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ROLUL COMPETENŢELOR ETICE ŞI
DEONTOLOGICE ÎN FORMAREA
PROFESIONIŞTILOR ÎN EDUCAŢIE
Prioritate a societăţii actuale, educaţia de calitate implică în principal
formarea formatorilor ca profesionisti în domeniu, care să deţină competenţe
cheie atât din categoria celor generale (cunoaşterea limbilor străine, utilizare
TIC etc) cît şi a celor ştiinţifice şi metodice, psihopedagogice, manageriale, de
relaţionare etc. Considerăm că alături de acestea, formarea şi dezvoltarea
competenţelor etice şi deontologice constituie o necesitate stringentă în
formarea profesorilor, dat fiind faptul că educaţia, deşi poartă amprenta
binelui, pozitivului, dezvoltării, poate fi analizată şi din perspectiva erorilor de
natură etică şi deontologogică ce-i perturbă menirea.
Studiul de faţă îşi propune să ilustreze aspecte din practica scolara care
impun necesitatea formării profesorilor în acest domeniu şi care subliniază
importanţa competenţelor etice şi deontologice într-un demers educativ eficient,
care să ofere siguranţă şi stare de bine elevilor; dintre acestea amintim:
didactogenia sau eroarea involuntara a profesorului, erorile în
evaluarefenomenul "favoritul profesorului", violenţa verbală etc.
În concluzie, programele de formare pentru cariera didactică trebuie să
ofere o atenţie specială domeniului etic si deontologic pentru ca să putem vorbi
de profesori care acţionează constienţi de implicaţiile propriilor comportamente
asupra devenirii elevilor lor.
Cuvinte cheie: competenţelor etice, profesioniştilor, educaţie,
deontologice.

Introducere. Societatea actuală se caracterizează prinnevoia de
progres şi performanţă în domeniicât mai diverse,iarla baza întregului
demers stă educaţia de calitate desfăşurată sub coordonarea profesioniştilor
în domeniu. În acest sens, realizarea obiectivelor stabilite prin Convenţia
de laLisabona implicărestructurarea şi îmbunatăţirea sistemelor de
educaţie şi formare unde formarea şi dezvoltarea competenţelor
formatorilor, precum şi stabilirea standardelor profesionale pentru cadrele
didactice reprezintă priorităţi.
Literatura de specialitate (Gherghinescu 1999, Păun, 2002, Maciuc
1998, Iucu, 2004 etc.) prezintă un set de competenţe cheie, necesare a fi
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formate cadrelor didactice, iar dintre acestea, cele mai des menţionate sunt:
competenţele ştiinţifice (abilităţi în utilizarea informaţiei, capacităţi de
transmitere a cunoştinţelor, inteligenţă, înţelepciune, strategii rezolutive
etc.) competenţe psihosociale (se referă la optimizarea relaţiilor de
comunicare, o bună relaţionare, adaptarea rapidă şi eficientă la diverse
roluri, entuziasm, înţelegere etc.), competenţe manageriale (gestionarea
diverselor situaţii specifice şcolii – capacitatea de influenţare, de planificare, capacitatea de proiectare, de luare a deciziilor etc.) şi competenţele
psihopedagogice (capacitatea de a accesibiliza conţinuturile, capacitate
empatică, de a înţelege elevii şi problemele pe care le prezintă etc.).
Unii autori consideră că "gradul de profesionalism presupune o
întâlnire fericită între un set de competenţe asupra cărora profesorul
trebuie să mediteze: competenţa profesională, morală şi pedagogică"
(N. Rogoz, 2013, p. 95). Alţii amintesc de competenţa culturală, dar şi de
competenţa morală a profesorului, aceasta din urmă referindu-se la "faptul
că educatorii trebuie să fie infuzaţi de valorile ce alcătuiesc idealul
educativ promovat de sistemul de învăţământ în cuprinsul căruia îşi
desfăşoară activitatea" (L. Antonesei, 2002).
Credem că lista competenţelor cheie trebuie să fie extinsă, iar noi
propunem pe cele care acoperă sfera eticii şi deontologiei profesionale.
1.
Competenţele etice şi deontologice – necesitate stringentă în
formarea profesorilor
Dacă eticaeste disciplina filosofică ce se ocupă cu studiul teoretic al
valorilor și condiției umane din perspectiva principiilor morale și cu rolul
lor în viața socială, "studiază relaţiile morale practice, adică atitudinile,
obiceiurile, tradiţiile, comportările, idealurile şi, în general, manifestările
de viaţă morală."(A. D. Siloşi şcl.,2015, p. 461), deontologiareprezintă
totalitatea normelor de conduită și obligațiilor etice ale unei profesiuni
(DEX). Aşadar, cultura etică şi deontologică este fundamentală pentru
orice profesie, cu atât mai mult pentru profesia didactică, pentru domeniul
educaţional unde se formează caractere.
De altfel autoritatea autentică a unui profesor se dobândeşte prin
apelul la valorile prin care se defineşte ca personalitate şi, în mod special,
prin apel la valorile morale care se regăsesc atât la nivelul conştiinţeiîn
general,al conştiinţei profesionale în special, cât şi la nivelul
comportamentului, al manifestărilor fireşti de zi cu zi. Şi asta pentru că
profesia didactică nu implică doar o simplă activitate de transmitere de
informaţii, ci presupune cu mult mai mult, implicitun efort permanent de a
construi trasee axiologice atât pentru sine, cât şi pentru ceilalţi.
Programele de formare iniţială şi continuă pentru cariera didactică ar
trebui să acorde aşadar o atenţie specială domeniului etic şi deontologic al
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profilului de competenţe al profesorului pentru că, atât constiinţa cât şi
conduita etică şi deontologică a viitorilor educatori nu se pot realiza într-un
proces fragmentat (aşa cum se întâmplă acum), doar în cadrul unor cursuri
de specialitate de psihologie, management educational etc., ci într-un mod
organizat şi sistematic, urmărindu-se formarea-dezvoltarea unor
competenţe transversale, fundamentale în susţinerea profesionalismului şi
implicit a calitaţii în educaţie şi ne referim la cursurile de etică şi
deontologie pedagogică. Trebuie să recunoaştem că aşa cum stau lucrurile
acum, există riscul "dominării în parte a aşa-numitului curriculum nul ce
transmite deja studenţilor, viitori profesori – ideea că ceea ce nu este
studiat – respectiv conţinuturile din spectrul eticii şi deontologiei
profesionale- nu este important, deci poate fi trecut în plan secund; în
consecintă, nu i se va acorda locul cuvenit în construirea etosului
pedagogic al fiecarui viitor tânar profesor." (D. Jeder, 2015)
Dar ce sunt competenţele etice? Dar cele deontologice?
Competenţele etice "înseamnă capacitatea persoanei de a înţelege un
argument etic, prinidentificarea argumentelor factuale şi a celor normative,
precum şi dea identifica implicaţiile etice ale unei anumite situaţii, de a
propunesoluţii practice pentru problemele relevante din punct de vedere
etic,conforme cu principiile morale în care cred" (V. Lungu, 2011, p. 4).
Competenţa deontologică "cuprinde un ansamblu de aptitudini,
atitudini şi capacităţi de a reprezenta valorile fundamentale, conform unor
principii şi reguli, în baza cărora seexercită profesia."(ibidem)
În orice domeniu,cele două tipuri de competenţe sunt strâns legate de
competenţa profesională, aşadar şi în activitatea de tip educativ, iar
necesitatea stringentă a formării şi dezvoltării acestora în cadrul
programelor de iniţiere, dar şi de perfecţionare a specialiştilor în domeniul
educaţional, nu are nevoie de demonstraţie. Totuşi, ne propunem să
ilustrăm mai jos câteva aspecte relevante din practica şcolară care impun
obligativitatea formării şi dezvoltării acestor tipuri de competenţe.
2.
Câteva aspecte din practica şcolară care impun formarea
competenţelor etice şi deontologice
Derapajele etice şi deontologice în activitatea educatorilor sunt cele
care ilustrează cel mai binenevoia formării cadrelor didactice în domeniul
eticii şi deontologiei profesionale. Ne vom opri asupra câtorva dintre
acestea.
2.1 Eroarea involuntară a profesoruluisau didactogenia
Definită ca o "stare patologică de anxietate și depresie, întâlnită la
unii elevi ca urmare a greșelilor didactice ale educatorilor"(conform
DEX), didactogenia este mai puţin studiată în spaţiul educaţional, dar are
efecte grave,poate lăsa urme adânci şi poate marca întreaga viaţă a
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educaţilor. Autorii români - Poenaru şi Sava - consideră că putem vorbi
despre didactogenie "în situaţia în care comportamentele inadecvate şi
involuntare ale dascălului determină consecinţe negative asupra elevului,
în plan psihologic, pedagogic sau medical" (Poenaru, Sava, 1998). Alţi
autori (vezi N. Silammy, 1996) susţin că didactogenia este"ansamblul
tulburarilor psihologice sau psihosomatice provocate elevilor de unele
cadre didactice. Nu rareori profesorii se arată cel puţin neîndemanatici cu
elevii lor. Unii, deosebit de exigenţi, multiplică temele pentru acasă, alţii,
surmenați sau excedați de sarcina lor, se infurie, își amenință sau își
umilesc școlarii. Procedând astfel, ei își descarcă tensiunea nervoasă, dar îi
zdrobesc pe copii, care pot dezvolta o aversiune faţă de şcoală sau chiar
faţă de studii în general, închizându-se în mutism sau cufundându-se în
depresie."
Pentru a ilustra mai bine aceste implicaţii, amintim rezultatele unui
sudiu "ce urmărea reamintirea experienţelor de viaţă cu impact asupra
dezvoltării ulterioare; 59% dintre cei chestionaţi au amintit de experienţe
negative în relaţia cu profesorii. Mai mult de jumătate dintre aceştia au
avut ca temă ridiculizarea în public a capacităţilor elevului traumatizat. Un
număr mare de studenţi au considerat că experienţele în cauză le-au afectat
negativ imaginea de sine (76%), iar 63% au fost de părere că impactul
acestora a fost decisiv în dezvoltarea ulterioară. Mai mult, 78% au spus că
sunt încă afectaţi de acele experienţe negative" (van Morrow,199, apud
Sava 2013).
Aşadar, dezinteresul specialiştilor teoreticieni şi practicieni faţă de o
astfel de problematică susţine imaginea unei şcoli în care copiii sunt din ce
în ce mai stresaţi, mai demotivaţi, mai lipsiţi de dorinţa de a învăţa, mai
copleşiţi de ceea ce li se poate întâmpla într-un mediu care ar trebui să
promoveze starea de bine, să ofere siguranţă, încredere şi optimism.
Probabil că cei mai mulţi profesori nici nu au conştiinţa gravităţii
efectelor pe care le declanşează propriile comportamente asupra copiilor.
Cazurile prezentate tot mai frecvent în mass media, cu reacţii ale părinţilor
nemulţumiţi de modul în care copiii lor sunt afectaţi de comportamentul şi
acţiunile formatorilor, demostrează gravitatea, profunzimea, extinderea
problemei; în acelaşi timp subliniem necesitatea stringentă de prevenire a
fenomenului prin conştientizarea educatorilor asupra impactului acestuia
asupra dezvoltării copiilor. Dacă amintim doar că din simptomatologia
provocată de didactogenie fac parte durerile de cap, insomniile, frica de a fi
umilit, pesimismul, lipsa încrederii în forţele proprii, imaginea de sine
negativă, teama de eşec, însingurarea etc., credem că este mai mult decât
suficient pentru ca fiecare profesor să se mobilizeze şi să ia atitudine în
acest sens.
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În acest context, amintim studiul pe care l-am realizat cu privire la
modul în care sunt percepute atât de către elevi cât şi de profesori erorile
de tip etic şi deontologic întâlnite frecvent în şcoli (D. Jeder, 2015). Pe
primul loc, atât în cazul profesorilor, cât şi în cel al elevilor, se regăsesc
erorile în activitatea de evaluare (36% elevi, 45% profesori), pe locul
secund - favoritismul (14% elevii, 10% profesorii) urmat de agresivitatea
verbală (6% elevii, 9% profesorii). Elevii aşaza apoi în listă urmatoarele
comportamente: discriminarea elevilor, etichetarea, lipsa de empatie
/afectiune, ignorarea problemelor elevilor/lipsa de compasiune, lipsa
capacitatii de motivare a elevilor, lipsa de interes pentru activitate,
descurajarea/demoralizarea elevilor, aroganţă şi atitudine superioară faţă de
elevi.
Comportamentele neetice şi lipsite de rigori deontologice indicate de
profesori sunt: predare fară interes asupra înţelegerii şi învăţării
conţinuturilor de către elevi, foarte multe teme pentru acasă, concentrarea
pe alte aspecte cum sunt proiectele educative şi neglijarea activităţilor de
predare la clasă, relaţie prea apropiată cu elevii/nu sunt suficient de
exigenţi cu elevii, delăsarea. Un procent de 90% dintre profesorii
participanţi la studiu consideră că perioada de debut în carieră este extrem
de dificilă, profesorii debutanti sunt coplesiti de multitudinea problemelor
cu care se confruntă şi constientizează nevoia unei formări iniţiale, dar şi
continue de calitate; în primii ani de activitate au nevoie de sprijin din
partea unor mentori/ persoane cu experienţă/ specialişti inclusiv în
domeniul etic şi deontologic (idem).
De asemnenea, profesorii participanţi la cercetare au identificat o
serie de cauze ale comportamentelor lipsite de etică şi deontologie în
mediul şcolar: lipsa de experienţă a profesorilor, lipsa unei pregătiri
psihopedagogice temeinice, dezinteresul faţă de profesie, apelul la metode
nepotrivite pentru a-şi impune autoritatea în clasă, lipsa de tact pedagogic
etc (idem) la care adăugăm lipsa unei culturi etice şi deontologice.
Conform autorilor altor studii (Sava, 2013) lista poate fi extinsă cu aspecte
ce ţin de: stilul pedagogic şi personalitatea profesorilor, distanţarea
psihologică, manipularea greşită a autorităţii, ideologia de controlare a
elevilor, sindromul de epuizare (burnout), contextul organizaţional, lipsa
cunoştinţelor de management al clasei.
2.2 Erorile în evaluare, fenomenul "favoritul profesorului" şi
violenţa verbală
Revenind la cele mai frecvente erori de natură etică şi deontologică
care parţial se încadrează în sfera didactogeniilor – erorile în evaluare – şi
aducem în atenţie un alt studiu, realizat de această dată de profesoara Elena
Cocoradă şi colaboratorii (2008), care abordează problema microviolenţei
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şcolare asociată evaluării: "Produse într-o situaţie de evaluare, abuzurile
verbale, hărţuirea evaluativă, farsele, insultele, devalorizarea elevului,
ameninţările, ironia conduc la acumularea ideii de injustiţie şi la
generalizarea ei, alimentează violenţele reciproce. Toate aceste forme pot
avea ca sursă profesorul (violenţa verticală) sau colegii (violenţa
orizontală)." (idem). În acelaşi registru încadrăm"trecerea notelor în
catalog fără a fi discutate, fără analiza răspunsurilor corecte/incorecte, un
interval prea lung între producerea răspunsului şi notarea acestuia sau
furnizarea feedback-ului" aceştia devinind factori de risc pentru
microviolenţa şcolară (idem, p. 23). Amintim că erorile de evaluare
cunoscute în teoria şi practica de specialitate – cum sunt efectul halo,
Pygmalion, efectul curbei cui Gauss, eroarea de ordine, de contrast etc. pot
fi încadrate în categoria didactogeniilor, dat fiind modul involuntar de
reacţie a profesorului care le declanşează. Profesorul nu poate fi însă
disculpat de vină, atât timp cât toate aceste erori sunt prezentate pe larg de
către specialişti şi sunt parte componentă a corpusului de cunoştinţe ce
întregesc sau ar trebui să întregească o cultura pedagogică consistentă.
Ignoranţa este la fel de gravă ca şi încălcarea voită a normelor
deontologice.
Cu privire la cea de-a doua eroare indicată în studiul amintit de către
profesori şi elevi deopotrivă– favoritismul – putem spune că literatura de
specialitate aproape că îl ignoră şi datorită credinţei că "dimensiunile
subiective asociate fenomenului au fost considerate ca nefiind compatibile
cu o abordare obiectivă, ştiinţifică" (C. Dîrţu, 2013). Astăzi fenomenul a
intrat în atenţia cercetătorilor psihopedagogi. Cunoscut sub denumirea de
"teacher pet" sau" favoritul profesorului" favoritismul este definit ca "o
relaţie emoţională specifică (adesea o relaţie de iubire) dintre profesor şi un
anumit elev (sau doi) din clasă" (Babad, Lazarus, 2009, apud Dîrţu, 2013).
Fenomenul indică faptul că profesorul privilegiază unu - doi elevi în
detrimentul tuturor celorlalţi elevi din clasă, fiind astfel afectat întregul
echilibru psihoafectiv al clasei. În cazul de faţă, identificăm dimensiunea
negativă a fenomenului şi specificăm faptul că latura neetică şi lipsită de
deontologie ţine mai curând de încălcarea unor principii cum ar fi cel al
"tratării nediferenţiate a tuturor elevilor dintr-o clasă", care indică
eliminarea oricărui favoritism. Părerea majorităţii elevilor dintr-o clasă va
fi complet negativă cu privire la acest fenomen şi de cele mai multe ori
sentimentele negative ale elevilor vor fi îndreptate mai mult spre elevi
decât spre profesori. Uneori aceste reacţii ostile pot deveni atât de
puternice, încât "preferatul profesorului riscă deseori izolarea de ceilalţi
membri ai clasei şi chiar jigniri şi agresiuni fizice" (C. Dîrţu, 2013).
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Pe de altă parte, specialiştii menţionează că activitatea didactică nu
poate fi privată de o anumită "tonalitate afectivă" pe care educatorii pot şi
trebuie să o utilizeze în folosul elevilor – de exemplu în susţinerea stimei
de sine sau învingerea timidităţii; de asemenea susţin că acest fenomen este
negativ în situaţii rare şi se întâlneşte doar cînd formele sale sunt
exagerate, iraţionale, scăpate de sub control (ibidem). Cu toate acestea, în
studiul amintit, atât elevii cât şi profesorii noşti îl aşază în topul celor mai
frecvente erori. În cazul analizat, vorbim despre derapaje de natură etică şi
deontologică ce sunt sancţionate dur de către elevi.
Clasată pe locul al treilea în ierarhia amintită, violenţa verbală este
una dintre formele clasice de agresivitate – considerată de către elevi ca
una dintre cele mai stresante şi dureroase, ce lasă urme la nivel psihologic
mult mai profunde decât violenţa fizică (vezi M. Curelaru, 2013, p. 77).
Violenţa verbală este descrisă atât de profesorii cât şi de elevii participanţi
la studiu ca manifestându-se "prin ridicarea tonului/ ţipatul, jignirile,
ironizările maliţioase, umilirea elevilor". La acestea adăugăm ameninţări,
intimidări, critica neconstructivă, culpabilizările, glumele pe seama
elevilor, poreclele, mesaje cu rol de diminuarea meritelor personale,
descurajarea sistematică etc.
Dezechilibrul de putere între profesor şi elev, stresul, neliniştile şi
grijile care îl pot domina pe profesor sunt doar câteva dintre cauzele unui
astfel de comportament. Nimic însă din toate acestea nu îl justifică. Se
întâmplă ca uneori mesajele profesorului să fie interpretate, trunchiate,
înţelese greşit şi elevul să se victimizeze gratuit; de pildă - profesorul să
glumească, iar elevul să se simtă jignit, profesorul să atenţioneze, iar elevul
să se simtă ameninţat. Preocuparea pentru o comunicare eficientă trebuie
să stea în atenţia tuturor educatorilor, indiferent de vârsta celor pe care îi
formează.
Aceste erori nu există separat, uneori se condiţionează aşa încât
putem spune că simpatia pentru unii elevi susţine favoritismul, acesta
implică erori în evaluare, acestea din urmă, atragând nemulţumire şi de aici
acţiunile violente.
3. Competenţele
etice
şi
deontologice
în
formarea
profesioniştilor în educaţie
Considerăm că se impune cu necesitatea regândirea strategiilor de
formare a cadrelor didactice prin unele mutări de accent către dimensiunea
etică şi cea deontologică în profesionalizarea didactică.
Dintre ţintele vizate, enumerăm:
- Aplicarea valorilor, principiilor şi a normelor deontologice
specifice managementului activităţilor educaţionale;
55

ISSN 2226-4051. Естетика і етика педагогічної дії. 2016. Вип. 14
ISSN 2226-4051 Aesthetics and ethics of pedagogical action. 2016. Issue 14

- Dezvoltarea şi asumarea unor strategii de conducere şi relaţionare
specifice rolurilor situate la diverse niveluri ierarhice din cadrul
organizaţiei şcolare;
- Utilizarea unor practici educative eficiente de învăţare pe tot
parcursul vieţii, în vederea formării şi dezvoltării profesionale continue şi
adaptării competenţelor profesionale la dinamica contextului profesional şi
social;
- Managementul carierei şi dezvoltarea performanţelor instituţionale;
- Formarea convingerilor şi a deprinderilor etice şi deontologice
necesare practicării activităţii în domeniul educației;
- Interpretarea şi analiza unor practici anti-discriminatorii cu privire
la gen, orientare sexuală, rasă, dizabilități, vârstă, religie și cultură din
perspectiva managementului etic al organizaţiei şcolare;
- Interpretarea şi analiza practicilor educative din perspectiva etică şi
deontologică;
- Elaborarea şi implementarea strategiilor de soluţionare a unor
situaţii educaţionale dificile;
- Combaterea faptelor, atitudinilor, comportamentelor, acţiunilor
incompatibile cu etica şi deontologia profesiei de cadru didactic;
- Propunerea unor strategii de dezvoltare şi eficientizare a instituţiei
şcolare, valorificînd dimensiunea etică şi deontologică.
Bineînţeles această listă poate fi mult extinsă, intenţia noastră fiind
aceea de a atrage atenţia asupra unor dimensiuni fundamentale care să
întregească profilul profesionistului din educaţie – dimensiunea etică şi cea
deontologică.
Concluzii. În concluzie, conştiinţa profesională a profesioniştilor în
educaţie nu poate fi privată de dimensiuna etică şi deontologică;
aşadar,programele de formare pentru cariera didactică trebuie să ofere o
atenţie specială domeniului etic si deontologic pentru ca să putem vorbi de
profesori care acţionează constienţi de implicaţiile propriilor
comportamente asupra devenirii elevilor lor.În acest mod vom asigura, pe
de o parte, oeducaţiei de calitate şi un învăţământ performant, iar pe de altă
parte, un mediu pozitiv de învăţare şi starea de bine a elevilor în mediul
şcolar, atât de invocate în ultimul timp.
Bibliografie
1. Bodea, Gabriela, 2007, Comunicarea între expresie şi deontologie, Casa Cărţii de
Ştiinţă, Cluj-Napoca.
2. Cozma Carmen, 1997, Elemente de etică şi deontologie, Editura Universităţii Al.
I. Cuza, Iaşi;
3. Esi, Marius, 2015, Didactica specialităţii - suport de curs, Editura Didactica si
\Pedagogica, Bucuresti.

56

ISSN 2226-4051. Естетика і етика педагогічної дії. 2016. Вип. 14
ISSN 2226-4051 Aesthetics and ethics of pedagogical action. 2016. Issue 14

4. Gherghinescu, R. 1999, Conceptul de competenţă didactică, în S. Marcus
(coordonator), Competenţa didactică: perspectivă psihologică, Editura All,
Bucureşti.
5. Iucu, R. 2004, Formarea cadrelor didactice. Sisteme, politici, strategii. Editura
Humanitas Educaţional.
6. Jeder Daniela,2015, Formation Programs and Ethical Mentorship for the
Beginner Teachers, Madimond, Italy.
7. Jeder, Daniela, 2014, Training teachers' ethical skills in license and master
program , Procedia - Social and Behavioural Sciences, Elsevier, Volume 142,
August 14, 2014, pp. 691–694.
8. Lungu, V., 2011, Etica profesională, Editura Universităţii Tehnice, Chişinău.
9. Maciuc I, 1998, Formarea formatorilor, Modele alternative şi programe modulare,
EDP, Bucureşti.
10. Paun, E., 2002, Profesionalizarea carierei didactice, Standardeprofesionale
pentru profesiadidactică, Consiliul Naţional pentru Pregătirea Profesorilor,
Bucureşti.
11. Sava, A., 2013, Didactogenia în lucrarea Psihosociologie şcolară, coordonatori
Ștefan Boncu, Ciprian Ceobanu, Editura Polirom, Iaşi.
12. Sillamy, N. 1996, Dictionar de psihologie, Editura Univers Enciclopedic,
Bucuresti.
13. Siloşi, A, D.; Anca M., Bocoş, M, Răduţ Taciu, Sita, A. 2015, Managementul
eticii în instituţiile de învăţământ în lucrarea Tratat de management educaţional
pentru învăţământul primar şi preşcolar coord. R. Răduţ-Taciu, M. Bocoş,
O. Chiş, Editura Paralela, 45.
Даніела Жедер
РОЛЬ ЕТИЧНИХ І ДЕОНТОЛОГІЧНИХ НАВИЧОК
У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ
Пріоритет сучасного суспільства якісна освіта в основному включає в
себе підготовку інструкторів, фахівців в галузі, які володіють ключовими
компетенціями загального характеру (знання іноземних мов, використання
інформаційних та комунікаційних технології (ІКТ) і т.д.), а також науковометодичного характеру, педагогічного, управлінського і т.д. Ми вважаємо, що,
разом з цим, формування і розвиток навичок професійної етики є необхідністю у
підготовці вчителів, враховуючи, що освіта, хоча і несе відбиток хорошого,
позитивного розвитку, може бути проаналізована й з точки зору етичних і
деонтологічних помилок, які впливають на реалізацію її мети.
У статті проаналізовано деякі аспекти шкільної практики, які
вимагають підготовки вчителів в цій галузі і підкреслюють важливість
етичних і деонтологічних навичок в ефективній освітній діяльності:
дидактогенія або мимовільна помилка вчителя, етичні та неетичні аспекти
дидактичного дискурсу, помилки в процесі оцінювання і т.д.
Навчальні програми із підготовки фахівців в галузі освіти повинні
приділяти особливу увагу етичним та деонтологічним компонентам для того,
щоб вчителі усвідомили важливість власної поведінки у особистісному
формуванні учнів.
Ключові слова: етична компетентність, професіонал, освіта,
деонтологія.
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Daniela Zheder
THE ROLE OF ETHICAL AND DEONTOLOGICAL SKILLS IN THE
PROCESS OF TRAINING SPECIALISTS IN THE FIELD OF EDUCATION
The priority of modern society, quality of education primarily involves training
instructors, specialists in the field, who have the key competencies of a general nature
(knowledge of foreign languages, the usage of information and communication
technologies (ICTs), etc.), as well as scientific and methodical, educational,
administrative competencies, etc. We believe that formation and development of skills
of professional ethics is a necessity in teachers training considering that education,
bearing the mark of a good, positive development, can be analyzed also in terms of
ethical and deontological errors, which affect realization of its goals. The article
analyzes some aspects of school practice which require teacher training in this field
and emphasize the importance of ethical and deontological skills in effective
educational activities: didactogenius spontaneous teacher’s error or, ethical and
unethical aspects of didactic discourse, errors in the evaluation process, etc.
Educational programs of training specialists in the field of education have to pay
special attention to ethical and deontological components to make teachers aware of
the importance of their own behavior in the personal students’ formation.
Keywords: ethical competence, teacher, education, deontology.
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