spun că profesorii își manifestă grija față de tinerii de astăzi 

atunci când cer și promovează un comportament adecvat în clasă. În plus, educatorii au dreptul 

să solicite și să aștepte sprijin din partea părinților și a conducerii unităților de învățământ în 

eforturile lor. Adepți ai disciplinei asertive, autorii oferă strategii pentru obținerea acestui sprijin. 

Profesorii asertivi construiesc relații pozitive, de încredere cu elevii lor și predau 

comportamentul adecvat în clasă (prin instrucțiuni directe, descriind, modelând, demonstrând, 

revizuind, încurajând și recompensând). Aceștia sunt exigenți, dar calzi în interacțiune; sprijină 

generația tânără. Cadrele didactice asertive ascultă cu atenție ceea ce au de spus elevii lor, 

vorbesc politicos cu ei și îi tratează pe toți în mod corect (nu neapărat în mod egal). 

 Lee și Marlene Canter merg mai departe. Ei spun că și elevii au câteva drepturi în clasă: 

dreptul de a avea cadre didactice care să-i ajute să-și limiteze comportamentele nepotrivite și 

auto-distructive; dreptul de a alege cum să se comporte – cu deplina înțelegere ale consecințelor 

care derivă automat din această alegere. 

Par simple și de la sine înțelese aceste drepturi, dar uneori nu este atât de simplu în 

practică. Dovadă stau situațiile de violență verbală din clasă prezentate în mass media în ultimii 

ani. Relația profesor-elev, cu drepturile și obligațiile legiferate în Codul Etic și Statutul Elevului, 

e completată în mod decisiv de atitudinea părintelui.  
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