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             Cheia eficientizării procesului instructiv-educativ stă în modalitatea optimă de 
realizare a relației dintre cele două verigi ale acestuia: pe de o parte, elevul, cu zestrea lui 
ereditară, cu capacitățile, aptitudinile și disponibilitățile lui, pe de altă parte, cadrul 
didactic, forța care provoacă, determină și dirijează schimbarea și dezvoltarea elevului. 

             Un bun manager al clasei trebuie să fie capabil să realizeze schimbări profunde în 
cultura, climatul și instrucția tuturor copiilor, în direcția fundamentării tuturor demersurilor 
didactice pe principii democratice, să introducă noi strategii instrucționale care să încurajeze 
colaborarea, toleranța, sporirea încrederii în forțele proprii și îmbunătățirea performanțelor 
școlare ale elevilor. Managementul clasei cuprinde trei componente esențiale: managementul 
conținutului, managementul problemelor disciplinare și managementul relațiilor interpersonale. 
Managementul conținuturilor nu se referă la deprinderile de a preda o disciplină specifică, ci mai 
degrabă la acele deprinderi aplicabile tuturor disciplinelor și activităților. În centrul deprinderilor 
de management al clasei se află managementul activităților suplimentare și rezolvarea 
problemelor specifice disciplinei. A disciplina înseamnă a sprijini elevii să învețe comportamente 
noi, dezirabile, a-i ajuta să-și dezvolte competențe și simțul responsabilității propriilor acțiuni. 

             Elemente de management al clasei se constituie cu suficientă claritate și din perspectiva 
strategiilor didactice. Astfel, în plan curricular se pot deosebi cinci strategii bine delimitate: 
explicativ-reproductivă, explicativ-intuitivă, algoritmico-euristică, euristico-algoritmică și a 
metodelor participative. Alegerea strategiei optime ține de măiestria profesorului, susținută de 
diagnoza psihologică, fiind necesară colaborarea permanentă, directă între profesor și elev. 
Managementul clasei trebuie să includă și alte elemente definitorii și poate fi abordat din 
perspectivă ergonomică, psihologică, socială, normativă, operațională și inovatoare. 

a) Dimensiunea ergonomică – personalizarea sălii de clasă, pavoazarea, dispunerea 
mobilierului și vizibilitatea, în sensul poziționării în bănci, constituie pentru noi, cadrele 
didactice, preocupări în vederea reconsiderării structurilor dimensionale ale managementului 
clasei de elevi. 

b) Dimensiunea psihologică a managementului școlar conferă cadrului didactic rolul de a 
cunoaște, respecta și dezvolta capacitățile individuale ale elevilor. 

c) Dimensiunea socială vizează clasa ca grup social: structura, sintalitatea și problematica 
liderilor. Arta cadrului didactic constă în fixarea, pe lângă obiectivele școlare formale, și a unei 
serii de obiective social-afective pentru grupul de elevi, care vor determina consolidarea 
coeziunii acestuia. 

Comunicarea, raportul dintre informație, circulația acesteia și dinamica grupului, reprezintă cheia 
succesului în relația cu clasa. Dialogul permanent, adaptarea limbajului la nivelul de înțelegere al 



elevilor, selectarea celor mai bune căi de transmitere a mesajelor, folosirea limbajului verbal, cât 
si nonverbal. 

Îndrumarea, orientarea elevilor pe drumul cunoașterii prin intervenții punctuale, adaptate 
situațiilor concrete, prin sfaturi și recomandări care să susțină comportamentele și reacțiile 
elevilor, reprezintă o sarcină foarte importantă a dascălului. 

d) Dimensiunea normativă vizează ansamblul de reguli care reglează desfășurarea unei 
activități educaționale. Tipologia normativă cu relevanță pentru clasa de elevi este următoarea: 
norme explicite  (prescriptive, cunoscute, clar exprimate) și norme implicite (ascunse, care se 
construiesc în cadrul grupului). 

Idealul urmărit de fiecare dintre noi prin intervențiile realizate este coeziunea grupului. Rolul de 
manager al cadrului didactic în situații care solicită un asemenea tip de intervenție poate fi 
elementul de care depinde echilibrul și sănătatea grupului-clasă. 

e) Dimensiunea operațională vizează strategiile de intervenție a cadrului didactic. La nivelul 
elevilor cultura implicită dezvoltă o serie de strategii de supraviețuire, care cuprind o multitudine 
de elemente de identificare, de descoperire și angajare cu ajutorul unor competențe sociale, în 
adaptarea la exigențele normativității explicite. Cadrul didactic nu trebuie să excludă cultura 
elevilor, ci să integreze elementele culturii lor normative implicite în procesul de favorizare și 
consolidare a culturii normative explicite. În instituțiile școlare contemporane și în sălile de 
clasă, cultura implicită antișcoală este un fenomen des întâlnit. Competențele manageriale ale 
cadrului didactic sunt primordiale, întrucât fenomenele și manifestările antișcoală, neidentificate 
și nediagnosticate la timp, pot degenera frecvent în situații de criză educațională. 

f) Dimensiunea inovatoare presupune cunoștințe de management al schimbării, este însăși 
esența dezvoltării unei organizații. Schimbarea în educație este o necesitate. Pentru noi reducerea 
rezistenței la schimbare se poate face prin implicarea copiilor în planificarea schimbării, găsirea 
surselor de disconfort pentru cei care au temeri, pregătirea momentului schimbării prin discuții 
cu cei implicați în acest proces, sprijinirea și încurajarea celor implicați în procesul schimbării 
prin participarea efectivă la acesta. 

             Managementul schimbării se poate defini prin analiza cauză-efect. Agentul schimbării 
este însuși cadrul didactic. Inovația la nivelul managementului clasei pornește de la: cunoașterea 
practicii educaționale într-un moment al activității; cunoașterea tendințelor și a tradițiilor 
activităților educaționale vizate; cunoașterea orizonturilor de așteptare ale elevilor. 

             Un management defectuos al clasei poate genera un climat negativ și poate influența 
randamentul elevilor. Atât monotonia, cât și supraîncărcarea în activitate sunt cauzele oboselii. 

             Un accent deosebit trebuie să punem pe dezvoltarea relațiilor școală-părinți-comunitate, 
având în vedere criza pe care o traversează familia în societatea românească și ale cărei 
simptome constau tocmai în restructurarea valorilor familiale tradiționale, dezorientarea în 
privința mijloacelor educaționale folosite în relația cu copiii, diminuarea simultană a rolului și 
autorității școlii. 



            Educația de calitate este centrată pe elev, oferită de instituții care știu să respecte 
autonomia individuală, asigură participarea tuturor actorilor educaționali, care abordează 
procesul educațional unitar, urmărind ca obiectiv central îmbunătățirea continuă a 
performanțelor. 
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