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A. TEME PENTRU EVALUAREA DE PARCURS LA DISCIPLINA 

„MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI” 

 

SESIUNEA I 

Seminar I - Managementul clasei de elevi. Delimitări conceptuale şi implicaţii 
praxiologice 

 
Teme 

1) Exerciţiu 
Selectează una dintre perspectivele asupra conceptului „managementul clasei de elevi”. 
Justifică alegerea, argumentează. (2 argumente, 2 paragrafe) 
 

2) Exerciţiu 
Realizează o reprezentare grafică de tip „sistem solar” care să aibă drept punct de 
referinţă conceptul „managementul clasei de elevi”. În jurul acestuia creează (prin săgeţi) 
legături cu semnificaţiile oferite de definiţiile din secţiunea teoretică. 
 

3) Planificarea activităţilor din „Prima zi de şcoală” 
    Lecturaţi suportul teoretic şi luaţi în consideraţie importanţa  primelor  întâlniri cu clasa de 
elevi. 
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Scenariu: Sunteţi profesor diriginte la clasa a V-a B. Realizaţi o planificare a activităţilor elevilor 
pentru prima zi de şcoală. Luaţi în considerare nevoile şi preocupările elevilor, ale părinţilor şi ale 
profesorului.  

Folosiţi modelul următor: 

Activităţi Obiective Perioada  Resurse 
educaţionale  

Responsabili  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
4) Exerciţiu: „Întrebările tânărului profesor”. Răspunde în scris la următoarele întrebări: 
o Ce ai vrea să ştii despre elevii unei clase înainte de a-i întâlni şi de ce? 
o Ce tip de subiect vei alege pentru prima lecţie şi de ce? 
o Ce vei face şi vei gândi: cu o oră înainte de lecţie, cu cinci minute înainte de lecţie? 
o Cum vei începe lecţia? 
o Ce strategii de predare vrei să foloseşti la prima lecţie (prelegere, lucrul pe grupe, conversaţia, 

altele) şi de ce? 
o Cum crezi că te va percepe clasa la prima întâlnire? 
o Există reguli pe care doreşti să le stabileşti de la început? De ce? 
o Ce tip de relaţii ţi-ar plăcea să stabileşti cu clasa pe termen lung şi cum te-ai gândit să 

procedezi? 
 

Seminar II - Personalitatea profesorului. Perspective manageriale 

Teme 

1) Exerciţiu „Profilul competenţelor profesionale” 
Etapa 1: Elaboraţi în formă grafică, profilul competenţelor profesionale ale cadrului 
didactic (organizatori grafici tip ciorchine, arbore sau tip sistem solar). Ce alte 
dimensiuni puteţi include alături cele prezentate?  
Etapa 2: Autoevaluare – Profil managerial 
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Realizează o autoevaluare a competenţelor profesionale din perspectivă managerială . 

Care sunt punctele tale forte? Dar cele slabe? Imaginează o strategie de dezvoltare 

profesională care să te ajute să devii un bun manager al clasei (jumătate de pagină).  

 
2) Activitate  - Managementul conflictului de rol 

Deseori, profesorul resimte stări tensionale şi trăieşte situaţii conflictuale generate de „conflictele de 

 rol”. Redăm în sinteză cîteva exemple (Neculau, 1999, p. 261): 

- Părinţii solicită adesea atenţie specială pentru copiii lor, profesorul este obligat să 
fie imparţial. 

- Are datoria de a respecta cerinţele programei şcolare transmiţând corect elevilor, 
cunoştinţe de specialitate şi în acelaşi timp să dezvolte elevilor „aptitudini critice”, 
gândirea critică (a pune la îndoială adevărurile ştiinţei). 

- Are responsabilitatea de a transmite un cumul de informaţie ştiinţifică (a instrui) şi 
în acelaşi timp să transmită valori fundamentale pentru viaţă (a educa). 

-  Trebuie să evalueze rezultatele elevilor în echilibru cu obiectivele educaţionale 
prestabilite şi în acelaşi timp să devină un „sfătuitor”, consilier non-evaluativ, 
atunci când este solicitat 

 Sarcină de lucru: Identificaţi modalităţi de soluţionare creativă privind conflictele de rol 
 exemplificate mai sus. 

 
3) Activitate – Stiluri manageriale 

  Etapa 1: Identificaţi efectele stilurilor manageriale asupra clasei de elevi: (1) ca  
  ambianţă psihologică şi (2) performanţe în învăţare. 
 

Stil managerial Ambianţă psihologică Performanţe în învăţare  

Democratic   
 
 

 

Autocratic   
 
 

 

Permisiv   
 
 

 

Etapa 2: Practica pedagogică vă oferă posibilitatea să observaţi personalitatea profesorului 
mentor. Construiţi un portret al  acestuia folosind indicatorii din suportul de curs şi seminar. 
Identificaţi stilul de conducere al profesorului: autocratic, democratic sau permisiv? Orientat spre 
elev sau spre sarcina de învăţare? 
 

4) Exerciţiu – Abuzul de putere 
Identificaţi efectele exercitării abuzului de putere, bazat pe agresivitate fizică şi 
psihologică, asupra elevilor şi a atmosferei afective din clasă. Realizaţi o listă cu 
atitudinile şi comportamentele inacceptabile ale profesorului în clasa de elevi! 
(minim 5, maxim 7 atitudini şi comportamente). 
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Seminar III - Cunoaşterea clasei de elevi ca grup social. Dimensiunea 
ergonomică 

 
Teme 

 
1) Activitate  Jurnalul cu dublă intrare– Strategii de armonizare a scopurilor 

Etapa I: Pornind de la afirmaţia „scopul comun al membrilor clasei ar trebui să fie învăţătura”, 
gândiţi-vă la exemple cunoscute din experienţa voastră de elevi sau din literatura de specialitate, 
de scopuri divergente ale elevilor şi ale şcolii/profesorilor, în termeni de diferenţe între scopurile 
individuale şi educaţionale.  
Etapa II: identificaţi modalităţi de armonizare a celor două categorii de scopuri (educaţionale şi 
individuale), ţinând cont de nevoile elevilor. 
Completaţi tabelul următor: 

Scopuri divergente 
Elevii îşi doresc/au nevoie de....(scopuri individuale): 
- 
- 
- 
- 
Şcoala/profesorii îşi doresc (scopuri educaţionale): 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Modalităţi de armonizare a scopurilor individuale şi 
educaţionale folosind: strategii didactice adecvate şi 
creative, stil de conducere flexibil, prestigiul 
profesorului, motivarea adecvată a elevilor pentru 
activităţile comune, adaptarea la nevoile psihologice 
ale elevilor, utilizarea resurselor grupului, 
individualizarea învăţării. 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
2) Exerciţiu - Regulamentul clasei  

Etapa I. Folosind modelul de mai jos, elaboraţi un Regulament al clasei (o listă de 5-7 reguli). 
Gândiţi-vă la consecinţele corespunzătoare. Daţi-i un titlu atractiv, folosiţi desene sau simboluri 
sugestive. 

Titlu 

Comportament aşteptat Regula Consecinţa pentru elevii care nu 
respectă regula 

Să nu se bată între ei Rezolvăm conflictele în mod 
corespunzător. 

10 minute izolare-banca gânditorului 

Să nu se alerge prin casă În clasă se circulă încet şi ordonat. 5 minute de curăţenie în clasă la 
sfârşitul zilei 
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Etapa II. Elaboraţi o scrisoare către părinţi, prin care să-i informaţi despre utilitatea şi necesitatea 
respectării regulilor, precum şi consecinţele nerespectării acestora (jumătate de pagină). 
 

3)  Proiect - Clasa Prieteniei 
Planificaţi un set de activităţi care să mărească unitatea, coeziunea clasei de elevi. Integraţi aceste 
activităţi în cadrul unui proiect, desfăşurat pe parcursul întregul an şcolar, aflat sub egida „Clasa mea 
- Clasa Prieteniei”.  
(Sugestii de activităţi: proiecte comune ale clasei, evenimente ale clasei, tematica pentru orele de 
dirigenţie, excursii, amenajarea clasei, concursuri, competiţii cu alte clase/şcoli, jocuri şi exerciţii 
speciale). 

Activităţi Obiective Perioada  Resurse 
educaţionale  

Responsabili  
 

Indicatori ai coeziunii de grup  
Exemple: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Acord privind scopurile. 
Frecvenţă ridicată a interacţiunilor 
pozitive: adresare, zâmbet. 
Comunicare interpersonală bună. 
Atmosferă prietenească, etos pozitiv. 
Respectarea normelor de grup. 
Cooperează eficient. 
Proximitate fizică. 
Îşi asumă responsabilităţi. 
Activităţi comune soldate cu 
succes/performanţă. 
Sprijinirea reciprocă în acţiuni. 
Aprecierea faptului că se simt bine atunci 
când lucrează împreună. 
Aprecierea reciprocă după realizarea 
sarcinilor şi activităţilor de grup. 
Exprimarea satisfacţiilor/insatisfacţiilor 
generate de apartenenţa la grup. 
Folosirea cuvintelor laudative/apreciative 
la adresa grupului. 
Utilizarea frecventă a pronumelui 
personal „noi” (conturarea identităţii). 

 

4) Exerciţiu - „Harta conceptuală” 
 Realizaţi o hartă conceptuală, punând în relaţie principalele concepte studiate. Situaţi în 

centrul acesteia sintagma „Caracteristicile clasei de elevi”, iar în jur ideile generative ale 
acesteia sau simboluri sugestive. Fiecare idee poate genera  alte idei, subordonate. 
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5) Poster „Clasa mea. Zonă fără probleme” 

a) Realizaţi un poster sau o hartă numită „Clasa mea. Zonă fără probleme”. 

Desenaţi/listaţi/marcaţi simboluri care să sugereze schimbările de ordin ergonomic, cu 

implicaţii pozitive asupra mediului de predare-învăţare. Descrieţi aceste schimbări şi anticipaţi 

efectele posibile. 

b) În clasa dumneavoastră, propuneţi modalităţi diferite de aranjare a mobilierului clasei, în 
funcţie de specificul activităţii şi maniera de organizare a grupurilor (pentru o dezbatere, o 
activitate de grup, brainstorming, evaluare scrisă, lecţie de predare-învăţare, etc.). 
 
 

Sesiunea a II-a 
 

Teme 

Seminar IV – Dimensiuni aplicative ale MCE 

I. Managementul relaţiilor interpersonale 
 

1. Activitate „O relaţie bună profesor – elev” 
Etapa I: Pornind de la afirmaţia „Profesorii eficienţi sunt cei ce ştiu să ţină o cumpănă dreaptă între controlul 

strâns şi exigent şi deplina libertate de decizie a clasei” (Neculau, A.,1999, p. 263), răspundeţi la întrebarea 

„Cum definiţi o relaţie bună profesor-elev?”. Alegeţi una dintre următoarele modalităţi de lucru: 

• Numiţi cinci caracteristici prin elaborarea unui tablou al caracteristicilor relaţionale pozitive . 
• Realizaţi un desen/poster cu titlul „O relaţie bună profesor-elev!”  
• Compuneţi o poezie sau un catren. 

Etapa II: Imaginaţi 5 principii de îmbunătăţire a relaţiei cu elevii. Propuneţi 3 obiective şi 3 activităţi concrete 

pentru schimbarea relaţiilor cu clasele unde vă desfăşuraţi activitatea. 

2. Activitate „Conformismul de grup” 

- Cum influenţează presiunea grupului atitudinile şi comportamentele membrilor 

săi? Daţi exemple concrete (2 exemple). 

- Imaginaţi activităţi care au ca obiectiv antrenarea rezistenţei elevilor la presiunea 

grupului. (2 exemple). 

 

II. Managementul problemelor disciplinare 
 

1. Activitate „Miturile pedepselor”. 
Identificaţi contraargumente pentru următoarele afirmaţii: 

 Pedeapsa ne asigură o autoritate mai mare în faţa elevilor. 

 Profesorii severi obţin cele mai bune rezultate. 

 Dacă nu folosim metode severe de disciplinare, creşte incidenţa violenţei în şcoală. 

 Neutilizarea pedepsei duce la permisivitate şi indisciplină. 

 Pedeapsa ne ajută să controlăm copilul. 

 

2. Activitate „Disciplina în clasa de elevi. Probleme şi soluţii” 

Jurnalul cu dublă intrare 
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Probleme de disciplină în clasa de elevi (listaţi 
cele mai frecvente probleme de disciplină în 
clasa de elevi). 

Enumeraţi cele mai adecvate soluţii manageriale 
pentru problemele de disciplină identificate. 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 

3. Eseu 
Reflectaţi la implicaţiile practice ale disciplinei MCE şi răspundeţi la întrebarea: „De ce avem 
nevoie de disciplina Managementul clasei de elevi?” (jumătate de pagină) 
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B. PORTOFOLIUL DISCIPLINEI – TEMĂ OBLIGATORIE 

 Managementul situaţiilor de criză educaţională  

 
4. Aplicaţie „Studiu de caz şi plan de intervenţie pentru o situaţie de criză educaţională (la 

nivelul clasei de elevi)” 
Folosind modelul teoretic din suportul de curs/seminar precum şi exemplele de situaţii de 
criză educaţională discutate în cadrul aplicaţiilor de seminar: 

Analizaţi o situaţie de criză educaţională întâlnită în şcoală sau mass-media (TV, 
presa scrisă) sau imaginaţi o situaţie de criză educaţională şi elaboraţi un plan de 
intervenţie adecvat. 

Gestionarea situaţiilor de criză educaţională – Model teoretic 

Ce s-a întâmplat? 
Identificarea şi 
cunoaşterea 
situaţiei de criză 

De ce s-a întâmplat? 
Etiologia (Cauzele crizei) 

Ce e de făcut? 
Decizia 

Control şi evaluare 

Particularizaţi 
oricare dintre 
următoarele situaţii: 
Elevi:  certuri 
injurioase, bătăi 
soldate cu traume 
fizice şi psihice care 
au implicat mai mulţi 
elevi ai clase şi au 
condus la divizarea 
grupului.  
Acţiuni ale unor 
grupări delincvente: 
furturi, consum de 
droguri, abuzuri 
sexuale, tentative de 
sinucidere, omor.  
Profesori-elevi: 
certuri, ameninţări, 
violenţă fizică. 
Profesori – părinţi: 
conflicte, denigrări, 
mituiri. 
Inter-clase: conflicte 
între liderii celor două 
clase, batăi între 
membrii marcanţi ai 
claselor.  

 

În demersul de cunoaştere şi 
identificare a cauzelor 
crizei, profesorul trebuie să ia 
în consideraţie conflictele 
valorice existente, dificultăţile 
de comunicare dintre 
protagonişti, probleme în 
managementul organizaţiei 
şcolare, factori sociali (familii 
dezorganizate, contextul social 
mai larg în care funcţionează 
şcoala, -cartier, comunitate, 
probleme sociale ale 
comunităţii, probleme 
interetnice),  factori individuali 
(dificultăţi de autoreglare 
emoţională şi 
comportamentală,  devianţă, 
probleme emoţionale, 
dificultăţi de integrare şi 
adaptare socială, şcolară, eşec 
şcolar), grupali (competiţie 
exagerată, existenţa unor 
structuri informale paralele în 
grupul clasă, lideri negativi 
influenţi), etc.  

Principii de acţiune: 
- Scapă de urgenţe dar 
ia în consideraţie 
consecinţele crizei pe 
termen lung. 
- Ce îmi propun pe 
termen lung pentru ca 
situaţia să nu se mai 
repete? 
- Regula de 3: Nu ai 
voie să mizezi totul pe 
o singură alternativă. 
Trebuie să ai altrenative 
decizionale! 
- Anticipează 
consecinţele fiecărei 
alternative. 
Asumă-ţi 
responsabilitatea 
deciziei luate. 
- Propune-ţi redresarea 
şi ameliorarea situaţiei 
pe termen lung. 
- Dacă este posibil, 
elaborează proceduri la 
nivel instituţional, 
instituie noi reguli. 
 

Controlul trebuie să 
însoţească orice demers 
acţional şi constă 
localizarea cât mai fidelă 
a fenomenului, evitarea şi 
prevenirea altor efecte 
ale crizei sau chiar micro-
crize paralele. 
Evaluarea are în vedere 
măsurarea şi aprecierea 
stării finale a clasei în 
urma încheierii 
demersurilor rezolutive. 
E bine să fie configurate 
seturi de indicatori 
relevanţi pentru a evita 
erorile în apreciere şi 
pentru certificarea 
nivelului final.  

Un obiectiv 
esenţial al etapei 
evaluative îl constituie 
concluziile inferate în 
urma impactului cu 
starea de criză şi 
angajarea tuturor celor 
implicaţi în acţiuni de 
cunoaştere şi de 
prevenire a viitoarelor 
situaţii de acest gen. Un 
cadru didactic bun, cu 
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experienţă dar şi cu 
calităţi manageriale 
evidente va valorifica 
întreaga desfăşurare a 
evenimentelor în 
favoarea dezvoltării 
ulterioare a organizaţiei, 
a eficientizării 
demersurilor sale 
personale dar şi pentru 
sporirea productivităţii 
clasei.  

 

În elaborarea temei, folosiţi algoritmul următor: 

Studiu de caz (analiza unei situaţii reale sau imaginate) şi plan de intervenţie 

pentru o situaţie de criză educaţională 

 

Etape ale studiului de caz 

1. Contextul problemei:  descrierea şcolii, clasei, elevilor implicaţi. Cine a semnalat situaţia de criză 
(profesor, elevi, părinţi, conducerea şcolii, diriginte, consilier, personal auxiliar) şi în ce condiţii? 

________________________________________________________________________ 

 

2. Problema – definirea problemei (obţinerea informaţiilor din perspectiva elevilor, cadrelor didactice, 
familiei şi prietenilor sau colegilor) (Ce s-a întâmplat?) 

________________________________________________________________________ 

 

3. Identificarea cauzelor problemei (De ce s-a întâmplat aşa?) 

________________________________________________________________________ 

4. Strategii de intervenţie: 

 Scopul intervenţiei ___________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 Obiectivele intervenţiei pe termen scurt şi mediu 

________________________________________________________________________ 

5. Identificarea soluţiilor alternative de soluţionare a situaţiei de criză (Ce se poate face?) 

________________________________________________________________________ 

 

6. Evaluarea soluţiilor şi luarea deciziei (Ce e de făcut?) – Modalităţi de intervenţie 
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7. Rezultate obţinute (Ce am obţinut? Cum am rezolvat situaţia de criză?) 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

C. Criterii de evaluare – Seminar 

Se acordă 7 puncte  pentru participarea activă în cadrul activităţilor de seminar şi rezolvarea 
corectă a aplicaţiilor propuse (toate aplicaţiile propuse la punctul A, Sesiunea I şi II) 

Se acordă 3 puncte pentru aplicaţia propusă la Portofoliul disciplinei (punctul B): 

Studiu de caz (analiza unei situaţii reale sau imaginate) şi plan de intervenţie pentru o 

situaţie de criză educaţională 
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