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Summary 

The article represents a summary of the theoretical and practical research on the most  important 
praxiological aspects of image management and educational activity of the head teacher. The author 

correlates the pupils image, with that of family and class, pointing the importance of their formation in 

human education. 

O analiză teoretico-praxiologică detaliată a activităţii pedagogilor, îndeosebi a profesorului – 

diriginte, indică momentul-cheie a acesteia: operarea, coordonarea şi asigurarea coerenţei dintre 

propria imagine a cadrului didactic și contribuția la formarea imaginii elevului, a imaginii 

colectivului clasei și a imaginii instituţiei de învăţămînt. De fapt, toate fenomenele elucidate ţin de 

managementul imaginii [8]. Sondajele realizate pe câteva eşantioane stratificate (elevi, studenţi, 

profesori, diriginţi şi directori-adjuncţi pentru educaţie),  

ne-au determinat să evidenţiem punctele vulnerabile ale managementului clasei de elevi, printre care 

am identificat şi problema vizată. Diriginţii şi directorii-adjuncţi responsabili de educaţie consideră 

că pregătirea specială iniţială la facultate este insuficientă (83,4%), iar pregătirea continuă prin 

intermediul cursurilor de reciclare, a seminarelor metodologice, a conferinţelor ştiinţifico-practice, 

trebuie să contribuie la reactualizarea cunoştinţelor din domeniul psihopedagogiei şi perfecţionarea 

competenţelor de studiere a personalităţii elevilor, de cultivare a grijii acestora pentru imaginea 

personală. În opinia specialiştilor din domeniul teoriei educaţiei, eficiența managementului 

educațional depinde, în mare măsură, de reputația și imaginea cadrelor didactice și a instituției pe 

care aceștia o reprezintă [2]. 

În această ordine de idei, vom elucida aspectele ce ţin de managementul imaginii în activitatea 

profesorului - diriginte. Aici se cer diferenţiate patru planuri acţionale: imaginea elevului, imaginea 

familiei, imaginea colectivului de elevi şi imaginea instituţiei de învăţămînt. 

Conştientizarea legăturilor dintre personalitatea, starea, profilul comportamental al elevului şi 

imaginea lui, percepută de opinia publică a semenilor, rudelor, cadrelor didactice, cunoscuţilor, 

impune amplificarea acţiunilor orientate spre formarea şi gestionarea fenomenului în cauză. 

Acţiunile ce vor fi întreprinse de diriginte, elev şi ceilalţi actori educativi trebuie să fie realizate prin 

prisma mecanismului de formare a imaginii, care cuprinde următoarele etape: percepţii ↔ 

reprezentări ↔ evaluare ↔ opinii ↔ motivaţie ↔ convingeri ↔ atitudini. Formarea imaginii de 

sine la elevi este un proces constructiv ce implică un ansamblu de elemente ale actului atitudinal-

volitiv şi a celui social şi relaţional. Cercetătorii din domeniul vizat consideră că imaginea elevului 

capătă în mentalitatea colectivului de elevi şi pedagogi un anumit prestigiu, de care are nevoie 

fiecare individ pentru a se autoafirma [1; 2; 4; 5; 7; 8]. 

În cazul dat, observăm că imaginea elevului corelează cu imaginea familiei, clasei de elevi, a 

profesorilor şi instituţiei de învăţămînt, ceea ce influenţează în mod direct încrederea în propriile 

forţe, relaţia socială la nivelul elev – familie – şcoală – comunitate. Numai profesorul, care ține la 

imaginea sa, reprezintă un model de personalitate demnă și promovează o cultură morală și 

profesională înaltă, este în stare să cultive elevilor valorile etice și să le formeze o atitudine 

responsabilă pentru faptele sale, care, treptat, se conturează în imaginea acestuia.  



Strategiile de formare a imaginii elevului, pe care trebuie să le valorifice dirigintele în 

educaţia copiilor ce frecventează școala, sunt elaborate în baza elementelor de identificare a 

particularităţilor de personalitate a elevilor de vârstă școlară, după cum urmează: scopurile şi 

obiectivele individului: reprezintă traseul și raţiunea formării personalităţii acestuia; resursele 

intelectuale şi creativitatea sunt definitorii pentru dezvoltarea şi formarea inteligenţei elevului; 

resursele moral-spirituale ale individului reprezintă calităţile morale şi spirituale care se manifestă 

în comportamentul elevului; resursele psihofizice ce ţin de particularităţile psihologice şi fizice ale 

elevului; trăsăturile de personalitate ce includ particularităţile proceselor psihice cognitive, 

proceselor volitive, afective, trăsăturile de temperament, caracter etc.; cultura conduitei (în familie, 

şcoală, societate) ce se manifestă în ţinuta şi comportarea elevului în cadrul societăţii; atitudinea 

faţă de activitatea de învăţare, care este reprezentată de poziţia și convingerile elevului cu privire la 

activitatea de învăţare; succesul sau insuccesul şcolar, ce contribuie la formarea încrederii sau, 

invers, a neîncrederii în forţele proprii; atitudinea faţă de semeni şi adulţi, ce se manifestă în relaţiile 

interpersonale cu semenii şi adulţii; preocupările şi activităţile ce ţin de timpul liber, care îi oferă 

elevului posibilităţi de a practica un hobby, a se autoperfecţiona în diverse aspecte; performanţele 

obţinute în diverse domenii (sport, artă etc.), care îl ajută pe elev să-şi aleagă viitoarea profesie, să 

posede o anumită autoritate şi credibilitate şi să se autodezvolte; să-și sporească autoaprecierea. 

Analiza elementelor propuse arată cât de profunde şi vaste trebuie să fie cunoştinţele şi 

competenţele cadrelor didactice în domeniul psihologiei generale, psihologiei vârstelor, pedagogiei 

şi managementului educaţional. 

Imaginea familiei, de asemenea, este importantă pentru elev şi pentru activitatea educativă. 

Imaginea pozitivă a familiei contribuie la formarea imaginii de sine a elevului, îl face mai sigur pe 

sine, oferindu-i un anumit prestigiu, posibilităţi eficiente culturale şi de securitate afectivă. Dirigintele 

poate determina imaginea familiei în baza elementelor de identificare selectate în lucrările 

cercetătorilor: Stănciulescu E. [Apud 2], Ţoca I. [8], Cuzneţov L. 

[3] etc. În acest context de reflecţie, elucidăm elementele de identificare a particularităţilor familiei 

elevului, cunoaşterea cărora vor contribui la consolidarea imaginii familiei, imaginii elevului şi la 

optimizarea colaborării şcoală – familie. 

În şirul acestor particularităţi se înscriu următoarele: 

 scopurile şi obiectivele familiei, ce vor permite determinarea orientării acesteia; 

 resursele moral-spirituale, ce reprezintă valorile morale şi spirituale, credinţele, convingerile 

familiei ca unitate socială și actor cu caracter educativ; 

 resursele umane şi structura familiei, care permit să determinăm componenţa ei, capacitatea 

de a valorifica rolurile familiale şi a stabili particularităţile adaptabilităţii, coeziunii familiale şi a 

posibilităţilor educative; 

 cultura/ethosul pedagogic familial [3], ce îi oferă familiei posibilitatea să se manifeste prin 

sistemul de valori obiective şi subiective în educaţia membrilor săi şi creşterea tinerei generaţii;  

 climatul moral şi relaţiile interpersonale ale familiei, care se pot determina prin forţa 

exemplului membrilor adulţi şi forţa de atragere a copilului, a dorinţei lui de a comunica cu părinţii, 

fraţii, rudele şi de a se afla în anturajul acestora; 

 resursele intelectuale şi creativitatea familiei, ce se manifestă prin cultura membrilor săi şi 

interesele/aspiraţiile cu care trăieşte familia; 



 preocupările şi activităţile ce ţin de timpul liber al membrilor familiei şi se manifestă în 

organizarea acestuia în scop de relaxare, distracţie, odihnă, culturalizare şi dezvoltare continuă a 

membrilor săi; 

 posibilităţile/resursele economice ce facilitează condiţiile de trai, optimizează creşterea şi 

educaţia copilului, creează un statut social cu anumite caracteristici: familie stabilă din punct de 

vedere economic, familie cu posibilităţi economice avansate sau familie cu posibilităţi economice 

modeste/insuficiente; 

 reputaţia familiei ca actor / sistem educativ, care se manifestă prin interesul, efortul şi 

mijloacele aplicate de familie în creşterea şi educaţia tinerei generaţii; 

 participarea activă a familiei în parteneriatul educativ, ce se realizează prin colaborarea 

eficientă a acesteia cu copilul, şcoala şi alţi actori educativi, care contribuie la formarea 

personalităţii elevului. 

Observaţiile noastre şi analiza literaturii de specialitate, au demonstrat faptul că 

conştientizarea elementelor nominalizate îi permite dirigintelui să cunoască mai bine elevul, să 

implice şi să valorifice eficient familia în crearea imaginii acestuia. Cercetările din domeniul 

sociologiei educaţiei şi a managementului imaginii ne orientează spre analiza elementelor de 

identificare ce contribuie la formarea şi cristalizarea imaginii cadrelor didactice, a întregului colectiv 

didactic și a instituţiei educaţionale, deoarece nici un elev şi nici familia nu sunt indiferenţi de 

nivelul, situaţia, calitatea serviciilor prestate de aceasta [2; 3; 5]. 

Este evident că formarea şi consolidarea imaginii instituţiei educaţionale, a imaginii clasei de 

elevi, imaginea familiei şi imaginea elevului sunt nişte verigi care interrelaţionează, influenţîndu-se 

reciproc. Cristalizarea imaginii persoanei sau a unei instituţii este un proces social constructiv de 

durată, ce implică elemente ale actului atitudinal-volitiv, generînd experienţe personale şi 

comportamentale.  
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