MISIUNEA NOASTRĂ ÎN VIITOR
Şcoala este un element foarte important într-o societate deoarece aceasta îi pregăteşte pe oameni pentru
viaţă. Educaţia realizată în şcoala are sarcina de a pregăti omul ca element activ al vieţii sociale ca forţă, muncă şi
subiect al relaţiilor sociale. Pentru ca educaţia să fie cât mai bună este necesar să existe în şcoli profesori care să
fie foarte bine pregatiţi, să fie răbdători şi înţelegători.
Eu cred că ună dintre cele măi importănte călităţi ale unui profesor este ca acesta să fie bine instruit şi să cunoască
atât domeniul în care predă, dar şi câte puţin din celelalte domenii. De asemeni, un profesor trebuie să ştie să
comunice cu elevul sau pentru că un profesor bun trebuie să fie şi prieten cu elevul nu numai superior, dar asta nu
înseamnă că profesorul nu trebuie să le arate elvilor că autoriatea este în mâinile sale.
„Prin modul său de predare, un profesor produce în mod constant indici în legătură cu ceea ce considera a fi
important, ce model de comportament aşteapta de la elevi, ce tipuri de participare doreşte, ce calitate de activitate
va accepta. Indiferent dacă aceşti indici sunt verbali sau nonverbali, dacă sunt conştienţi sau inconştienţi, elevii îşi
modelează comportamentul în funcţie de ei.” (Grant B.)
Ferry G. înaintează ideea că procesul educaţional în clasa este în esenţa lui un proces de comunicare în plan
vertical (profesor-elevi) şi în plan orizontal (elev-profesor).
Circuitul comunicaţional orizontal este complet diferit de cel vertical, iar comportamentul profesorului nu ţine cont de
relaţiile fireşti cu elevii, intrucât acesta transmite toate informaţiile, polarizează răspunsurile şi conduce viguros
desfăşurarea discursului din clasa.
Profesorul, după, cum susţine Ferry "are rolul de a organiza condiţiile fovorabile cooperarii între elevi pentru
realizarea unei sarcini comune, întrucât profesorul are misiunea de a crea situaţii de învăţare prin indicaţii, prin
selectarea, distribuirea materialului şi orienterea activităţii în clasă.”
O altă calitate este să ştie cum să-i facă şi pe ceilalţi să înţeleagă şi să le insufle o pasiune pentru obiectul pe care îl
preda, sau cel puţin curiozitatea de a învăţa şi afla mai multe, de la un profesor bun toţi elevii trebuie să plece cu
ceva cunoştinţe acasă, chiar dacă materia nu e chiar în topul preferinţelor lor.iar aici contează foarte mult pasiunea
cu care acesta îşi face meseria. Profesorul trebuie să ştie cum să ţină în frau întreagă clasă, să se facă ascultat şi
respectat de elevi, dar prin metode în care nu ar ofensa sau maltrata elevul . De aceea un profesor trebuie să dea
dovada de multă răbdare, înţelegere şi să nu îşi implice viaţa personală în viaţa profesională.
Eu sunt de părere că părinţii sunt tot un fel de profesori, pentru ca şi în familie primim o educaţie prin care ne
pregătim să devenim oameni activi ai societăţii. Totuşi părinţii sunt mai indulgenţi.
Între disciplina predată şi profesor trebuie neapărat să existe o legătură, una foarte strânsă, pentru că dacă nu
există nicio legătură între profesor şi materia predată, profesorul nu îşi poate manifestă acea pasiune pentru
predare, deoarece mai întâi de toate profesorului trebuie să îi placă foarte mult disciplina, iar dacă nu există
legătura profesorul nu poate insufla elevului interesul pentru disciplina respectivă.
Relaţia dintre profesor şi elev trebuie să fie bazată pe respect reciproc. Din momentul în care un adult are slujba de
a educa un copil, leagă un contract atat moral cât şi pe foaie, oficial că îşi vă împărtaşi cunoştinţele pe un anumit
domeniu. Astfel începe a preda elevilor noţiuni noi cu care el este familiarizat şi pe care este în stare să le
explice.Elevul primeşte informaţiile de la profesor, le procesează şi le aplică mai departe conform cerinţelor de la
ore sau la un nivel mai amplu pe viitor. Totuşi nu am răspuns în totalitate la întrebare. Consider că se dă şi se
primeşte din ambele părţi aproape în mod egal şi zic „aproape” pentru că balanţa înclina puţin în favoarea
profesorului care se presupune că are mai multă experienţă în domeniu.
La o ora de curs se predă, se menţine liniştea, se pun întrebări unde nu sunt lămurite lucrurile, se exersează şi se
notează.Aşadar elevul dă dovadă de înţelegere, răbdare şi simţul responsabilitaţii, iar profesorul pe cealaltă parte
oferă informaţii (care sunt în strânsă legătură cu aptitudinile de predare), disciplina şi experienţa.
Dacă facem o mică paralelă între ce se dă şi ce se primeşte veţi observă multe puncte în comun, precum:
înţelegerea, respectul, răbdarea şi aşa mai departe.Ce se dă se primeşte. După cum am zis şi cum ajung să mă
repet, nu se poate vorbi foarte uşor „la modul general” pentru că depinde de mai mulţi factori, dar se poate vorbi „în
mod normal”. Un profesor poate da respect elevilor dar invers să nu se mai aplice regula. Una dintre diferenţele
dintre cele două „părţi” am putea-o considera faptul că aceşti oameni sunt plătiţi ca să vină la catedră, iar în unele
cazuri putin le pasă dacă elevul a plecat din clasă cu noţiuni înţelese şi bine stabilite sau cu un creier alb ca până
atunci, dar este şi acesta un lucru discutabil. A fi profesor european presupune a promova strategii şi metode de
predare activă şi a dezvolta interesul elevilor pentru cunoaşterea şi înţelegerea valorilor europene. Acest lucru
constă în realizarea unor proiecte de lecţie care să evidenţieze valorile europene şi suprapunerea lor peste cele
româneşti. În concepţia profesorului european pentru declanşarea resorturilor interne ce susţin efortul de învăţare a
elevilor este esenţială utilizarea tehnologiei, fiind catalizată ca nevoia de cunoaştere, de explorare, de descoperire.
,,Ce săpăm în marmura, piere cu timpul, ce turnăm în bronz se macina, temple pe care le zidim vor ajunge odată
ruină, dar ce scriem pe coala nepieritoare a sufletului, principiile veşnice ale temerii de Dumnezeu şi ale iubirii faţă
de aproapele, va străluci şi în viaţa de acum şi în cea viitoare"
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