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ARTA MANAGERIALĂ A CLASEI  PENTRU COPIII CU CES 

Constanţa GRAMA 

 
Această lucrare accentuează importanța socializării în cazul copiilor cu dizabilități realizată 

prin diverse modalități de integrare a acestora în învățământul de masă. Se evidențiază 

implicarea familiei și a școlii în vederea atingerii acestui obiectiv. Activitățile de socializare 

se realizează atât prin intervenție individuală personalizată , cât și prin activități de grup în 

cadrul cărora centrarea pe copil și pe nevoile individuale ale acestuia este esențială. 

 

socializare, cerințe educative speciale, integrare 

 

Pentru educator, cunoaşterea şi stăpânirea artei 

manageriale este esenţială , managementul fiind 

considerat un proces extrem de complex, 

managerii neasigurând imediat succesul unei 

acţiuni. 

Activitatea de management (conducere) este 

definită în literatura de specialitate ca ,,un 

ansamblu de acţiuni de planificare, organizare, 

îndrumare, control, decizie cu privire la un sistem 

(organizaţie, instituţie, grup de oameni, proces, 

tehnologie) acţiuni susceptibile de a asigura 

atingerea scopului fixat, în condiţiile respectării 

legităţilor obiective generale şi speciale, ale 

satisfacerii nevoilor sociale concrete şi ale 

promovării dezvoltării sociale.” (E. Joiţa, 1995) 

Din punct de vedere al educaţiei, 

managementul este un sistem de concepte, 

metode, instrumente de orientare şi conducere, 

coordonare, utilizat în realizarea obiectivelor 

educaţiei, la nivelul performanţelor aşteptate. 

Managementul, în maniera lui actuală de 

abordare îşi găseşte o aplicare specifică şi în 

domeniul conducerii educaţiei, ca acţiune 

complexă de dirijare, proiectare şi evaluare a 

formării, dezvoltării personalităţii  fiecărui 

individ, conform unor scopuri formulate.                                                                                                                              

Managerul este reprezentat de persoana care 

exercită funcţiile managementului în virtutea 

obiectivelor, sarcinilor, competenţelor şi 

responsabilităţilor specifice funcţiei pe care o 

ocupă. Managerul are un statut social bine definit, 

ce prevede o serie de drepturi şi obligaţii, prin 

care managerii se deosebesc de celelalte categorii 

de profesionişti. 

Managerul şcolar este un cadru didactic care 

pune în funcţiune programul managerial, conduce 

personalul didactic, preşcolarii şi şcolarii cooptaţi 

în sistemul de învăţământ, precum şi personalul 

administrativ, în scopul creşterii eficienţei 

procesului instructiv-educativ. 

Dintre calităţile, cunoştinţele şi aptitudinile pe 

care trebuie să le deţină un manager, amintim : 

inteligenţa, memoria, spiritul de observaţie, 

capacitatea de concentrare, sănătatea, caracterul, 

etc. 

Managementul şcolar se poate structura şi la 

un nivel inferior. Se distinge astfel un 

management al clasei de elevi, care poate fi 

considerat şi un semiagent sau un management 

parţial, fiindcă în acest plan predomină activităţile 

de predare – învăţare - evaluare. Activitatea 

profesorului la clasă cuprinde nu numai operaţii 

de predare şi de evaluare, ci presupune şi 

culegerea de informaţii despre elevi, despre 

modul cum aceştia înţeleg lecţiile, cum se 

pregătesc, despre relaţiile dintre elevi etc., de 

unde rezultă posibilitatea profesorului de a 

identifica mai multe posibilităţi de intervenţie şi 

de luare a deciziilor. 

Cadrul didactic este cel care reuneşte toate 

resursele materiale şi umane , resurse logistice de 

ordin pedagogic şi psihologic şi le configurează 

într-o manieră proprie la nivelul clasei pe care o 

conduce. 

Un bun manager al clasei trebuie să fie capabil 

să realizeze schimbări profunde în cultura, 

climatul şi instrucţia tuturor copiilor, indiferent de 

naţionalitate, în direcţia fundamentării tuturor 

demersurilor didactice pe principii democratice, 

să introducă noi strategii instrucţionale care să 

încurajeze colaborarea, toleranţa, sporirea 

încrederii în forţele proprii şi îmbunătăţirea 

performanţelor şcolare ale elevilor, să realizeze şi 

să utilizeze în procesul didactic proiecte ale 

clasei. 

În opinia specialiştilor în domeniul educaţiei, 

managementul şcolii şi al clasei au ca scop 

încurajarea controlului comportamental la elevi, 

prin promovarea rezultatelor şi comportamentelor 

şcolare pozitive. De aceea, rezultatele şcolare, 

eficienţa didactică a profesorului şi 

comportamentul elevilor şi a profesorilor 

interacţionează direct cu managementul clasei şi 

al şcolii. 
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Managementul clasei cuprinde trei 

componente esenţiale: 

- managementul conţinutului; 

- managementul problemelor disciplinare; 

- managementul relaţiilor interpersonale. 

Managementul conţinuturilor nu se referă 

numai la deprinderile de a preda o anumită 

disciplină, ci mai degrabă la acele deprinderi 

aplicabile tuturor disciplinelor şi activităţilor. 

Noţiunea de management al conţinuturilor 

intervine când profesorul se  află în postura de a 

coordona spaţiul, materialele, echipamentele 

aferente, mişcarea şi aşezarea elevilor, precum şi 

materialul de studiu propriu-zis, integrate într-o 

arie curriculară sau într-un  program de studiu. 

Profesorul coordonează şi direcţionează ritmul 

activităţilor în timpul orei; evită discontinuităţile 

şi încetinirea ritmului de lucru. Sunt promovate 

activităţile de grup, se captează şi se menţine 

atenţia grupului pe tot parcursul activităţilor din 

timpul unei ore. 

Predarea lecţiei într-un mod atractiv, 

organizarea recapitulărilor, antrenarea elevilor în 

a căuta informaţii suplimentare, coordonarea 

lucrului individual, coordonarea şi dozarea 

temelor pentru acasă, aprecierile permanente sunt 

deprinderi manageriale ale procesului instructiv. 

Mangementul problemelor disciplinare se 

referă la tehnicile necesare rezolvării problemelor 

de disciplină a clasei şi se fundamentează pe 

credinţele despre natura umană. 

Cercetătorii au demonstrat importanţa 

recompensării comportamentelor pozitive ale 

elevilor. Atunci când optează pentru un stil de 

management al clasei, cadrele didactice ar trebui 

să folosească un stil asertiv de comunicare şi de 

comportament. În plus, ar trebui să conştientizeze 

în ce măsură îşi doresc să îi integreze pe copii 

într-o anumită activitate de învăţare, în deplină 

concordanţă cu regulamentele impuse clasei şi 

şcolii. 

În opinia lui Iverson şi Froyen (1999), 

managementul problemelor disciplinare este 

esenţial pentru crearea unui demers de predare – 

învăţare ordonat, orientat spre rezolvarea 

sarcinilor, care să asigure elevilor mai multă 

independenţă şi autonomie în procesul de 

socializare. 

Managementul eficient al problemelor 

disciplinare se referă şi la controlul profesorului 

asupra consecinţelor demersului didactic. 

Componentele unui plan de manager al 

problemelor disciplinare sunt: recompensarea 

comportamentului responsabil, corectarea 

comportamentului iresponsabil şi inadecvat, 

ignorarea, controlul consecvent, mustrări verbale 

uşoare, aşezarea preferenţială în bănci etc. 

Cercetările demonstrează că incidenţa ridicată 

a problemelor disciplinare în clasă are un impact 

semnificativ asupra eficienţei predării şi învăţării. 

Astfel, s-a demonstrat că profesorii care se 

confruntă cu asemenea probleme nu pot planifica 

activităţi educaţionale adecvate. De asemenea, 

aceştia tind să neglijeze varietatea metodelor de 

organizare a conţinuturilor, solicită foarte rar 

elevii în discutarea şi evaluarea materialelor 

învăţate. În plus, comprehensiunea temelor 

studiate nu este monitorizată cu consecvenţă. 

S-a demonstrat că deprinderile consecvente de 

management şi de organizare reduc numărul 

problemelor disciplinare. 

Managementul relaţiilor interpersonale se 

focalizează asupra clasei ca microsistem social. 

Rolurile şi expectaţiile cadrului didactic şi 

elevilor construiesc un mediu de învăţare. Cu alte 

cuvinte, cultura şcolară a unei instituţii 

educaţionale este unică. Cu toate acestea, ea este 

influenţată de cultura comunităţii în cadrul căreia 

funcţionează, ale cărei obiective educaţionale 

trebuie respectate. Trebuie să existe o legătură 

strânsă între şcoală şi comunitate, care să fie 

revizuită şi modificată constant în conformitate 

cu dinamica socială. 

Datorită diversificării instituţiilor 

educaţionale, elevii şi cadrele didactice ar trebui 

să fie conştienţi de folosirea divesităţii umane în 

vederea consolidării grupului şcolar. 

Şcolile de calitate sunt definite prin eficienţa 

cadrelor didactice şi rezultatele elevilor în 

contextul existenţei unor relaţii interpersonale 

puternice. În acest sens relaţiile profesor – elev 

sunt esenţiale pentru asigurarea unui climat şcolar 

pozitiv. 

Problemele de disciplină şcolară pot fi 

rezolvate fie individual prin întâlniri profesor-

elev, fie în grup. Dacă încrederea reciprocă este 

mai puternică elevii vor deveni indivizi 

responsabili mai devreme. În acest fel , atât 

educatorii cât şi elevii devin co-participanţi în 

procesul de predare -învăţare, încercând să obţină 

rezultate individuale şi colective mai bune. 

Elementele de management al clasei se 

constituie cu suficientă claritate şi din perspectiva 

strategiilor şi metodelor didactice. 

Prin strategii didactice se înţelege de obicei 

ansambluri de forme, metode, mijloace tehnice şi 

principii de utilizare a lor, cu ajutorul cărora se 

vehiculează conţinuturi în vederea atingerii 
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obiectivelor sau direcţii principale de acţiune, 

presupunând structuri de metode, tehnici şi 

procedee. 

Potrivit literaturii de specialitate se disting trei 

modele de predare şi strategii didactice: modelul 

spontan, care se referă la strategii tradiţionale 

utilizate de profesori, şi constau în selecţia unor 

cunoştinţe, transmiterea acestora într-o formă 

orală şi solicitarea elevului să reproducă aceste 

cunoştinţe; modelul de transmitere prin 

reproducere este axat mai ales pe îndrumarea 

elevului de a ajunge la cunoştinţe; modelul 

transformării ce porneşte de la principiul  că 

elevul doreşte să înveţe şi se află în căutarea 

cunoştinţelor. 

Deciziile luate de către profesor în ceea ce 

priveşte strategiile de învăţare au o anumită 

constantă bine determinată şi se încadrează în 

stilul de predare al profesorului, dar  pot fi 

schimbate în funcţie de situaţiile concrete care 

apar. 

Măsurile recente privind politicile 

educaţionale din ţara noastră au evidenţiat o nouă 

realitate, în care serviciile educaţionale sunt 

adresate tuturor elevilor din cadrul comunităţii, 

respectând accesul la educaţie în mod egal pentru 

toţi copiii. 

Această evoluţie a venit în sprijinul ideii de 

educaţie incluzivă care urmăreşte eliminarea 

atitudinilor de discriminare şi crearea unei 

comunităţi şcolare incluzive prin care să se 

asigure o educaţie eficientă pentru majoritatea 

copiilor inclusiv pentru cei care sunt deja cuprinşi 

în sistemul de învăţământ, dar, dintr-un motiv sau 

altul, nu obţin rezultate satisfăcătoare, pentru 

copiii care nu frecventează programul unei şcoli , 

dar ar putea să o facă dacă şcoala ar acţiona într-

un mod mai flexibil la nevoile lor sau pentru unii 

copii care au diferite forme de deficienţă şi 

necesită forme de sprijin suplimentar în 

programul de pregătire şcolară. 

Integrarea şcolară a copiilor cu dizabilităţi de 

vedere presupune acceptarea unor condiţii care 

vin să sprijine participarea şi implicarea elevilor 

cu acest tip de deficienţe în activităţile 

desfăşurate la clasă. 

Elevii cu dizabilităţi vizuale au dificultăţi în 

efectuarea şi coordonarea mişcărilor fizice, unii 

prezintă întârzieri în dezvoltarea limbajului , nu 

au capacitatea de a face singuri anumite lucruri, 

au dificultăţi în învăţarea mesajelor limbajului 

corporal şi ale expresiilor faciale, fapt care 

îngreunează interacţiunea atât cu semenii, cât şi 

dezvoltarea relaţiilor sociale. 

Cu toate acestea elevul cu dizabilităţi vizuale 

trebuie privit la fel ca oricare dintre elevii clasei 

făra a exagera cu gesturi de atenţie. El trebuie 

ajutat şi chiar încurajat să realizeze aceleaşi 

sarcini ca şi colegii săi, iar dacă acest lucru nu 

este posibil, mijloacele de învăţământ şi 

conţinutul sarcinilor de lucru trebuie să fie 

adaptate posibilităţilor reale ale acestui elev . 

Pentru siguranţa copilului cu dizabilităţi 

vizuale, este nevoie de sprijinul unui ghid, a unui 

coleg sau prieten care să-l ajute să cunoască 

spaţiul şcolii sau să utilizeze „instrumentele de 

feedback senzorial (tactil, auditiv) ori instrumente 

electronice (miniradare portabile montate pe rama 

unor ochelari speciali) „ (A. Gherguţ, 2006). 

Este recomandabilă includerea în programa de 

studiu a unor teme legate de vedere, de exemplu 

la ştiinţe (fizică) - teme despre lumină sau optică, 

teme destinate recuperării: exerciţii de atenţie şi 

orientare spaţială. 

În cadrul activităţilor de predare-învăţare 

trebuie să se ţină seama şi de această categorie de 

copii pentru a avea şanse egale. Astfel, elevii cu 

vedere slabă vor fi aşezaţi cât mai aproape de 

tablă. Notiţele scrise pe tablă vor fi suficient de 

mari şi vor fi citite cu voce tare. Acolo unde este 

posibil se pot folosi mijloace de amplificare 

optică sau înregistrări audio. 

La folosirea metodei demonstraţiei, profesorul 

va evita să stea cu spatele la lumină. Elevul cu 

deficienţă de vedere trebuie sa fie aşezat cât mai 

aproape de locul demonstraţiei, iar în timpul 

demonstraţiei i se va acorda permisiunea de a 

manipula eventualele materiale utilizate. 

Schemele sau hărţile trebuie folosite în varianta 

mărită, unele pot fi chiar în relief ori asociate cu 

semnale sonore. 

Predarea- învăţarea de calitate, cea eficientă 

pentru cât mai mulţi elevi, este benefică şi la 

copiii cu dizabilităţi. Există unele aspecte 

importante, care trebuie avute în vedere, pentru a 

asigura acestor copii şanse egale de educaţie 

şcolară: 

- descrierile şi instrucţiunile verbale să fie 

cât mai clare şi mai uşor de auzit; 

- asigurarea unor demonstraţii şi explicaţii 

individuale, sau pe grupuri mici; 

- alocarea unui timp suficient pentru 

rezolvarea sarcinilor de învăţare; 

- atenţia acordată abilităţilor de ascultare; 

- axarea unei părţi importante a pregătirii 

şcolare pe deprinderile de autoservire şi 

pe organizarea personală; 
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- dobândirea unor abilităţi de 

dactilografiere; 

- metode şi adaptări speciale - pentru elevii 

nevăzători. 

Un sistem corect şi flexibil de examinare 

şcolară este benefic şi pentru elevii cu dizabilităţi 

vizuale. La aceşti elevi este foarte important ca 

evaluarea să ia în considerare întregul lor 

potenţial individual. Este bine ca ei să nu fie 

penalizaţi pentru o citire mai lentă sau pentru 

folosirea unor metode mai speciale şi mai 

complexe de comunicare, decât colegii lor. 

Accentul trebuie să se pună pe o evaluare globală, 

pe ceea ce elevii pot să arate în termeni de produs 

al activităţii, nu pe o notare a ceea ce ei nu ştiu 

sau nu pot să facă. 

Grija unui cadru didactic pentru copiii cu 

probleme de vedere se direcţionează şi spre 

integrarea lor în colectivul clasei. „Elevii 

reprezintă unul pentru celălalt fie un prieten sau 

un simplu copil, un coleg de joacă sau un prieten 

mai special, o cunoştinţă, un model, un amic sau 

un coleg de clasă, un semen de încredere sau un 

vecin etc; în toate aceste situaţii există câte ceva 

de învăţat unul de la celălalt. Astfel, elevii se 

cunosc mai bine, procesul de socializare capătă o 

serie de valenţe noi prin înlăturarea unor bariere 

de relaţionare determinate de anumite prejudecăţi, 

stereotipuri sociale sau, uneori, chiar de modele 

ale diferenţei şi intoleranţei oferite de experienţa 

socială în comunitatea din care fac parte. 

Şcoala pentru toţi luptă împotriva acestor 

forme de discriminare prin promovarea unor 

modele şi forme de interacţiune între elevi bazate 

pe egalitate deplină între parteneri şi unde spiritul 

de toleranţă şi acceptarea totală prevalează în faţa 

oricăror alte atitudini sau reacţii discriminatorii.”          

(A.Gherguţ , C Neamţu, 2000) 
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