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INTEGRAREA PROFESORULUI DEBUTANT. O CERCETARE
ÎN ŞCOALA ROMÂNEASCĂ
Dr. Irina Iordan*
Rezumat
Cercetarea îşi propune să surprindă momentul debutului şi gradul de adaptare
al profesorului din şcoala românească, să evidenţieze problemele de natură
profesională şi mai ales cele de natură relaţională, să surprindă reacţia
profesorului debutant la contactul cu ceea ce reprezintă cultura şcolii, pe de
o parte şi măsura în care şcoala vine în întâmpinarea nevoilor sale specifice,
dacă se admite validitatea ipotezei lansate, conform căreia formarea iniţială
dominant teoretică nu asigură o adaptare şi o integrare optimă din punct de
vedere profesional, aspectele de natură practică fiind adesea absente din
pregătirea studenţilor.
Cuvinte-cheie: Profesor debutant, integrare profesională, cultura şcolii, status
şi rol social.
Abstract
The research proposes to capture the moment of debut and the adaptability
of the teachers in the Romanian school, to highlight the professional and
relation problems, to capture the trainee teacher reaction with the school
culture and what the school coming in the welcome at his needs, if it admit
the validation the assumptions launched, for who the initiated theoretical
formation isn’t ensure a good profesional adaptation and integration, the
practice aspects are often absent from students training.
Keywords: Beginner teacher, professional integration, school culture, status
and social role.
Pentru o mai bună cunoaştere a organizaţiei şcolare este necesară
descoperirea culturii şcolii, aşa cum se manifestă ea la nivel managerial, al
profesorilor şi al elevilor, cultură care ajută la satisfacerea a două nevoi ale
organizaţiei: adaptarea la mediul extern şi integrarea internă. Astfel, cultura
şcolii, prin promovarea unui sistem de valori şi norme elaborate în sistem intern,
influenţează relaţiile cu mediul extern, comunitatea locală, inspectoratul şcolar,
dar ajută şi în procesul de integrare al profesorilor, elevilor, conturându-le rolul
şi statusul acestora în cadul organizaţiei. Specific acestei culturi
organizaţionale este dezvoltarea unei serii de subculturi: subcultura elevilor, a
* Profesor învăţământ primar, Şcoala Gimnazială Nr. 2 Buftea, Ilfov, România;
irina_iordan@yahoo.com
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cadrelor didactice şi subcultura managerială.
Integrarea profesională poate fi definită ca un proces formal, planificat să
introducă, să orienteze, să iniţieze debutanţii în noua meserie în scopul de a
ridica, pe cât posibil, gradul de satisfacere şi motivare profesională şi de a
mării randamentul profesional. Este un proces prin care noii angajaţi devin
conştienţi de diversele faţete ale noii funcţii şi asupra implicaţiilor care apar
din acestea. Huberman vorbeşte despre primul an de învăţământ ca fiind „o
perioadă de supravieţuire” pentru debutant, în timp ce Zeichner şi Gore
desemnează etapa integrării profesionale ca fiind „o etapă de formare situată
între formarea iniţială şi formarea continuă”. Accesul în lumea muncii, după
cum afirmă É. Breuse în 1999, „este o etapă crucială în dezvoltarea profesională
parcursă de toţi indivizii” (Hétu, Jean-Claude, Lavoie, Michèle et Baillauquès,
Simone,1999, p. 44). În lucrarea publicată în anul 1991, vorbind despre inserţia
profesională, Rebore susţine: „prin acest proces, noii angajaţi se familiarizează
mai repede cu membrii organizaţiei din care fac parte, cu locul lor de muncă
– politici, practici, proceduri, exigenţe – şi cu legislaţia şcolară în vigoare”
(Apud: Hétu et al., 1999, p. 189). Procesul inserţiei profesionale permite
tinerilor profesori să cunoască, să înţeleagă şi să se adapteze culturii
organizaţiei şcolare şi sistemului educativ în general.
Cercetarea îşi propune ca scop să demonstreze măsura în care perioada
de formare iniţială a cadrelor didactice e suficientă, creând condiţii
corespunzătoare pentru o integrare profesională optimă a debutanţilor.
Ipoteza specifică propusă este: formarea iniţială este preponderent teoretică,
aspectele practice sunt nesemnificative şi de aceea această dimensiune nu
asigură decât în parte o adaptare şi o integrare optimă din punct de vedere
profesional.
În cadrul cercetarii sunt propuse două ipoteze particulare de lucru:
integrarea profesională a tinerilor debutanţi se realizează cu dificultate şi nu
în primul an, având o durată mult mai mare şi în procesul adaptării sale
profesionale, tânărul debutant nu e sprijinit corespunzător de către conducerea
şcolii, nu există o preocupare specială din partea acesteia pentru o integrare
în cultura instituţiei şi nu neapărat în obligaţiile strict profesionale.
Variabilele cercetarii sunt: problemele formării iniţiale, reprezentările iniţiale,
trebuinţele şi aşteptările tânărului debutant, cultura organizaţiei şcolare,
componenta normativă a culturii şcolii, statusul şi rolul social, grupul social,
grupul de referinţă, teama faţă de noutate, şocul realităţii, particularităţile
psihologice ale tânărului debutant
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Cercetarea s-a derulat în şcoli din Bucureşti şi judeţele Alba, Arad, Botoşani,
Braşov, Călăraşi, Dolj, Ilfov, Mureş, Prahova, pe un eşantion selectat în mod
aleatoriu. Instrumentele anchetei au fost biografia narativă şi chestionarul
aplicate la 24 de subiecţi, respectiv la 43 de persoane, toţi profesori debutanţi
în învăţământul românesc postuniversitar.
INTERPRETAREA REZULTATELOR CERCETĂRII
VARIABILA 1. Problemele formării iniţiale, măsura în care există o ruptură
între formarea iniţială, dominant teoretică şi profesia de cadru didactic şi natura
acestei falii pe care tinerii absolvenţi trebuie să o treacă în procesul adaptării
profesionale.
Învăţământul este privit ca ceva... prăfuit, inadaptat dar... mândru
fără motiv. Un fel de nobil scăpătat dar încrezut.
Oamenii sunt în general moderaţi, realişti şi mai puţin idealişti. Profesorii care
nu şi-au făcut iluzii despre ceea ce vor găsi la serviciu, nu şi-au construit
castele de nisip reprezintă 20% dintre persoanele chestionate şi 37,5% dintre
cei care şi-au prezentat biografia narativă.
VARIABILA 2. Reprezentările iniţiale, măsura în care aceste reprezentări
profane stopează, încetinesc evoluţia adaptativă a profesorului aflat la începutul
carierei sale. În ce măsură motivaţia iniţială a tânărului se poate modela în
sens pozitiv pe parcursul integrării sale profesionale, ajutând la formarea
identităţii profesionale.
 „după plecarea de la Universitate, ca profesor, până la liceu au trecut
3 ani.... nu am mai vrut învăţământ şi nici acu’ dar n-am de ales...”
 „aşteptările iniţiale nu au fost unele nerealiste deoarece terminasem
liceul cu 5 ani înainte de a preda la catedră şi am putut să fac o mică
corelaţie cu ce o să mă aştepte...”
 „PASIUNE, nu e interes, nimeni n-are interes să stea în învăţământ.”
Uneori reprezentările iniţiale constituie o piedică în calea adaptării tinerilor
profesori, fapt recunoscut în biografiile narative ale unora dintre aceştia.
Motivaţia tinerilor poate căpăta fluctuaţii în sens negativ, determinând retragerea
în carapace, reţinere şi dezinteres, în timp ce pentru alţii aşteptările iniţiale
sunt confimate, creându-le motivaţia necesară mobilizării profesionale.
VARIABILA 3. Trebuinţele şi aşteptările tânărului debutant. În ce măsură
aşteptările iniţiale ar fi cauza momentelor de recul, refulare şi regres apărute
în timpul crizei adaptative a debutantuli. Considerând că în orice instituţie
există un raport al priorităţilor în ceea ce priveşte relaţiile formale şi informale,
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ar fi interesant de studiat gradul în care domină, influenţează acestea procesul
adaptării profesionale a stagiarului şi dacă da, cum este percepută aceasta
de către tânărul profesor.
Itemul 5 al biografiei narative: aşteptări iniţiale/ realitatea din şcoală
 „i-am învăţat să folosească calculatorul, că nu ştiau. Ca să-ţi faci un
nume şi o imagine trebuie la început să faci nişte compromisuri, în
sensul că orice poţi să faci trebuie să faci! Nu poţi să refuzi! Mi-am
depăşit atribuţiile, fişa postului cu mult, dar aşa m-am făcut cunoscută,
că n-aveam altfel!... Ore de dirigenţie foarte multe în aşa fel încât să
mă vadă lumea şi să mă cunoască! Ce să zic, 80 % din oameni mă
acceptă, ne înţelegem bine, fiecare dintre ei au venit cu o problemă...”
Socializarea, în concepţia lui George Herbert Mead, este privită ca o construcţie
a identităţii sociale în şi prin interacţiunea sau comunicarea cu alţii.
Complementară şi neantagonistă teoriei piagetiene, teoria elaborată de Mead
oferă comunicării locul central în procesul socializării.Relaţiile funcţionale sau
socioprofesionale exprimă interacţiunea dintre indivizi în procesul rezolvării în
comun a sarcinilor. Comunicarea este o formă a interacţiunii sociale.Există
un grup distinct de profesori debutanţi pentru care comunicarea ca act al
interacţiunii sociale este deficitară. Pentru ei relaţiile sociale nu ating pragul
maxim al dezvoltării, fapt care duce la demotivarea profesională. Este interesant
de observat faptul că absenţa motivării se datorează nu atât laturii financiare,
şi ea subliniată, cât mai mult aspectului normativ al structurii învăţământului,
suplinitorii simţind acut absenţa stabilităţii locului de muncă. Ei nu îşi regăsesc
locul în sistem, nu se identifică cu nicio poziţie socială, nici un statut nu le
este definit, se simt marginalizaţi, evitaţi, iar izolarea îi determină să renunţe
la aspiraţiile profesionale, se autoizolează, descurajarea şi regresul fiind
următorii paşi spre renunţarea la profesie. Dezmăgirea este evidentă în unele
biografii narative: Itemul 5 al biografiei narative.
 „am fost puţin descurajată de această titularizare care întârzie să apară,
dar este nevoie de mai multă experienţă”
VARIABILA 4. Cultura organizaţiei şcolare. Gradul în care cultura profană
a tânărului profesor influenţează în mod negativ formarea culturii profesionale
a acestuia.
Atât profesorii chestionaţi cât şi cei care şi-au prezentat biografiile narative
vorbesc în egală măsură despre conduită şi probitate morală, despre plăcere
şi devotament în ceea ce fac în şcoală, ceea ce reprezintă un fapt încurajator
al adaptării la cultura normativă şi la valorile culturii şcolii în cadrul căreia sunt
angajaţi.

Revista de Pedagogie • 2017 (1) • LXV

87

Itemul 4 al biografiei narative: impresii personale despre meserie, colegi,
elevi, părinţi/ aşteptările dumneavoastră, ce aşteaptă ceilalţi de la
dumneavoastră
 „consider învăţământul nu o meserie, ci o vocaţie, o activitate
multiculturală cu multe feţe prin care se clădesc generaţii întregi.
Este greu de reintrodus ştiinţa şi cartea într-o lume dominată de
internet şi televizor, şi în care copiii sunt crescuţi de părinţi care
petrec mai mult timp la locul de muncă decât cu copiii. Din acest
motiv consider că rolul profesorului este mult mai accentuat acum,
decât la generaţiile precedente. Eu cred că fiecare profesor încearcă
să facă tot posibilul la oră, ceea ce fac mai întâi o fac din plăcere şi
devotament, alţii ce fac nu pot şti, dar pornind de la acest considerent
personal, cred că şi alţii fac, procedează la fel...”
VARIABILA 5. Componenta normativă a culturii şcolii. În ce măsură
reglementările instituţionale influenţează comportamentul debutantului,
conduita acestuia, atitudinile, modul de relaţionare şi dacă da, care dintre
acestea au o pondere mai mare în orientarea evolutivă a comportamentului
tânărului debutant.
 „mie mi-a spus clar că nu scoate postul la concurs, pentru că legea îl
obligă să aibă orele acoperite şi dacă elevii nu vor germana, nu face
ore...”
Indicatorul 5 al chestionarului
5. Cine
poate ajuta
ajutasă
săcolaboraţi
colaboraţimai
maibine
binecucu
Cinecredeţi
credeţi că
că vă
vă poate
conducereaşcolii?
şcolii?(acordaţi
(acordaţide
delala1 1lala
5 puncte
fiecărui
conducerea
5 puncte
fiecărui
item)
item)
35
30
25
20
15
10
5
0

cadrele didactice;
directorul;
inspectorul de
specialitate;
părinţii;
1

2

3

4

5

elevii.

puncte acordate

Întrebarea 5 oferă informaţii despre opinia debutanţilor în privinţa relaţiilor cu
directorul instituţiei angajatoare. O majoritate covârşitoare consideră că numai
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directorul însuşi poate determina bunul mers sau nu al relaţiei cu stagiarul,
30 dintre respondenţi acordând punctaj maxim/ 5 puncte acestei categorii,
un total de 41 dintre aceştia apreciind cu 4 şi 5 puncte această categorie, 19
respondenţi apreciind faptul că şi cadrele didactice contribuie la îmbunătăţirea
relaţiilor cu directorul şcolii, acordând câte 4 puncte acestei secţiuni şi 13
optând pentru punctajul maxim/ 5 puncte, un total de 32 de debutanţi.
VARIABILA 6. Statusul şi rolul social. Având în vedere relaţia dintre statusul
şi rolul social, ar fi interesant de aflat modul în care tânărul debutant reuşeşte
să se adapteze prescripţiilor fiecăruia dintre ele, pe parcursul dezvoltării
personalităţii profesionale.
Itemul 5 al biografiei narative: aşteptări iniţiale versus realitatea din şcoală
Indicatorul 29 al chestionarului
29. Cine credeţi că poate contribui la ridicarea etosului

Cinedumneavoastră
credeţi că vă poate
contribui la
ridicareadeetosului
profesional?
(acordaţi
la 1 la dumneavoastră
5 puncte
profesional (acordaţi de la 1 la 5 puncte fiecărui item)
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25
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20
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inspectorul de specialitate;
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5

elevii.
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4

5
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La acest indicator răspunsurile respondenţilor vizează două tabere: directorul
şi elevii, fiecare primind câte 4 şi 5 puncte de la 23, respectiv 24 de persoane
chestionate. Procentual, 56%, respectiv 58% dintre respondenţi consideră
că atât directorul cât şi elevii contribuie la susţinerea etosului profesional al
debutanţilor. Categoria profesorilor este apreciată de către 18 susţinători, adică
43% dintre tinerii care consideră contribuţia colegilor importantă. Inspectorului
de specialitate i s-au acordat 34% dintre procente, în timp ce părinţii primesc
consideraţie în proporţie de 29%. Se pare că marea familie a şcolii are o
contribuţie extrem de importantă în ceea ce priveşte atitudinea tânărului profesor
faţă de meseria pe care şi-a ales-o. Evident, elevii sunt cei din planul întâi, ei
determinând primul contact pozitiv cu actul pedagogic. Atmosfera existentă
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în cadrul şcolii, activităţile în care sunt implicaţi tinerii debutanţi formează o
imagine asupra rolurilor pe care aceştia şi le asumă în cadrul instituţiei. Din
răspunsurile persoanelor chestionate reiese gradul lor de angajarea în
interpretarea rolurilor, implicarea acestora în viaţa şcolii. Natura constrângerilor
de rol, aşteptările formulate la nivelul directorilor, colegilor, elevilor şi părinţilor
şi modul în care acestea sunt percepute şi trăite de el sunt factori care
influenţează angajarea sa. Astfel, respondenţii consideră că în cadrul şcolilor
unde funcţionează, gradul înalt de creativitate apare des şi foarte des în
proporţie de 77% . Dinamismul, implicarea şi angajarea în problemele şcolii
ca instituţie de educaţie şi cultură sunt percepute la maxim de către 37 de
indivizi chestionaţi, adică un procent de 86% dintre tinerii angajaţi sunt antrenaţi
în mod direct, 4 dintre respondenţi, 9%, acceptând faptul că rar şi foarte rar
se petrece aşa ceva în organizaţia lor. Gradul înalt de motivare şi modul de
apreciere a competenţelor membrilor instituţiei sunt pietre de încercare în
adaptarea profesională a debutanţilor, 28, respectiv 30 dintre aceştia
considerând că există în şcolile lor aceste stări de fapt. Numărul echilibrat al
respondenţilor în cele două situaţii denotă faptul că interpretarea rolurilor în
cadrul colectivului instituţiei angajatoare este direct influenţat de modul în
care le este apreciat efortul implicării în activităţile curente. Aşteptările de rol
sunt onorate în raport direct cu motivaţia oferită de recunoaşterea şi aprecierea
competenţelor fiecărui debutant în parte dar şi potrivit capacităţilor profesionale,
intelectuale, potrivit calităţilor fizice, profilului psihologic şi atitudinii generale
faţă de status. În acest moment se pare că tânărul debutant condiţionează în
plan psihic implicarea sa în funcţie de recunoaşterea profesională. Statusul
său social îi conferă dreptul să aibă anumite aşteptări în ceea ce priveşte
comportamentul celorlalţi faţă de el.
VARIABILA 7. Grupul social. Măsura în care fiecare dintre reprezentanţii
subculturilor existente la nivelul şcolii îl acceptă pe tânărul debutant, ieşind în
întâmpinarea nevoilor şi trebuinţelor acestuia în ceea ce priveşte formarea sa
profesională.
În cadrul grupului de muncă, relaţiile formale tind să domine tipul relaţiilor
informale, această tendinţă accentuându-se odată cu extinderea numărului
de membri din componenţa sa, în funcţie de contextul social creat. Atât
profesorii chestionaţi cât şi cei care şi-au prezentat biografia narativa realizează
o reţea fidelă a relaţiilor cu membrii instituţeiei angajatoare.
pozitiv:
 „relaţiile cu colegii sunt bune, m-au sprijinit cu sfaturi la nevoie”
 „colegii sunt cooperanţi, mă ajută la nevoie şi îmi răspund la întrebări”
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negativ:
 „directorul are putere deplină. Ai probleme? Adapteaza-te!”
Cultura şcolii dezvoltă o multitudine de subculturi, aspect ce denotă sănătatea
şi forţa organizaţiei, existenţa lor fiind un factor de progres, care însă pot
genera conflicte, relaţii divergente.Având ca fond problemele conflictuale,
debutantul îşi dezvoltă o cultură specifică, care să îl susţină moral în cadrul
organizaţiei.
 „ori a fost o întărire a convingerii că nu te ajuţi decât singur, ori o
speranţă deşartă!” (consideră un cadru didactic în biografia narativă).
Mod de reacţie
 „am trecut prin toate stările de spirit. M-am călit!” (recunoaşte un
profesor cu încredere şi mândrie în biografia narativă).
 „am evitat să apelez cu diverse probleme la superiori”
Modalităţi de soluţionare
luptă directă:
 „e greu să lucrezi cu minţile omeneşti. Dar am satisfacţia muncii...”
evitare:
 „evit să am relaţii apropiate cu inspectorii şi directorii pentru că acest
lucru generează aşteptări mari de la tine din partea acestora”
fugă:
 „am fost descumpanită, furioasă, tristă, dezamagită, şi în final hotărâtă
să plec” (a părăsit sistemul)
 „am vrut să renunţ de 100 de ori, de ce nu am facut-o? din
comoditate...”
VARIABILA 8. Grupul de referinţă. Conştientizând faptul că procesul
asimilării culturii unui grup de referinţă poate influenţa propria cultură, s-ar
putea pune întrebarea în ce măsură afectează acest proces de socializare
anticipativă maturizarea profesională a debutantului, cu referire la ponderea
asimilării culturii de referinţă, a timpului necesar acestui fenomen şi a blocajului
creat de propria sa cultură în procesul dezvoltării.
Uneori, individul încheie etapa socializării anticipative prin neintegrarea în cadrul
unui grup de referinţă, acesta respingându-i adeziunea din motive mai mult
sau mai puţin obiective. Momentul este surprins cu fidelitate în biografiile
narative ale unor profesori.
Itemul 5 al biografiei narative: aşteptări iniţiale/ realitatea din şcoală:
 „am fost oarecum dezamăgită să constat discrepanţa dintre şcoală/
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serviciile oferite de aceasta şi nevoile reale ale copiilor. Şcoala este
destul de ruptă de realitate... iar actorii ei (elevii şi profesorii) întâmpină
dificultăţi în manifestarea şi prestarea rolurilor” (profesorul a părăsit
sistemul).
 „în orice şcoală sunt grupuri de interese sau de prieteni. Ca debutant
pur şi simplu eşti un străin”
VARIABILA 9. Teama faţă de noutate, şocul realităţii. Modul în care teama
faţă de noutate influenţează consolidarea autonomiei profesionale şi dezvoltarea
identităţii profesionale a debutantului.
Criza debutului nu este generală, însă ea poate influenţa în mod frecvent
tinerii stagiari. Debutanţii se află între nevoia de a se adapta, de a se conforma
cerinţelor instituţionale şi relaţionale impuse de organizaţia şcolară angajatoare
şi dorinţa de a aplica informaţiile asimilate în formarea sa iniţială.Stagiarul
este frământat de o serie de game emoţionale variate precum: anxietate,
insecuritate, singurătate, epuizare, frustrare, nevoia de a fi recunoscut, de a
i se recunoaşte meritele, implicările, îndoiala sinelui. Aceste stări fluctuante
îi macină în egală măsură atât pe cei chestionaţi cât şi pe profesorii care au
completat biografia narativă.
Mesaje ale persoanelor care au completat biografia narativă
Reacţie de indecizie:
 „Dumnezeu ştie ce va fi. Ar fi bine să iau titularizarea cât mai repede!”
 „acum gândesc că voi rămâne, mâine nu ştiu cum am să gândesc...”
Mesaje ale persoanelor care au completat chestionarele:
 „am fost un pic speriată şi confuză dar colegii, directorul m-au ajutat
să mă integrez”
Reacţie de revoltă:
 „frustrare, suparare...”
Cei care ignoră problemele sau, la polul opus, cei care acceptă realitatea fără
luptă:
 „în general am ignorat ce am considerat că este nerealist şi am căutat
să nu mă implic prea mult...”
Cei cărora le place să experimenteze:
 „am optat pentru învăţământ pentru că voiam să încerc şi altceva în
domeniul în care studiam (m-am angajat în timpul facultăţii) şi mă
gândeam că ar fi interesant şi plăcut să lucrez cu copiii”
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Reacţie de încântare:
 „vreau să rămân pentru că îmi place această meserie, lucrez cu
oameni, formez oameni, am timp liber şi în cazul întemeierii unei
familii mi-aş putea face bine treaba şi la şcoală şi acasă...”
Cei care găsesc soluţii:
 „m-am mobilizat foarte mult să găsesc ceva mai bun, mai demn şi
care să-mi placă...”
VARIABILA 10. Particularităţile psihologice ale tânărului debutant. Maniera
în care particularităţile personalităţii influenţează construirea identităţii
profesionale a debutantului.
 „am fost un pic speriată şi confuză dar colegii, directorul m-au ajutat
să mă integrez...”
 „am mulţumit celor ce m-au ajutat...”
 „autodeterminare, conştiinciozitate, perseverenţă...”
Există însă şi sentimente precum mulţumire sufletească, satisfacţie pentru
lucrul bine făcut, împlinire. Debutanţii pendulează între adaptarea din mers,
fără să facă prea multe concesii şi autodeterminare, conştiinciozitate,
perseverenţă. Există totuşi şi o categorie, a celor care se conformează normelor
instituţionale, însă dintre aceştia unii au simţit nevoia să precizeze limita
acceptării: “până la limita bunului simţ şi a autorespectului”, după cum
afirmă un profesor debutant în biografia narativă.
VARIABILA 11. Motivele pentru care tânărul stagiar apelează şi/ sau acceptă
serviciile de specialitate ale psihologului şi consilierului şcolar, colegilor
profesori, directorul instituţiei, inspectorului de specialitate şi impactul
pe care aceste sfaturi le au asupra evoluţiei sale profesionale.
Uneori stagiarii s-au bucurat de ajutorul solicitat (Indicatorul 27 al
chestionarului:
 „colegilor, pentru a mă ajuta (la începutul anului şcolar) să înţeleg
mai bine procesele prin care urma să trec”
Alteori debutanţii s-au trezit refuzaţi cu mai mult sau mai puţin tact:
 „după caz, şefilor de catedră sau colegilor, directorilor sau directorilor
adjuncţi, secretariatului... iar de făcut... aproape mereu am primit
răspunsuri contradictorii (câte persoane întrebi atâtea răspunsuri
primeşti, nu există o modalitate unică de realizare a documentelor
necesare la lecţie) sau jumătăţi de răspuns...”
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VARIABILA 12. Ar fi interesant de studiat măsura în care programele deja
existente acoperă nevoile de dezvoltare profesională ale tânărului
debutant şi care ar fi problemele pe care simt nevoia să le abordeze prin
mijlocirea proiectelor de inserţie
Indicadorul 30 al chestionarului

Gradul
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motivare
şi apecierea
competenţelor
Gradul
motivare
şi aprecierea
competenţelor
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comparativ
Studiu
comparativ
25
20
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10
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5
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Rar

0
1

2

Foarte rar / Deloc

motivare / apreciere

Studiind graficul de mai sus, parte a indicatorului 30, se constată că în şcolile
angajatoare există un echilibru direct proporţional între gradul de motivare al
profesorilor şi aprecierea competenţelor de către conducere. Acest detaliu ar
explica într-o oarecare măsură participarea cadrelor didactice la programele
de pregătire profesională. Însă se pune întrebarea: care este factorul
determinant al participării, motivarea intrinsecă a profesorilor sau aprecierea
competenţelor celor care se implică în astfel de activităţi? Dacă se ia în
considerare faptul că profesorii debutanţi simt nevoia perfecţionării propriilor
competenţe şi cunoştinţe asimilate în timpul formării iniţiale, atunci este vorba
despre o motivare a acestora care nu este considerată neapărat ca fiind de
natură intrinsecă. Ea poate veni însă şi ca factor extern, constrângător, datorită
unor lacune aflate în pregătirea profesională sau a obligaţiei urmării cursurilor,
ceea ce ţine de factorul decizional al instituţieie angajatoare, de cultura. Evident
că un cuvânt important îl deţine şi cultura organizaţiei şcolare. Se poate afirma
că o cultură normativă specifică poate deveni constrângătoare în ceea ce
priveşte urmarea unor forme de pregătire pe parcursul carierei didactice la fel
de bine ca şi existenţa modei de a te prezenta la astfel de cursuri.
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Indicatorul 32 al chestionarului
În ce măsură consideraţi că profesorii sunt implicaţi/ motivaţi pentru formare
şi dezvoltare profesională continuă? Argumentaţi răspunsul.
 „aceste cursuri sunt şi un prilej bun de a se întâlni, discuta, consfătui
cu alţi profesori de specialitate”
Concluzii
Rezultatele cercetării au demonstrat faptul că perioada de formare iniţială a
cadrelor didactice e insuficientă şi nu oferă condiţii corespunzătoare pentru o
integrare profesională optimă a debutanţilor.
Ipoteza specifică formulată se confirmă, formarea iniţială este preponderent
teoretică, aspectele practice fiind nesemnificative şi de aceea această
dimensiune nu asigură decât în parte o adaptare şi o integrare optimă din
punct de vedere profesional. Ipoteza particulară de lucru confirmă faptul că
integrarea profesională a tinerilor debutanţi se realizează cu dificultate şi nu
în primul an, având o durată mult mai mare.
În procesul adaptării profesionale, tinerii debutanţi nu sunt sprijiniţi
corespunzător de către conducerea şcolii, nu există o preocupare specială
din partea acesteia pentru o integrare în cultura instituţiei şi nu neapărat în
obligaţiile strict profesionale.
Şcoala, prin specificul său, tinde spre diversificarea câmpului educaţional,
fapt care are o influenţă atât asupra elevului, cât şi asupra cadrului didactic.
Profesorul desfăşoară o activitate reglementată, restricţionată de o serie de
norme, caracteristice orientării normative a acestei instituţii, dar fiind atins
totodată şi planul social-relaţional.
Privind din această perspectivă, profesorul aflat la începutul carierei sale nu
este profesor pe de-antregul, el devine profesor prin formare continuă,
desăvârşind o identitate culturală, relaţională, profesională. Tânărul debutant
este supus unui proces de afiliere, îşi construieşte un fel de etos profesional,
explorează, ia cunoştinţă de ceea ce se întâmplă în jurul său, atât în plan
academic, cât şi în plan relaţional-emoţional. Acum apare conformitatea ca
stare, care poate conduce la conformism, la depersonalizare, ceea ce este
periculos. Poate fi momentul declanşării unui conflict între debutant şi colegii
de breaslă, debutant care îşi simte ameninţată personalitatea, simte că cei
din jurul său nu îi vin în întâmpinare şi nu îi rezolvă nevoile profesionale şi
relaţionale aşa cum s-ar aştepta el. Ceea ce urmează ca stare de fapt prin
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care poate trece tânărul stagiar poate fi numită practicalitate, definită ca un
prag specific când debutantul îţi asigură confortul profesional, obţinând cu un
minim de efort rezolvarea pe moment a problemelor în plan profesional şi
socio-relaţional.
Şcoala răspunde parţial nevoilor stagiarului, este focalizată pe excelenţa
cognitivă, profesională, judecă profesorul după performanţa elevului neluând
în seamă nevoile de inter-relaţionare ale acestuia, adesea întărind barierele
emoţionale dintre el şi colectivul de cadre didactice din instituţia unde
funcţionează.
Debutantul este produsul unei culturi; identitatea profesională a început să fie
modelată în timpul formării iniţiale conform unor anumite principii călăuzitoare.
Contactul cu şcoala implică impactul cu ceea ce reprezintă cultura unei
organizaţii, o cultură cu specific aparte, în care există o serie de emoţii
provocate de comunicare şi interrelaţionare, există o serie de mituri, cutume,
tradiţii şi obiceiuri de care debutantul nu avea habar până la intrarea în contact
direct; există o serie de modele şi eroi pe care cultura şcolii îi promovează.
Practic stagiarul ia contact cu o lume vie, pe care nu a avut ocazia să o
cunoască în timpul formării iniţiale datorită momentelor de practică pedagogică
extrem de reduse, uneori ca şi inexistente.
Lumea vie cu care intră în contact impune noului venit propria cultură pe care
acesta se vede nevoit să o accepte, să o asimileze, să intervină sau chiar să
i se opună. Cultura pe care tânărul stagiar o percepe este trecută prin filtrul
unor emoţii uneori exteriorizate, alteori nu, emoţii care sunt la rândul lor simţite
de colectivul de cadre didactice în mod diferit, fiecare filtrându-le prin propria
grilă de aşteptări, adesea acestea modelându-se pe aspectul normativ al
culturii şcolii, dar şi pe valorile promovate de aceasta.
Dacă debutantul nu reuşeşte să se adapteze culturii specifice şcolii în care
este angajat ca profesor, aceasta se întâmplă deoarece formarea iniţială
dominant teoretică nu asigură o adaptare şi o integrare optimă din punct de
vedere profesional, aspectele de natură practică fiind adesea absente din
pregătirea studenţilor.
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