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INTRODUCERE

Noua filosofie a sistemului de educaţie, conturată în perioada de tranziţie, doreşte ca
profesorul să fie un element activ, însă foarte rar acesta este consultat în privinţa schimbărilor
care îi afectează direct activitatea profesională, şi, în acelaşi timp este lăsat fără putere de
decizie. Fără nicio îndoială, cea mai importantă resursă a unei şcoli o reprezintă profesorii
bine pregătiţi din punct de vedere ştiinţific şi psihopedagogic, competenţi, implicaţi, motivaţi,
capabili să rezolve probleme şi să asigure succesul elevilor cu care lucrează. Importanţa
rolului cadrelor didactice este foarte bine surprinsă de filosoful Henry Adams care afirma că
profesorul afectează eternitatea; el niciodată nu poate spune unde se opreşte influenţa sa.
În ciuda faptului că profesia didactică este foarte importantă pentru societate, statutul
acesteia este unul scăzut, iar interesul proaspeţilor absolvenţi de a alege această profesie este
pe măsură. La scăderea statutului profesiei de cadru didactic contribuie şi instabilitatea din
cadrul sistemului de învăţământ (dese schimbări la nivelul curriculumului, ale politicilor
educaţionale şi chiar a miniştrilor), schimbările de la nivelul socio-economic care au
determinat apariţia unor noi roluri ale cadrelor didactice.
Motivele pentru care profesorii aleg această carieră ţin mai mult de aspectele
emoţionale, aceştia se simt împliniţi deoarece consideră că practică o profesie utilă, le place să
lucreze cu copiii şi sunt constant puşi în situaţia de a învăţa lucruri noi. Cadrele didactice din
întreaga lume optează pentru profesia didactică din diferite motive, dar toţi simt nevoia de
apreciere, autonomie şi afiliere de-a lungul carierei lor.
Am ales tema Impactul percepţiei sociale a profesiei de cadru didactic asupra
performanţelor sale profesionale deoarece studiile recente privind statutul profesorilor şi
formarea acestora au semnalat scăderea prestigiului social al profesiei didactice. Un alt
argument pentru alegerea acestei teme ţine de importanţa prea puţin recunoscută a rolului
profesorului şi, implicit, a rolului educaţiei în dezvoltarea unei societăţi. Cadrele didactice au
nevoie de formare permanentă tocmai pentru că exercită o profesie complexă, care nu
înseamnă doar predarea unei discipline, ci implicare în modelarea personalităţii, relaţionare
socio-afectivă, înseamnă asumarea şi performarea, atât din punct de vedere ştiinţific/al
domeniului predat, cât şi din punct de vedere pedagogic şi social.
O societate cu o cultură şi civilizaţie recunoscute se formează şi se dezvoltă printr-o
educaţie sănătoasă, iar o educaţie de calitate nu poate fi realizată decât de profesori buni, bine
pregătiţi pentru o astfel de profesie.
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Psihanalistul Speranţa Farca, 2011 este de părere că un bun cadru didactic trebuie să
fie matur afectiv (un adult stabil, echilibrat, anticipabil, capabil să-i asigure pe ceilalţi şi să
creeze un mediu sănătos în jurul său), să fie autentic, empatic, să aibă capacitatea de a asculta
şi de a învăţa de la copil, de a relaţiona simultan cu oameni diferiţi, de a „ispiti” şi de a
respecta copiii cu care lucrează. Aceasta este de părere că este foarte important ca „un om
care doreşte să devină profesor să nu ajungă la catedră înainte de a fi un adult în toată puterea
cuvântului, un om matur stabil şi echilibrat”1, să fie capabil să îşi controleze emoţiile, în
special pe cele negative, deoarece are puterea de a construi sau dărâma stima de sine a unui
elev, de a-l face să se simtă valorizat şi competent sau, dimpotrivă de a-l demotiva.
Lucrarea îşi propune să surprindă trăirile, emoţiile cadrelor didactice, modul în care
aceştia îşi conturează imaginea profesională, atât pe baza percepţiei celorlalţi actanţi ai
mediului şcolar (copii, părinţi, colegi), precum şi importanţa atribuită de societate meseriei pe
care o desfăşoară.
Primele patru capitolele au rolul de a asigura baza teoretică a lucrării. Astfel, în primul
capitol, Reprezentările sociale am definit acest concept din diferite perspective: ca filtru
subiectiv al exteriorităţii receptate, ca sistem socio-cognitiv şi ca sistem contextualizat. De
asemenea, am încercat să surprindem câteva caracteristici şi funcţii ale reprezentărilor sociale
şi am realizat o paralelistică între termenii reprezentări sociale şi opinii. Deşi aparent se
aseamănă, opiniile se diferenţiază de reprezentări, pentru că ele exprimă verbal, reacţia unei
persoane faţă de un obiect determinat. În plus, faţă de atitudine sau stereotip, opinia este mai
raţională şi reprezintă un moment al formării atitudinilor şi stereotipurilor.
Societatea exercită, prin însăşi structura sa, o influenţă asupra motivaţiilor cotidiene şi
asupra comportamentelor emoţionale corespunzătoare. Oricum ar fi, ştiinţifică, filosofică sau
populară, gândirea asupra naturii umane, nu poate ignora domeniul emoţiilor. Cum emoţiile
sunt adesea confuze şi înţelegerea acestora este dificilă, în cel de-al doilea capitol al lucrării –
Emoţia – am încercat să definim acest termen şi în special, să surprindem importanţa emoţiei
în viaţa profesională a cadrelor didactice. Profesorii trebuie să înveţe să îşi stăpânească
emoţiile, deoarece acestea îi influenţează pe cei din jur, primii influenţaţi fiind elevii. Profesia
de cadru didactic este una specială, deoarece presupune o combinaţie complexă între arta şi
ştiinţa de a modela cât mai frumos personalităţi inteligente (intelectual, moral şi emoţional).
Din această perspectivă, se impune o redefinire a standardelor profesiei didactice care să ia în
calcul competenţele emoţionale.
Prin intermediul celui de-al treilea capitol, Profesia de cadru didactic. Statusul şi
rolurile sale profesionale, ne-am propus să delimităm noţiunea de status social şi de statut al
profesiei didactice, dimensiunile acestuia, factorii care influenţează modul în care este
perceput statutul profesional al educatorilor. De asemenea, am definit noţiunea de
profesionalizare şi am prezentat, pe scurt, modul de stabilire a identităţii profesionale, precum
1

Farca, S., (2011). Maturitatea afectivă a profesorului disponibil on-line: http://speranta.farca.ro/maturitateaafectiva-a-profesorului/
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şi rolurile profesionale pe care şi le poate însuşi un profesor, în vedere îndeplinirii funcţiilor
de bază. Prezenţa competenţelor profesionale ale educatorului şi gradul lor de dezvoltare
condiţionează măsura în care acesta îşi poate asuma diverse roluri profesionale. Pornind de la
funcţiile asumate şi îndeplinite în plan didactic, profesorul Dan Potolea a stabilit principale
roluri ale cadrelor didactice şi anume: de organizare şi conducere a clasei ca grup social; de
consiliere şi orientare şcolară şi profesională; de îndrumare a activităţii extraşcolare; de
perfecţionare profesională şi cercetare pedagogică; de activitate socioculturală.
Schimbările de la nivelul sistemului de învăţământ (cele care au vizat formarea
cadrelor didactice, programele şcolare, curriculumul şcolar, politicile educaţionale etc.), pe de
o parte, precum şi schimbările socio-economice (apariţia unor profesii noi, evoluţia
tehnologiei etc.) pe de altă parte, au impus nevoia de schimbare, de transformare, de adaptare
a profesiei de cadru didactic şi implicit, apariţia unor noi roluri pentru acestea. Dintre acestea
am evidenţiat rolurile care îi revin cadrului didactic ca urmare a evoluţiei rapide a tehnologiei.
În capitolul Motivarea cadrelor didactice – vector al performanţelor profesionale
am definit noţiunea de motivaţie, am prezentat unele dintre cele mai cunoscute perspective
asupra motivaţiei (piramida trebuinţelor, a lui Maslow, teoria nevoii de realizare, a echităţii,
a scopurilor, teoria expectanţă-valoare, a autoeficacităţii şi cea a autodeterminării) şi am
încercat să surprindem importanţa motivării eficiente a cadrelor didactice, precum şi factorii
care motivează şi care menţin motivaţia profesorilor, deoarece aceasta este esenţială pentru
creşterea eficacităţii elevilor şi a calităţii educaţiei formale. Profesorul Emil Păun atrage
atenţia asupra climatului din cadrul şcolii ca variabilă esenţială, care influenţează atât calitatea
activităţii pedagogice, cât şi performanţele profesorilor şi elevilor.
În cea de-a doua parte a lucrării am prezentat metodologia şi rezultatele cercetării
realizate. Impactul percepţiei sociale a profesiei de cadru didactic asupra performanţelor sale
profesionale este unul dintre subiectele intens dezbătute şi studiate la nivel internaţional, pe
de o parte datorită scăderii numărului tinerilor care optează pentru o carieră în învăţământ, pe
de altă parte, datorită părăsirii sistemului de către un număr ridicat de profesori, din diverse
motive. Dintre studiile realizate în acest domeniu, menţionăm raportul realizat de OECD,
Teachers Matter: Attracting, Developingg and Retaining Effective Teachers (2005), precum şi
studiile şi rapoartele realizate de Comisia Europeană: Study on Policy Measures to Improve
the Attractiveness of theTeaching Profession in Europe, Vol.I and II. Final report. (2013),
Tackling Early Leaving from Education and Trening in Europe: Strategies, Policies and
Measures (2014), Teachers' and school heads' salaries and allowances in Europe, 2013/14.
(2014), Eurydice - The Teaching Profession in Europe: Practices, Perceptions, and Policies
(2015) etc.. În România, subiectul a fost mai puţin studiat, modul în care este percepută
profesia de cadru didactic de către societate şi importanţa acestei profesii pentru dezvoltarea
societăţii a fost investigat tangenţial, în diverse studii: Studiul „Opiniile şi percepţiile
profesorilor” realizat de L. Ciolan şi O. Voicu, în cadrul proiectului Şcoala aşa cum este
(2008), în cadrul Barometrului de Opinie Publică al Fundaţiei SOROS, de-a lungul mai
15

multor ani (2004, 2005, 2006, 2007), Studiul realizat de Agenţia pentru Strategii
Guvernamentale (2007). Analiza mediului şcolar în raport cu implementarea reformei
curriculare, Ct. Ş. Iosifescu (coord.) (2012).
Prin intermediul acestor studii a fost evidenţiat rolul cadrului didactic şi importanţa
acestei profesii în stimularea dezvoltării unei societăţi, precum şi percepţia societăţii şi chiar
cea a cadrelor didactice asupra propriei profesii.
Cercetarea a pornit de la următoarele ipoteze generale: Percepţia negativă a societăţii
despre meseria de cadru didactic poate naşte emoţii de frustrare, dezamăgire, umilire, furie
în rândul profesorilor. şi Percepţia negativă a societăţii despre profesia de cadru didactic
duce la scăderea stimei de sine a profesorului şi afectează performanţele acestuia în
activitatea didactică. Investigaţia a fost realizată prin intermediul chestionarelor şi
interviurilor adresate fiecărei categorii de respondenţi în parte (elevi, părinţi şi cadre
didactice), precum şi prin intermediul unei analize comparative a modului în care este
perceput statutul cadrelor didactice în diferite ţări din Europa.
Scopul cercetării a fost acela de a surprinde trăirile, emoţiile cadrelor didactice, modul
în care aceştia îşi conturează imaginea profesională, atât pe baza percepţiei celorlalţi actanţi ai
mediului şcolar (copii, părinţi, colegi), cât şi a importanţei atribuite de societate meseriei pe
care o desfăşoară. De asemenea, prin această cercetare ne-am propus să investigăm măsura în
care percepţia societăţii despre profesori provoacă o scădere a stimei acestora faţă de sine,
afectând activitatea didactică, determinându-i chiar să se reorienteze profesional. Din această
perspectivă am încercat să surprindem percepţiile cadrelor didactice din învăţământul
preuniversitar, al elevilor şi părinţilor, precum şi opinia publică reprezentată prin reportaje
mass-media, încercând astfel, să conturăm o perspectivă de ansamblu asupra problematicii
investigate.
Pentru a aprofunda această tematică am realizat o analiză comparativă între ţări, prin
care am evidenţiat aspecte care vizau percepţia cadrelor didactice asupra profesiei didactice,
formarea iniţială şi continuă a profesorilor, salarizarea, satisfacţiile profesionale, criteriile care
pot influenţa gradul de satisfacţie a cadrelor didactice faţă de profesia pe care o practică.
Dintre rezultatele obţinute în cadrul cercetării am selectat câteva dintre ideile centrale.
Astfel, cadrele didactice simt că profesia pe care o practică nu se bucură în suficientă măsură
şi în raport cu importanţa socială a acesteia, de respectul şi de aprecierea societăţii şi
consideră că a fi profesor nu mai este o mândrie, ci mai degrabă „un rău necesar”.
Părinţii implicaţi în studiu consideră, că dimpotrivă, profesia didactică se bucură de
apreciere şi de valorizare socială.
Unul dintre motivele care au stat la baza alegerii acestei profesii îl constituie rolul pe
care îl joacă profesorii în viaţa elevilor.
Cadrele didactice consideră că sarcinile profesionale care le revin s-au multiplicat
constant, în timp ce salariile au rămas la fel de mici. În plus, nu se simt suficient de bine
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pregătiţi pentru a face faţă provocărilor la care sunt supuşi de către copiii din generaţia
actuală.
Satisfacţii profesionale şi beneficii materiale au fost unanim apreciate ca fiind foarte
scăzute în raport cu volumul de muncă depus, cu responsabilitatea foarte mare (se lucrează cu
copii sau adolescenţi).
Chiar dacă profesia de cadru didactic nu se bucură de respectul şi de aprecierea dorită,
putem afirma, fără nicio îndoială, că activitatea cadrelor didactice este una esenţială pentru
societate.
Factorii cei mai importanţi care i-au determinat pe profesori să opteze pentru cariera
didactică şi să rămână în sistem, în ciuda dificultăţilor şi a dezamăgirilor, ţin de motivaţia
intrinsecă a educatorilor. Respondenţii au afirmat că cea mai mare responsabilitate a lor
constă în informarea şi formarea elevilor pentru ca aceştia să fie pregătiţi pentru viaţă.
Principalele nemulţumiri ale cadrelor didactice sunt direct legate de o inversare a
valorilor la nivelul societăţii, de ideea că oricine se pricepe la educaţie; părinţii au tot mai des
impresia că ştiu mai bine decât cadrele didactice cum trebuie educat propriul copil, deşi nu au
studii de specialitate.
Nu putem să nu constatăm că profesorii au mai degrabă percepţia asupra condiţiei lor
sociale, financiare şi mai puţin asupra condiţiei profesiei didactice, aducând foarte rar în
discuţie criteriile care ţin de realizarea profesiei lor (formarea iniţială şi continuă, timpul de
lucru, responsabilitatea profesională pentru reuşita elevilor etc.).
Rezultatele susţin puternic ipoteza dependenţei dintre emoţiile profesorului şi
percepţia socială negativă a profesiei de cadru didactic. Din fericire, există şi profesori care, în
ciuda frustrării datorate percepţiei negative a societăţii asupra categoriei profesionale din care
face parte, continuă să realizeze cu profesionalism, responsabilitate şi pasiune activitatea,
punând accentul pe elevii pe care îi învaţă şi pe interacţiunea cu aceştia.
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CAPITOLUL I
REPREZENTĂRILE SOCIALE

I.1. Conceptul de reprezentare socială
Conceptul de reprezentare socială constituie în prezent o temă importantă care
orientează cercetarea în psihologia socială.
Dacă în Dictionnaire de Psyhologie, Roland Doron şi Françoise Parot desemnează
reprezentarea socială drept „un domeniu particular al activităţilor de reprezentare colectivă,
cuprinzând în acest caz deopotrivă procesele dinamice prin care sunt elaborate cunoştinţele
aparţinând simţului comun şi produsele pe care le constituie aceste cunoştinţe”.2 În
Enciclopedia de psihosociologie, pentru Septimiu Chelcea şi Petru Iluţ reprezentarea socială
constituie „o structură imaginistică şi de cunoştinţe cu privire la diferite obiecte şi fenomene,
elaborată şi împărtăşită socio-cultural, rezultat şi totodată generatoare de practici şi realităţi
sociale. Reprezentarea socială contribuie la construirea unei realităţi comune ansamblului de
persoane care a elaborat-o şi orientează percepţia şi comportamentele, impunând anumite
luări de poziţie în cadrul raporturilor sociale”3
Autorii din acest domeniu nu dau definiţii standard însă punctează elementele
caracteristice ce le definesc.
Dacă realitatea reprezentărilor sociale e uşor de sesizat, nu acelaşi lucru se poate spune
şi despre definirea conceptului.
Prin publicarea celebrei teze de doctorat „La psychanalyse, son image et son public”
(1961), Serge Moscovici pune bazele unei adevărate şcoli europene a reprezentărilor sociale,
iniţiind studiile sistematice din acest domeniu. Reactivând conceptul de „reprezentare
colectivă” propus de Durkheim, ca mai apoi să-l înlocuiască cu cel de reprezentare socială,
Moscovici marchează faptul „că ele sunt construite de o realitate socială în continuă devenire
şi că diferite grupuri sociale dezvoltă reprezentări sociale diferite, ce constituie componente
fundamentale în procesele de identificare de grup şi în viaţa acestora, în general”4 El defineşte
2
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reprezentarea socială ca fiind „un sistem de valori, de noţiuni şi de practici relative la obiecte,
aspecte sau dimensiuni ale modului social, care permit nu numai stabilirea cadrului de viaţă al
indivizilor şi grupurilor dar constituie, în mod egal, un instrument de orientare a percepţiei
situaţiei şi de elaborare a răspunsului.”5
Potrivit acestuia, atunci când ia naştere o reprezentare socială au loc două procese
fundamentale: ancorarea şi obiectificarea. Ancorarea presupune realizarea de către un
individ a uneia dintre cele două posibile acţiuni ce simplifică realitatea: generalizarea sau
particularizarea. Obiectificarea înseamnă „să descoperi calitatea iconică a unei idei sau a unui
fenomen care nu are o reprezentare fizică obiectivă”6.
Un alt curent din care îşi extrage substanţa teoria lui Moscovici asupra reprezentărilor
sociale este „interacţionismul simbolic” reprezentat de G.H. Mead, care evidenţiază aspectele
implicite ale comportamentului şi pune accentul pe procesele simbolice şi pe rolul limbajului
în definirea realităţii sociale. Individul este plasat în situaţii sociale construite de activitate, de
lumea obiectelor şi de modele interacţionale7. Producţiile simbolice reglează comportamentul
social, inventează norme, creează ideologii, coduri de lectură şi strategii comportamentale.
Reprezentările sociale se alimentează din credinţe religioase, practici culturale, ritualuri, din
imaginarul cotidian, dar depăşesc această istorie poroasă8 prin năzuinţa de a sistematiza,
organiza şi reface toate aceste informaţii lacunare.
Reprezentările sociale apelează la norme, reguli, stiluri împărtăşite de o populaţie,
valori ce reglează relaţiile interpersonale dar au în compoziţie şi unele „zone obscure” ale
vieţii cotidiene, se sprijină pe „mărturii” ale subiectului, pe consideraţiile şi interpretările
acestuia. Acestea se interferează în parte cu opiniile şi atitudinile, dar nu sunt atât de
direcţionate ca acestea. Dacă opiniile construiesc un răspuns manifest, verbalizat, observabil
şi susceptibil de măsurare, iar atitudinile stabilesc o relaţie între stimuli şi răspunsuri,
răspunsul fiind cuantificabil prin timpul de reacţie, reprezentările sociale oscilează între
percepţie şi social, mediază între cognitiv şi afectiv, ezită între exactitate şi aproximaţie,
cochetează cu ştiinţificul, dar şi cu imaginarul. Ele reconstruiesc realul, „atingând” simultan,
stimulul şi răspunsul, accentuând aici în aceeaşi măsură în care modelează acolo.
Reprezentările sociale reprezintă un complex mai mult sau mai puţin coerent de
imagine a unui individ despre alţii sau despre sine, organizat în jurul unui nucleu central care
intervine în orientarea conduitelor noastre relaţionale; un fel de schemă mentală de
primire/receptare a realităţii, o grilă de lectură şi de interpretare a realităţii, a celor din jur şi a
raporturilor noastre cu ei. (Păun E., note de curs, 2006)
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