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Sistemul educaţional contemporan este orientat spre formarea unor personalităţi 

armonios dezvoltate şi performante din punct de vedere psihocomportamental, moral, 

relaţional, purtătoare a valorilor autentice durabile şi a comportamentelor civilizate. 

Conştientizarea faptului că după felul cum sunt educaţi copii noştri astăzi, va 

depinde peste ani comportamentul lor în societate, dar și amplificarea fenomenului 

comportamentelor deviante la elevii din liceu, a generat nevoia unor schimbări în 

managementul educațional. 

Managementul educaţional este procesul proiectării, organizării, coordonării, 

evaluării, reglării elementelor activităţii educative, a resurselor ei, ca activitate de 

dezvoltare libera, integrală, armonioasă a individualităţii, conform idealului 

educaţional. 

Managementul educaţional reprezintă acea ştiinţă pedagogică, elaborată 

interdisciplinar, pentru studierea evenimentelor care intervin în activitatea 

educaţională: decizie, organizare, gestiune, având o abordare ergonomică, 

psihologică, socială, normativă, operaţională şi inovatoare, în scopul facilitării 

intervenţiilor cadrelor didactice în situaţii de criză „educaţională" (indisciplină, 

agresivitate, violentă etc.) şi a comportamentelor deviante, întru evitarea 

consecinţelor negative ale acestora, prin exerciţiul deciziilor educaţionale. 

Managementul educaţional este arta, ştiinţa de a pregăti resursele umane, de a 

forma personalităţi, potrivit unor finalităţi solicitate de societate şi acceptate de 

individ [11, p. 16]. 

În cadrul managementului educaţional se urmăreşte prevenirea 

comportamentelor deviante, distructive şi rezolvarea problemelor comportamentale 

la elevi. Obiectivul funcţional al managementului educaţional este formarea la elevi a 

abilităţii de autoreglare şi autoconducere normativă a comportamentelor.  

Problema educaţiei elevilor, a formării calităţilor lor morale, a conducerii şi 

reglării comportamentelor şi a devierilor acestora la elevi, trebuie pusă pe prim plan, 

având cea mai mare actualitate. Iată de ce, toţi cei, implicaţi în actul educaţional 

trebuie să de-a elevului norme de educaţie, reguli de purtare, să-l înveţe ce poate fi 

permis sau nepermis, bun sau rău, moral sau amoral [3, p. 9]. 

La elevii din liceu (15-18 ani, adolescenţa) are loc o adâncă criză morală însoţită 

203



de o eroziune a relaţiilor interpersonale, o recesiune a valorilor sociale, care neapărat 

îşi pun amprenta asupra comportamentelor elevilor. Cea mai mare frecvenţă a 

comportamentelor deviante se atestă în jurul vârstei de 15-18 ani, ca mai apoi treptat 

să se atenueze.  

Pentru ca majoritatea elevilor din liceu să fie cinstiţi, modeşti, harnici, buni la 

suflet, sociabili, e necesar de a preveni şi diminua manifestarea comportamentelor 

deviante şi organizarea unui management eficient a cestora. Astăzi, mai multe cadre 

didactice sunt preocupate de analiza formelor de diminuare a manifestărilor 

comportamentelor deviante la elevi şi în special la cei din liceu (adolescenţi), pentru 

că reprezintă un fenomen social de mare complexitate, cauzator de prejudiciu în plan 

moral, valoric, psihosocial şi individual. 

Studiile realizate de cercetătorii A. Adler [1], E. Albu [2], Şt. Boncu [4], A. 

Huditean [5], C. Neamţu [8], D. Ozunu [9], V. Preda [10], etc., ne atenţionează 

asupra faptul că pentru a realiza un management educaţional eficient şi pentru a 

preveni sau a diminua sfera de manifestare a comportamentelor deviante la elevii din 

liceu se impune o conducere şi un control macro-social eficient, fundamentat pe 

investigarea sistematică a cauzelor şi modalităţilor de exprimare.  

Comportamentele deviante la elevii din liceu (adolescenţi) vizează, în esenţă, 

tulburările ce se raportă la relaţiile cu colegii de clasă, profesorii, părinţii, încălcarea 

regulilor şcolare şi sociale. Diversitatea sau varietatea acestor devieri este largă, ea 

cuprinzând atât modificări negative comportamentale cât şi violenţe verbale, 

agresivitate, brutalitate, abandon şcolar, mitomanie, acte de indisciplină, copiatul, 

nesinceritatea, fuga de la ore, diferite atitudini nonconformiste, abateri grave de la 

normele morale şi legislaţia penală, cum sunt: furtul repetat, vagabondajul, actele de 

spargere sau tâlhărie, excrocheriile etc. Caracteristice definitorii ale mediilor care 

generează devierile comportamentale pot fi - pauperizarea familiei, insatisfacţia 

emoţională atât la şcoală cât şi în familie, incultura şi dezintegrarea socială.  

Neglijarea din partea elevilor din liceu a câmpului relaţional, a modelelor 

comportamentale, sustragerea sistematică de la normele de conduită acceptate de 

societate, abuzarea de libertăţile oferite, obişnuinţelor social - negative prezente, 

neascultarea, încăpăţinarea toate acestea inevitabil duc la manifestarea multiplelor 

forme de comportament deviant. 

Managementul educaţional al comportamentelor deviante prezintă un complex 

de acţiuni concepute şi realizate pentru gestionarea funcţionalităţii optime a 

comportamentelor şi ajustarea lor la sistemul de valori utilizat în educaţie. 

Funcţiile managementului comportamentului elevilor din liceu sunt: 

 funcţia de planificare-organizare a dezvoltării comportamentale; 

 funcţia de orientare-îndrumare  a comportamentului; 

 funcţia de reglare-autoreglare a comportamentelor [6, p. 92]. 
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Managementului educaţional orientează comportamentele elevilor din liceu 

axându-se pe: 

 dimensiunea moral-axiologică, prin sistemul de valori utilizat în educaţia 

elevilor din liceu; 

 mobilizarea resurselor umane, gestionând particularităţile individuale 

specifice elevilor din liceu; 

 utilizarea strategiilor de tip comunicativ, interacţiuni, ethosul specific elevilor 

din liceu; 

 valorizarea individului şi a capacităţilor sale; 

 crearea climatului pozitiv organizaţional în liceu; 

 asigurarea responsabilităţii, afectivităţii adecvate, a spiritului altruist la elevii 

din liceu;  

asigurarea schimbării în mentalitate la elevii din liceu [7, p. 66]. 

Însuşirile esenţiale ale managementului comportamentelor la elevii din liceu pot 

fi sintetizate prin: 

 prezenţa unui complex de acţiuni concepute, realizate pentru a asigura 

funcţionarea optimă  procesului educaţional şi a comportamentelor socio-pozitive ale 

elevilor; 

 utilizarea optimă a resurselor umane (elevi, cadre didactice), materiale, 

economice, didactice; 

 aplicarea datelor interdisciplinare în asigurarea comportamentelor prosociale 

la elevii din liceu; 

 îmbinarea aspectului teoretic: - concepte, metode, ipoteze, corelaţii, cu cel 

metodologic, cu cel tehnologic şi de practica managerială a comportamentelor 

elevilor din liceu [11, p. 34]. 

Mediul şcolar are influenţe semnificative asupra dezvoltării elevilor din liceu, 

iar comportamentul lor rezultă în mare măsură de calitatea relaţiilor dintre elevi. 

Influenţa educativă asupra comportamentelor elevilor din liceu exercitată de 

cadrul didactic-manager este determinată de modul cum îşi îndeplineşte rolurile 

manageriale:  

 Rolul de planificare: Cadrul didactic-manager planifică întreaga activitate de 

formare şi educare a elevilor din liceu în funcţie de idealul educaţional prevăzut de 

actele normative şi politicele educaţionale acceptate. 

 Rolul de organizare: Întreaga activitate educaţională cu elevii din liceu este 

organizată de cadrul didactic-manager, cu consultarea membrilor grupului şcolar (al 

clasei) şi cu delegarea responsabilităţilor în rândul elevilor din liceu. Participarea la 

organizarea muncii a elevilor clasei conduce la o atitudine pozitivă a acestora faţă de 

obiectivele urmărite şi îi motivează pentru îndeplinirea lor. � 

 Rolul de comunicare: Comunicarea cu elevii din liceu este esenţială. Ea 
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trebuie înţeleasă ca proces ce se desfăşoară de la cadrul didactic la elev, de la elev la 

cadru didactic şi între elevi. Relaţiile dintre emiţător şi receptor sunt deschise, 

sincere, nestresante, pentru ca mesajul să fie bine perceput şi liber acceptat. Calitatea 

comunicării cu elevii din liceu influenţează climatul din interiorul grupului, clasei, 

care, la rândul lui, influenţează nu numai procesul învăţării, dar şi relaţiile ce se 

stabilesc între ei. 

 Rolul de conducere: În calitate de manager al clasei, cadrul didactic conduce 

activitatea de formare şi educare a elevilor din liceu. Stilurile de conducere adoptate 

de cadrul didactic ţin de particularităţile elevilor, a microgrupurilor, a clasei de elevi.  

 Rolul de coordonare: Coordonarea activităţii educaţionale presupune 

asigurarea legăturilor elevi-elevi, elevi-cadrul didactic, elevi-clasă, coerenţa acestora 

şi repartizarea sarcinilor în funcţie de tipul de lucru, evitarea consumului inutil de 

timp sau a pierderilor. 

 Rolul de îndrumare: Cadrul didactic este principalul îndrumător ale elevilor 

din liceu în procesul învăţării. Pentru aceasta, el trebuie să-şi cunoască bine elevii şi 

să-i îndrume în funcţie de problemele fiecăruia, deoarece îndrumările cu caracter 

general, „bune pentru toţi”, sunt destul de rare. În funcţie de îndrumările primite, 

elevii din liceu îşi formează comportamente care îl ajută (sau  poate nu) să se 

integreze în activitatea de învăţare. 

 Rolul de motivare: Unul din rolurile principale ale cadrului didactic ca 

manager este motivarea elevilor din liceu pentru învăţare, încât aceasta să nu fie doar 

o obligaţie, ci o dorinţă care vine din interiorul fiecăruia. În educaţie se insistă pe 

necesitatea manifestării unor comportamente nu doar pe aspectele coercitive. � 

 Rolul de consiliere. Consilierea elevilor din liceu se manifestă pe diferite 

planuri, astfel, cadrul didactic este pregătit să ofere consiliere în domenii ca 

orientarea şcolară şi profesională, cunoaşterea personală şi a grupului, orientare 

centrală, aprecierea valorilor, a comportamentelor etc. 

 Rolul de control: Cadrul didactic controlează dacă se îndeplinesc sarcinile 

didactice şi cum se realizează ele, nivelurile de performanţă la care se îndeplinesc 

obiectivele stabilite etc.  

 Rolul de evaluare: Evaluarea se desfăşoară în trei etape distincte: măsurarea, 

analiza rezultatelor şi măsuri ameliorative. Instrumentele de evaluare se construiesc 

în funcţie de obiectivele urmărite. Dacă instrumentele de evaluare au fost întocmite şi 

aplicate corect, avem informaţii clare, obţinute pe baze ştiinţifice, care să stea la baza 

deciziilor cele mai potrivite privind dezvoltarea elevilor din liceu [7, p. 53-57]. 

Din toate cele expuse putem forma raţionamentul că managementul educaţional 

este o modalitate eficientă de conducere şi reglare a comportamentelor deviante la 

elevii din liceu. 

Managementul educaţional ca modalitate de conducere şi reglare a 
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comportamentelor deviante la elevii din liceu ar trebui să includă următoare acţiuni: 

 depistarea la timp a primelor semne de inadaptare şcolară la elevii din liceu 

care pot surveni în urma schimbării şcolii sau a clasei, deoarece acestea pot apoi 

genera comportamente deviante; 

 aplicarea unor măsuri menite să contribuie la dezvoltarea maturităţii sociale a 

elevilor de liceu (a capacităţii de autocontrol, a abilităţii de a rezolva problemele 

apărute fără a apela la ajutorul adultului, a capacităţii de luare a deciziilor, s.a.); 

 democratizarea relaţiei pedagogice profesor-elev prin apelul la măsuri de 

ordin organizatoric sau de natură psihopedagogică; 

  sporirea motivaţiei elevilor din liceu pentru învăţare, şi a motivaţiei şcolare, 

ameliorarea climatului educativ etc.; 

 optimizarea comunicării pedagogice prin crearea unui mediu relaţional 

pozitiv, care să încurajeze exprimarea liberă a elevilor din liceu; 

 analiza periodică a relaţiilor socioafective ce au luat naştere între elevii 

grupului-clasă sau dintre aceştia şi grupul informal; 

  înlocuirea pedepselor, a sancţiunilor sau a ameninţării cu diferite tehnici de 

persuasiune în vederea inducerii conformismului la elevii din liceu; 

  ajutorarea elevilor din liceu cu dificultăţi de învăţare (prin stimularea 

participării acestora la activităţile de învăţare, prin integrarea lor în grupe de învăţare, 

prin cooperarea cu familia şi cu alte cadre didactice etc.). 
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