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Rezumat
 În acest articol sunt descrise com-

portamentele şi valorile profesionale ce 
permit cadrelor didactice să reziste agen-
ţilor stresori din mediul educaţional. De 
asemenea, se vorbeşte despre indicatorii 
calităţii comportamentelor aceştia fiind 
incluşi într-o unitate structurală – com-
petenţa de management al stresului 
ocupaţional – necesară pentru a suprima 
impulsurile distructive, a preveni conse-
cinţele negative, dar şi pentru a percepe 
şi valorifica efectele constructive ale stre-
sului ocupaţional, precum şi criteriile de 
evaluare a competenţei profesionale la 
debutul carierei pedagogice.

Abstract
 In this paper we describe the be-

havior and professional values of 
teachers that allow agents to with-
stand the stress of education quality 
indicators such behaviors included in 
a structural unit - the power of occu-
pational stress management - neces-
sary to suppress destructive impulses, 
to prevent negative consequences, 
but also to perceive and exploit the 
constructive effects of occupational 
stress, and criteria for evaluation of 
the professional skills to start teach-
ing career. 
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ocupaţional al cadrelor didactice, compe-
tenţă afectivă, competenţă de management 
al stresului ocupaţional al cadrelor didacti-
ce, comportamente şi valori antistres peda-
gogic, principii pedagogice antistres.

Key-words: occupational stress, oc-
cupational stress of teachers, emotional 
competence, management competence of 
teachers occupational stress, stress behavi-
ors and values, teaching pedagogical prin-
ciples against stress. 

Asigurarea calităţii educaţiei prin for-
marea cadrelor didactice în planul compe-
tenţelor psihopedagogice constituie obiec-
tivul prioritar al politicii educaţionale în 

contextul reformelor socioprofesionale ale 
societăţii contemporane. Monitorizarea 
unităţii funcţionale dintre formarea iniţia-
lă şi continuă devine obiectivul prioritar şi 
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pentru instituţiile de învăţământ superior 
responsabile de profesionalizarea didacti-
că prin curriculum pedagogic universitar, 
selectat şi organizat modular în raport cu 
sistemul de competenţe, definite şi ca stan-
darde profesionale.

Formarea cadrelor didactice pentru 
abordarea stresului ocupaţional la debu-
tul carierei necesită o atenţie deosebită din 
considerente psihosociale, fapt menţionat în 
Raportul către UNESCO al Comisiei Inter-
naţionale pentru Educaţie în secolul XXI. 
Un loc aparte acesta atribuie sporirii calităţii 
formării profesionale a cadrelor didactice în 
sistemul priorităţilor educaţiei contempora-
ne. Acest fapt se realizează prin „stimularea 
motivaţiei pentru dezvoltare profesională în 
condiţiile statutului actual al profesiei”.

Diversitatea rolurilor profesionale ale ca-
drelor didactice, actualizate continuu în cer-
cetările din domeniu, implică definirea unor 
noi competenţe profesionale ce integrează un 
ansamblu de cunoştinţe, capacităţi şi atitudini 
specifice necesare pentru a realiza rolurile di-
dactice. Jinga I. afirmă, în acest sens, că, prin 
„competenţa profesională a educatorilor din 
învăţământ se înţelege acel ansamblu de ca-
pacităţi cognitive, afective, motivaţionale şi 
manageriale, care interacţionează cu trăsătu-
rile de personalitate ale educatorului, confe-
rindu-i acestuia calităţile necesare unei pre-
staţii didactice care să asigure îndeplinirea 
obiectivelor proiectate”. [6, p. 78]

În aceeaşi ordine de idei, în literatura de 
specialitate sunt evidenţiate un şir de com-
petenţe pe care trebuie să le deţină un cadru 
didactic debutant. Cele mai importante sunt 
competenţele psihopedagogice: investiga-
ţionale, interculturale, organizatorice, afec-
tive, tehnice, artistice, morale, teleologice, 
manageriale, proiective, evaluative, etc. Din 
această perspectivă, formarea pentru profe-
sia didactică presupune o dinamică continuă 

a schemelor de percepţie, control emoţional 
şi decizie [Ibidem]. Plecând de la aceste ar-
gumente, am considerat necesară modelarea 
teoretică a competenţei de management al 
stresului ocupaţional al cadrelor didactice. 

Oportunitatea elaborării competenţei 
de management al stresului ocupaţional 
al cadrelor didactice rezultă din contra-
dicţiile între: 

a. exigenţele crescânde înaintate de ce-
rinţele şcolii moderne şi vulnerabilitatea 
psihică a profesorilor şcolari, prestatori de 
muncă emoţională; 

b. parcursul instituţional de asigurare a 
calităţii prin formarea profesională şi re-
sursele limitate necesare pentru a opune 
rezistenţă tensiunilor vieţii profesionale/
private, dar şi traumatismele emoţionale 
la locul de muncă cu anumite consecinţe 
psihologice şi fiziologice;

 c. dezechilibrul dintre efortul depus în 
realizarea rolurilor profesionale şi recom-
pensa/salariul lunar/venitul anual extrem 
de modest care generează preocupări insu-
ficiente de pregătire profesională continuă 
pentru anticiparea efectelor distructive ale 
stresului ocupaţional şi paradigma actuală 
a formării profesionale bazată pe cultura 
emoţională; 

d. oportunitatea dezvoltării culturii 
emoţionale şi nivelul minim al rezistenţei 
la stresul ocupaţional.

Reperele metodologice valorificate pentru 
modelizarea pedagogică sunt determinate de 
conceptul de paradigmă, formulat de Bârzea 
C. (1995) „paradigma este „un exemplu”, 
„model schematic al unui fenomen complex”, 
care ne ajută să înţelegem organizarea struc-
turală şi funcţională a unui fenomen. Mircea 
Şt. (2006) apreciază pedagogia ca „ştiinţă 
a paradigmelor”, „paradigma exprimând 
sensul de model acceptat prin consens de o 
comunitate ştiinţifică” [Apud, 2]. Aderăm la 
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ideea lansată de Cristea S., care afirmă: „con-
tează enorm concepţia pedagogică pe care 
ne-o asumăm ca expresie a unei poziţionări 
pedagogice, a preluării critice a altor modele, 
a unei paradigme sau a unei teorii” [3], con-
statând că elaborarea unei concepţii pedago-
gice presupune orientarea spre formarea unor 
valori; în cazul nostru, ne referim la valorile 
competenţei de management al stresului ocu-
paţional al cadrelor didactice debutante (SO-
CDD). Concepţiile pedagogice integrate în 
modele situează studentul în ipostaza de ma-
nager al propriei formări.

Soluţionarea eficientă a problemelor de-
terminate de stresul profesional presupune 
operarea cu anumite paradigme, definite în 
literatura de domeniu, pentru a elabora un 
nou model teoretic al competenței de ma-
nagement al SOCDD, acceptat şi validat 
teoretic și experimental. Preluăm, în cerce-
tarea fenomenului vizat, sensul filosofic al 
conceptului paradigmă (lat. paradigma = 
exemplu) „întrebuinţat cu sensul de exem-
plu sau model al unui sistem de gândire”.

Paradigma actuală a stresului, inclusiv 
Modelul teoretic al competenţei de mana-
gement al SOCD pe care îl propunem în 
continuare, se defineşte pe baza modele-
lor stresului ocupațional: modelul mediu 
– persoană – reacţie (Michigan), modelul 
cerere – control (modelul solicitărilor şi 
controlului) (Karasek R.), modelul potri-
virii persoană – mediu (Capotescu R.) [1, 
p. 24], modelul „vitamina” (Warr P.), mo-
delul dezechilibrului dintre efort şi recom-
pensă (Siegriest), modelul solicitărilor, 
abilităților şi suportului (Veldhoven V., 
Broersen T.) [Apud, 1, p. 23]. Am avut ca 
material teoretic studiile asupra SOCD, ce 
valorifică modelul operaţional-integrativ 
de gestionare (coping) al stresului ocupa-
ţional la nivel individual şi organizaţional 
(Cooper şi Williams) [Apud, 5, p. 10].

Necesitatea elaborării Modelului com-
petenţei de management al SOCD devine 
oportună în condițiile amplificării continue 
în mediul profesional al influenței unor fac-
tori specifici de stres, care oferă perspectiva 
cea mai completă şi actuală asupra stresu-
lui: supraîncărcarea muncii, conflictul de 
rol, ambiguitatea rolului, conflictul interrol, 
încărcarea de rol. În elaborarea conceptu-
lui, am luat în considerare structura clasică 
a competenţei, în general, şi a competenţei 
profesionale, în special, dar şi caracteristica 
stresului ocupațional al cadrelor didactice. O 
concluzie generală, care rezultă în urma rea-
lizării demersului ipotetic-interogativ în ve-
derea creării unei viziuni generalizate asupra 
SOCD, este faptul că, în continuarea multi-
plelor perspective în care este astăzi abordat 
stresul, în multe lucrări de specialitate reali-
zate la această temă, SOCD la debutul cari-
erei rămâne încă un subiect controversat că-
rui îi scapă evidența la locul de muncă. Prin 
SOCD înţelegem starea psihofiziologică 
marcată de instabilitate emoţională, apărută 
ca o contradicţie între solicitările multiple 
ale mediului educaţional, posibilităţile pro-
fesionale individuale ale cadrelor didactice 
şi rezultatele nesatisfăcătoare, care generea-
ză rezistenţa scăzută la stresorii profesionali 
şi oportunităţile minime de inserţie socio-
profesională, care conduc la apariţia reacţi-
ilor de adaptare pentru restabilirea stării de 
echilibru şi satisfacerea unor nevoi vitale.

În definirea Modelului conceptual al 
competenţei de management al SOCD (Fi-
gura 1), am formulat atitudinile, capacită-
ţile şi cunoştinţele specifice, delimitându-le 
în plan intrapersonal şi interpersonal, aşa 
cum apare simptomatica fenomenului vizat 
în viața profesională, ţinând cont de premi-
sele teoretice ale stresului ocupaţional al 
cadrelor didactice debutante şi de legităţile 
apariţiei acestuia în mediul educațional.
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Astfel, competenţa de management 
al stresului ocupaţional al cadrelor di-
dactice reprezintă stilul educațional ori-
entat spre opunerea rezistenței la stresorii 
ocupaţionali prin respectarea principiilor 
de conduită profesională antistres: 

- a reacţionării calme la factorii stresori 
prin echilibrare emoţională; 

- a raţionalizării corelaţiilor dintre ori-
ginea stresului şi efectele acestuia; 

- a conştientizării trăirilor generate de 
stres; a inhibiţiei reacţiilor distructive; 

- a canalizării energiei emoţionale asu-
pra formulării deciziei; 

- a disciplinării emoţionale şi a orientă-
rii emoţionale pozitive; 

- a monitorizării interacţiunilor interperso-
nale şi a retroacţiunii optime în comunicare; 

- a autoevaluării permanente şi a reflec-
ţiei pedagogice în scopul adaptării şi inser-
ţiei profesionale optime.

Competenţa de management al stre-
sului ocupaţional al cadrelor didactice 
constituie rezultatul formării prin profe-
sionalizare didactică a convingerilor/ati-
tudinilor privind: 

- importanţa echilibrului dintre eforturi 
şi recompense, compatibilizarea expectan-
ţelor sociale cu aspiraţiile individuale, sa-
tisfacţia profesională rezultată din autori-
tate şi stimă de sine, asigurată de rezistenţa 
profesională la presiunile de timp, spaţiu, 
resurse şi ritm de schimbare în dezvoltarea 
socioprofesională pentru menţinerea sănă-
tăţii mentale şi maximizarea stării de bine, 
asigurând funcţionarea unor capacităţi;

Figura 1. Modelul conceptual al competenţei de management al SOCD

• Conceptul SOCD şi termenii operaţionali;
• Teorii funcţionale privind stresul ocupaţional;
• Paradigme ale conceptului SOCD;
• Legităţile apariţiei SOCD;
• Mecanismele diminuării SOCD;
• Principii de conduită antistres.

ATITUDINI
• satisfacţia profe-
sională;
• gestionarea aspi-
raţiilor personale;
• maximizarea 
stării de bine.'

CAPACITĂŢI
• aprecierea obiectivă 
a nevoilor personale;
• aprecierea condiţii-
lor intrapersonale ce 
ameninţă inserţia;
• autoaprecierea 
limitelor personale 
de autocontrol.

CUNOŞTINŢE
• mecanismele 
diminuării SOCD;
• modalităţile de 
excludere a tensi-
unilor intraperso-
nale.

Indicatorii competenţei de management al 
SOCD

Valorile competenţei de management al SOCD
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ATITUDINI
• compatibilizarea 
expectanţelor sociale;
• echilibrul dintre 
efort şi recompensă;
• rezistenţa 
profesională.

CAPACITĂŢI
• aprecierea condiţi-
ilor de mediu extern 
ce ameninţă inserţia;
• formularea promtă 
a deciziilor;
• identificare resurse-
lor de soluţionare a 
problemelor.

CUNOŞTINŢE
• semnificaţia SOCD;
• legităţile apariţiei 
SOCD;
• stabilitatea emoţi-
onală;
• principiile antistres.

INTRAPERSONAL 
echilibrat    concentrat
sănătos       motivat 
natural        energic
disciplinat  emotiv
rezistent     responsabil

INTAPERSONAL 
• prezenţă psihofizi-
ologică echilibrată;
• stabilitate emoţio-
nală constantă;
• disciplinare emo-
ţională;
• rezistenţă la solici-
tări multiple.

INTERPERSONAL
• implicare emoţională 
în comunicare;
• disponibilitate de a 
propune soluţii;
• retroacţiune optimă 
în comunicare;
• autoritate deontologi-
că în condiţii dificile;
• rezonare afectivă cu 
interlocutorii.

INTERPERSONAL 
pertinent       tolerant
disponibil     empatic
entuziasmat  inventiv
adecvat         optimist
asertiv          integrat
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- aprecierea obiectivă a nevoilor perso-
nale şi a resurselor de satisfacere a acestora; 

- autoevaluarea limitelor personale de ma-
nagement al energiei afective şi autocontrol; 

- aprecierea condiţiilor intrapersonale şi 
de mediu extern ce ameninţă compatibiliza-
rea cu interlocutorii şi inserţia; reevaluarea 
permanentă a  sistemului propriu de valori şi 
aspiraţii profesionale; 

- evaluarea în termeni de avantaje-deza-
vantaje, formularea promptă a deciziilor re-
ieşind din propriile priorităţi; 

- acceptarea de sine; 
- actualizarea de sine în condiţii schimbă-

toare de interacţiuni în mediul profesional, 
în baza unui sistem de cunoştinţe specifice 
privind semnificaţia, legităţile apariţiei şi 
mecanismele prevenirii/diminuării SO, ce 
permit inhibarea reacţiilor distructive şi 
excluderea tensiunilor intrapersonale, sta-
bilitatea emoţională în condiţiile solicitări-
lor socioprofesionale.

În context educaţional, profesorii caută 
strategii de adaptare, întrucât stresul nu este 
neapărat un fenomen negativ, or, în situaţii 
în care stresul este perceput la nivel moderat, 
acesta poate deveni un important factor mo-
tivaţional sau poate fi un instrument în adap-
tarea dinamică la noi situaţii. În cazul în care 
stresul este intens, continuu sau repetat, acesta 
poate deveni un fenomen negativ/distructiv ce 
poate conduce la îmbolnăvire fizică ori tulbu-
rări psihologice. Astfel, elementele competen-
ţei de management al SOCD au fost concepu-
te să asigure monitorizarea eficientă a energiei 
afective pentru a reduce distresul şi a spori 
şansele de valorificare a eustresului prin in-
formare/cunoaştere, formarea unor capacităţi 
specifice, acordarea suportului social – care 
vor consolida stima de sine.

Managementul stresului prin gestiona-
rea şi controlul emoţiilor, a reacţiilor afecti-
ve în situaţii percepute ca dificile, generatoare 

de stres, ar presupune asigurarea anumitor 
aspecte esenţiale: informarea privind surse 
– factori stresori, dezvoltarea stimei de sine, 
stabilirea unor scopuri reale, credinţa autosu-
ficienţei și motivaţia, formarea unor capaci-
tăţi, asimilarea unor metode de luare a deci-
ziilor optime şi de rezolvare a problemelor, 
de soluţionare a conflictelor, de colaborare 
pozitivă cu ceilalţi pentru asigurarea succe-
sului în activitate, suportul social prin gesti-
onarea relaţiilor de parteneriat profesional ce 
pot asigura consultanţă. 

Rogiers X. aduce argumente privind ne-
cesitatea elaborării unor indicatori și crite-
rii de evaluare a competenței, afirmând că: 
„dacă o capacitate nu poate fi evaluată, 
competenţa poate fi, deoarece poate fi mă-
surată prin calitatea rezultatului acțiunii și 
prin raportarea la indicatori de calitate ai 
competenței”. Autorul sintetizează caracte-
risticile esenţiale ale oricărei competențe: 

- să mobilizeze un ansamblu de resur-
se: cunoştinţe, experienţe, scheme, capa-
cităţi etc.; 

- să prezinte caracter finalizat cu func-
ţie și utilitate socială; 

- să relaţioneze cu un ansamblu de situ-
aţii pentru mobilizare și activitate precisă; 

- să demonstreze comportamente cu 
caracter inter- și transdisciplinar, dar și 
transversal; 

- să fie evaluabilă prin aplicarea unor 
anumite criterii [8].

În scopul de a susţine epistemologic con-
ceptualizarea termenului SOCDD, focusăm 
atenţia în continuare asupra conţinutului re-
flectat în Modelul conceptual al competenţei 
de management al SOCD, asupra criteriilor 
de evaluare şi a indicatorilor de calitate ai 
competenţei de management al SOCD, dar 
şi asupra principiilor pedagogice antistres – 
componente ale competenţei de management 
al SOCD. 
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Tabelul 1. Grila de evaluare a competenţei de management al SOCD
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Criterii de evaluare a 
CMSOCD

Indicatori ai CMSOCD
Valorile 
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• reacţionează psihofiziolo-
gic adecvat la agenţii stresori;

• gestionează energia afecti-
vă;

• controlează expresiile 
para- şi nonverbale;

• îşi concentrează şi distri-
buie atenţia vizuală/ auditivă;

• îşi asumă responsabilităţi 
şi riscuri.

• prezenţă psihofiziologică echili-
brată;

• maturitate psihologică;
• inhibiţia impulsurilor de distres şi 

stimularea eustresului;
• disciplinare emoţională;
• rezistenţă la solicitări multiple.

Echilibrat
sănătos 
natural
disciplinat
rezistent
concentrat
motivat
energic
emotiv
responsabil

II
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• manifestă pertinenţă în abor-
darea agenţilor afectogeni;
• menţine motivaţia pentru co-
municare la nivel înalt;
• empatizează psihologic pen-
tru sporirea inserţiei socioprofe-
sionale;
• manifestă nivel înalt de cultu-
ră profesională prin respect de 
sine şi faţă de alţii.

• implicare emoţională în comuni-
care;
• disponibilitate de a propune soluţii;
• pronosticarea reacţiilor emoţionale 
ale interlocutorilor;
• retroacţiune optimă în comunicare;
• autoritate deontologică în condiţii 
dificile;
• rezonare afectivă cu interlocutorii;
• crearea climatului favorabil.

pertinent
disponibil
entuziasmat
adecvat
asertiv
tolerant
empatic
inventiv
optimist
integrat

Valorile competenţei de management al 
SOCD şi indicatorii de calitate ale acesteia, re-
flectate în modelul conceptual, au rezultat din 

criteriile de evaluare a competenţei de manage-
ment al SOCD, raportate la dimensiunile pri-
oritare ale competenţei, elucidate în Tabelul 1.

Managementul stresului/anxietăţii este 
sistemul capacităților întrunite în cadrul 
competenței şi are scopul de a menţine con-
trolul atunci când situaţiile, oamenii, eveni-
mentele te solicită în mod excesiv. Prin ma-
nagementul stresului, se urmăreşte, iniţial, 
identificarea cauzelor acestor presiuni/solici-
tări şi apoi reechilibrarea şi reducerea reacţiei 
prelungite a corpului la factorii interni sau ex-
terni generatori de stres, prin aplicarea unor 
tehnici specifice [4, p. 261-264].

În rezultatul cercetării literaturii de 
specialitate, formulăm concluzia că deși 

se dezvoltă conform etapelor clasice de 
formare a oricărei competenţe, formarea 
competenţei de management al SOCD 
poate parcurge anumite etape specifice:

• incompetenţa neconştientizată – ca-
drul didactic nu deţine competenţa de ma-
nagement al SO, dar nici nu realizează că 
ar avea nevoie de aceasta;

• incompetenţa conştientizată – se formea-
ză pe motivaţie şi, implicit, este catalizatorul 
oricărei învăţări, când profesorul îşi dă seama 
că nu deţine competenţa de management al 
stresului şi caută strategii de a-l depăşi;
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• competenţa conştientizată – este faza 
imediat următoare învăţării, când profeso-
rul şcolar, în procesul exersării, reflecţiei, 
îşi controlează emoţiile, comportamentele, 
raportându-le la ce a învăţat recent;

• competenţa neconştientizată – se for-
mează ca extindere, după exersări sufici-
ente în timp, când cunoştinţele, abilităţile 
şi comportamentele antistres pedagogic 
devin automatisme [7, p. 36]. 

În final, remarcăm faptul că stresul ocu-
paţional al cadrelor didactice afectează atât 
calitatea vieţii profesionale, cât şi a celei 
personale, în cazul când cerinţele (interne 
şi externe) depăşesc permanent posibilită-
ţile profesorului, se încalcă starea de echi-
libru emoţional (apare dezechilibrul emo-
ţional). Dezechilibrul emoţional conduce 
la apariţia stresului ocupaţional. Stresul 
ocupaţional poate conduce la schimbări 
comportamentale, emoţionale, psihice şi la 
compromiterea sănătăţii.

La locul de muncă, cea mai exhausti-
vă definiţie a distresului este: „schimbarea 
stării psihice, fizice, emoţionale sau com-
portamentale a unei persoane ca urmare 
a presiunii constante exercitate asupra sa 
pentru a activa în moduri incompatibile 
cu resursele avute la dispoziţie, fiind cel 
mai dăunător răspuns fizic şi psihic ce ia 
naştere atunci când cerinţele instituţiei de 
învăţământ nu se potrivesc cu resursele, 
capacităţile sau nevoile cadrelor didacti-
ce”. Nicio pregătire prealabilă, de altfel, 
nu poate prevedea şi înlătura situaţiile de 
stres cu care se confruntă tânărul pedagog. 
Soluţia constă în formarea rezistenţei la 
stresul ocupaţional şi dezvoltarea compe-
tenţei de management al SOCD. Stresul 
ocupaţional îngreuiază procesul de adap-
tare, provocând un climat tensionat pe care 
îl poate trăi un profesor chiar de la debutul 
activităţii sale. 

Stresul ocupaţional nu trebuie conside-
rat drept unul cu efecte doar negative şi de 
neevitat. Literatura ştiinţifică promovează 
ideea că, în anumite circumstanţe, eustre-
sul devine factor motivaţional semnificativ 
şi dinamizator al dezvoltării profesionale 
şi al evoluţiei în carieră. Acţiunile de im-
plementare a programelor de evitare/dimi-
nuare a stresului ocupaţional al cadrelor 
didactice sunt tot mai des solicitate în me-
diul educaţional în scopul păstrării profe-
sorilor şcolari la locul de muncă, stimulării 
potenţialului şi a perspectivelor de dezvol-
tare instituţională.
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