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Este important să conștientizăm că o educație solidă se bazează pe relații solide.  Educația este 

înțelegerea relațiilor. Copiii nu învață de la oameni pe care nu îi plac.  Un profesor trebuie să facă 

lucruri simple. Lucruri simple precum a-ți cere scuze, vor avea un impact uimitor. Un profesor de 

succes va discuta cu elevii săi despre valoarea și importanța legăturilor umane.  Un profesor bun 

mai întâi va căuta să înțeleagă ce are de predat și mai apoi va fi înțeles.  

Să fii un profesor de succes înseamnă să atingi anumite obiective. 

Un profesor de succes are în palmares: 

1.  Știința captării curiozității copiilor și a canalizării acesteia spre succes, 

2. Arta menținerii vii a curiozității pe subiectul pe care îl predă, 

3. Capacitatea de a cultiva și dezvolta curiozitatea la noi și noi niveluri, 

4. Abilitatea de a îndreapta, hrăni și stimula curiozitatea deoarece curiozitatea se 

transformă în pasiune de a descoperi plăcerea de a cerceta și dragoste de a învăța în 

permanență. 

 

Profesorul de succes excelează în aceste abilități: 

✓ Atrage elevii într-un proces de descoperire, de învățare.  

✓ Știe să facă lecțiile atractive; 

 

Atractivitatea lecțiilor depinde direct proporțional de pasiunea și 

originalitatea profesorului în a-și preda materia.  

 

✓ Motivează elevii și le trezește capacitatea de a se automotiva; 

 

Există două legi importante ale motivării: 

1. ,, Orice elev poate fi motivat.” 

2. ,, Fiecare elev este motivat în mod specific lui.” 

 

Modul de a discuta cu elevii va avea o influență puternică asupra lor.  



Capacitatea noastră de a fi flexibili pentru motivarea fiecărui elev în parte va 

influența gradele succesului nostru.  

 

 

✓ Știe cum să transmită cunoștințele sale elevilor; 

 

Abilitatea de a transmite cunoștințele noastre va putea fi autoverificată prin  

răspunderea la aceste întrebări: 

 

o Dacă m-aș vizualiza din exterior ce notă mi-aș acorda în felul de a 

prezenta lecțiile? 

o Ce fel de lecții prezint?  

o Cum prezint lecțiile?  

o Ce spun? 

o  Care este contextul pe care l-am creat înainte de a-mi începe 

prezentarea lecțiilor sau în timpul prezentării lor? 

 

Pentru elevi contează contextele reale. Pentru a ne asigura că elevii vor 

înțelege lecția , vom verifica dacă ea este suficient de gradată în momentul 

predării ei. Ne vom asigura și dacă ea este pe înțelesul lor. 

 

✓ Știe cum și ce să ceară elevilor.  

A ști să ceri elevilor sarcini pe măsura lor este o artă. Cât de potrivite ar trebui 

să fie sarcinile, vom decide în măsura în care ne vom cunoaște elevilor. Cum 

să le prezentăm elevior sarcinile pe care ei le aud de îndeplinit? Ce este 

potrivit să e oferim spre dezvoltarea lor? 

La aceste întrebări vom răspunde în măsura în care ne-am documentat cu 

privire la dezvoltarea personală a copilului și în măsura în care suntem 

conștienți de capacitatea creierului în funcie de anumite vârste.  

 

Creșterea nivelului de încedere în sine și creșterea nivelului academic este o 

sarcină cu adevărat important de îndeplinit pentru un profesor. 

 

Exemplu de o astfel de abordare:  

 



Unei profesoare i s-a dat în grijă o clasă de elevi foarte slabă. Pentru a-i 

motiva, ea a folosit utmătoarea idee genială. Ea a spus această idee elevilor: 

 

,, Ați fost aleși special pentru clasa mea, pentru că eu sunt cea mai bună 

profesoară și voi sunteți cei mai buni elevi. Ne-au pus împreună să le arătăm 

celorlalți cum se face treaba. Să mergeți mândri pe hol cu gândul ,,Eu sunt 

cineva”, ,,Eu am venit Cineva și plec Cineva mai bun”. ,,Eu sunt puternic și 

tare.”, ,,Merit educația pe care o primesc aici.” ,,Am lucruri de făcut, oameni 

de impresionat și locuri  unde să ajung. “ 

 

Dacă veți spune asta de un număr suficient de mare de ori, va începe să fie 

parte din tine. 

 

O altă situație în care un profesor a excelat este următoarea: 

 

Un elev a luat o notă mică la un test. Profesoara a scris nota +2 și o față 

zâmbitoare. Elevul și-a luat lucrarea și a întrebat profesoara de ce a atașat o 

față veselă pe lucrare, dacă și așa a picat testul. Ea i-a răspuns ,,Pentru că te 

descurci. După ce revizuim lucrarea, așa e că o să te descurci mai bine? ”. 

Nota plus 2 îi oferă copilului încrederea că este loc de performanță. 

 

 

Alte modele de profesori care au creat relații sănătoase și success: 

 

În întreaga lume există profesori care au sertare în catedră în care pun 

darurile pentru elevi, în funcție de necesitățile fiecăruia (Biscuiți, mere, etc.) 

Este mai ușor și mai plăcut de lucrat într-o clasă în care armonia este la ea 

acasă. 

 

Există profesori care își așteaptă elevii la intrarea în clasă, iar pe peretele de 

lângă ușă, sunt atașate trei simboluri: Salut verbal, Batere de palmă, 

Îmbrățișare. În funcție de ceea ce atinge elevul, profesorul va oferi un Salut, 

va bate palma cu elevul respectiv sau îi va da o îmbrățișare.   

 



Desigur că avem de a face și cu elevi dificili, și culmea ei nu prea lipsesc de la 

orele noastre.  Dacă nu vă plac acești copiii, cel mai important este ca ei să 

nu știe niciodată asta. Suntem actori zinic, indiferent ce s-a întâmplat, venim 

zâmbitori în fața clasei și ne predăm corect și bine lecția. 

 

Predatul și motivarea ar trebui să aducă bucurie. Cât de puternică ar fi lumea 

dacă am avea copii fără frica de a gândi? 

Fiecare copil are nevoie de un campion, un om care e puternic și care înțelege 

puterea unei legături sănătoase. Un om care insistă ca acel copil să fie cât de 

bun poate fi. 

 

O putem face. Suntem profesori. Ne-am născut să schimbăm vieți. 

 

Vă doresc Succes! 

 

 

 

 


