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Calităţile unui bun profesor nu se referă doar la competenţa sa didactică, ci şi la 

capacităţile empatice şi sociale. Astfel, a avea competente de specialitate – în funcţie de 

domeniul predat şi pedagogice este important, dar nu de ajuns pentru a fi într-adevăr un 

profesor apreciat de către elevii săi.        

 În primul rând, calităţile unui bun profesor implică a avea anumite abilităţi sociale de a 

pătrunde în viaţa interioară a grupului de elevi, abilităţi empatice, de a înţelege copiii şi a 

putea privi lumea prin ochii lor, şi nu în ultimul rând, valori superioare, căci profesorul este 

un model pentru elevii săi.         

  Iată calitățile necesare unui cadru didactic  

 

 

Empatia 

O importanţă deosebită în activitatea cu elevii o are capacitatea empatică a 

profesorului. Calitatea de a fi empatic constituie o premisă a optimizării relaţiilor profesorului 

cu elevii şi o condiţie a comunicării eficiente. 

Compasiunea 

 Profesorul se focuseaza pe o conexiune socială solidă şi conştientizarea nevoilor 

eleviilor. El sau ea tratează elevii cu bunătate, înţelegere, corectitudine şi se preocupă de 

asigurarea unui mediu de învăţare îmbunătăţit. El sau ea arată îngrijorare faţă de bunăstarea 

tuturor eleviilor şi este de părere că, compasiunea este contagioasă. 

Cooperarea 

  Profesorul care dă dovadă de calităţi de cooperare lucrează eficient cu 

administratorii, elevii şi alţi profesori. Ea sau el este pregătit să lucreze cu alţii şi consideră 

studenţii o echipă, nu o clasă sau elevi individuali. El sau ea se concentrează în a lucra 

împreună pentru un scop şi beneficii comune. 



 

Creativitatea 

Pofesorul creativ trebuie să fie capabil să ia un concept şi să realizeze o lecţie care să 

fie unică, captivantă şi dinamică. Ea sau el vrea să fie capabil să prezinte lecţii care să atragă 

atenţia studenţilor şi să-i facă să se întoarcă pentru şi mai mult. Ea sau el lansează noi metode 

de predare şi învăţare şi le păstrează interesante şi palpitante. 

Competitivitate 

   Această calitate este uneori neglijată deoarece presupune că profesorul să pună mai 

mult efort în procesul de predare. Acest profesor îşi provoacă elevii să facă mai mult decât ce 

se aşteaptă de la ei şi de asemenea le cere să producă mai mult decât ceea ce este de aşteptat. 

Abordarea competitivă este folosită pentru a stimula elevii să acţioneze într-un mod diferit 

decât în mod normal şi să atingă noi nivele de succes. 

 

 


