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деятельность педагога. Необходимо изучение взаимодействия педагогов 

(воспитателя, специального педагога, психолога, методиста, руководителя ДОУ), 

педагогов и родителей, родителей ребенка с проблемами развития и родителей 

здоровых детей,  детей с проблемами развития и здоровых детей, воспитывающихся в 

одной группе. 
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Summary: The teachers involved in the inclusive education focus on activities involving 

the use of teamwork and cooperation, respect for cultural identity of each child and the 

constant monitoring of the effectiveness of teaching - learning - assessment in each child. 

The great importance of tactical teaching profession, especially for the effective 

promotion of inclusive education has helped shape the concept of tact which is one of the 

qualities pedagogical skills of teacher and one of the factors that ensure the development of 

the creative potential of students, having an important role in education inclusive. 

,,Adevăratul dascăl este caracterizat prin aceea că mintea sa se mişcă în armonie cu 

minţile elevilor săi, trăind împreună dificultăţile şi victoriile intelectuale deopotrivă.” (J. 

DEWEI) 

CZU 373.1:376
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Conceptul de educaţie incluzivă reclamă redefinirea competenţelor didactice ale 

învăţătorilor/profesorilor, astfel încît aceştia să poată valoriza incluziunea în practicile de 

predare-învăţare-evaluare. Un rol deosebit în relaţia educator-elev, îl are tactul pedagogic. 

În accepţiunea de astăzi, tactul se referă la respectarea atentă a regulilor de conduită în 

viaţa de zi cu zi. În dicţionare tactul este definit ca fiind „ felul de a se purta cu lumea spre a 

nu jigni pe cineva”; „simţ al măsurii în comportare, atitudine corectă, atentă şi adecvată". 

Fiind un fenomen psihosocial tactul se manifestă numai în cadrul interacţiunii sociale, 

în orice activitate umană. Putem vorbi de tact în relaţiile dintre soţi, prieteni, colegii de 

muncă, membrii unei organizaţii politice etc. În toate aceste situaţii tactul vizează relaţiile 

dintre oameni şi presupune respectarea reputaţiei, prestigiului celuilalt în scopul  atingerii 

fără dificultăţi a intereselor proprii. Această noţiune - remarcă J. Stefanovic - capătă uneori şi 

sensul de stratagemă. (11; p. 14) 

Tactul are un rol deosebit în relaţiile educator-educat pe toate treptele învăţământului. 

Educatorul de profesie trebuie să se caracterizeze prin „acea căldură comunicativă, acel 

instinct de generozitate pe care copilul le descoperă prin intuiţie — remarcă R. Hubert — şi 

cărora le răspunde spontan ”. [5, p.626] 

Importanţa deosebită a tactului în profesiunea didactică, în special pentru promovarea 

eficientă a educaţiei incluzive  a dus la conturarea conceptului de tact pedagogic care 

reprezintă una din calităţile aptitudinale ale profesorului şi unul din factorii care asigură 

dezvoltarea potenţialului creativ al elevilor, având un rol important în educaţia incluzivă. 

Aici este vorba şi de conduita creativă a cadrului didactic. 

Observaţiile la nivel de clasă confirmă faptul ca nu toţi copiii pot face faţă în mod 

susţinut şi performant cerinţelor şcolare, dar că, în acelaşi timp, folosind metodele potrivite 

de predare – învăţare – evaluare şi respectând ritmul propriu al fiecărui copil, toţi elevii pot 

înregistra progrese şcolare, uneori acestea fiind remarcabile faţă de aşteptările iniţiale. 

Cadrele didactice implicate în educaţia incluzivă pun accentul pe utilizarea de activităţi care 

comportă lucrul în echipă şi cooperarea, pe respectarea identităţii culturale a fiecărui copil 

în parte şi pe monitorizarea constantă a eficacităţii activităţilor de predare – învăţare – 

evaluare la nivelul fiecărui copil. 

În literatura de specialitate tactul pedagogic este definit ca „simţ al măsurii specific 

diferitelor manifestări comportamentale ale profesorului" (V. Pavelcu), sau „capacitatea de a 

găsi la momentul oportun forma cea mai adecvată de atitudine şi tratate a elevilor" (F.N. 

Gonobolin). 

Psihologul slovac J. Stefanovic, autorul unei ample lucrări consacrate tactului 

pedagogic (Psihologia tactului pedagogic al profesorului) abordând problema tactului din 

perspectiva psihologică defineşte tactul pedagogic ca fiind „gradul calitativ al interacţiunii 

sociale între profesori şi elevi". Criteriile acestei calităţi a profesorului, în viziunea lui J. 

Stefanovic sunt următoarele: 

a) gradul de adecvare a comportamentului profesorului faţă de fiecare elev;  

b) gradul motivaţiei pozitive a rezultatelor la învăţătură şi a comportamentului elevului;  

c) gradul de dezvoltare a personalităţii elevului; 



EDUCAŢIA INCLUZIVĂ: DIMENSIUNI, PROVOCĂRI, SOLUŢII                                                                                          

Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale 
 

 - 42 - 

d) gradul de respectare a particularităţilor psihice ale elevului şi asigurarea unui climat 

psihic optim activităţii instructiv educative; 

e) rezultatele obţinute în atingerea obiectivelor propuse în activitatea instructiv 

educativă. 

Cele cinci criterii (denumite şi principii) în viziunea autorului formează un tot unitar 

în sensul că nu poate fi concepută o interacţiune pedagogică calitativă în afara interacţiunii 

celor cinci criterii. [10, p. 13] 

Un alt psiholog (T.N. Bondarevskaia) făcând o sinteză a studiilor şi opiniilor exprimate 

pe această temă evidenţiază următoarele note definitorii ale tactului: reprezintă contactul 

între profesor şi universul lăuntric al copilului; apropierea sinceră de acesta apropiere bazat 

pe înţelegerea reciprocă; arta de a pătrunde şi desluşi conştiinţa individulală de a prevedea 

reacţia posibilă a celui pe care-l educăm, respectând în acelaşi timp simţul măsurii. [1, p.9] 

Cei mai mulţi pedagogi şi psihologi care abordează diferite aspecte ale tactului 

pedagogic evidenţiază atât importanţa cât şi complexitatea deosebită a acestei aptitudini, 

corelaţiile ei cu alte aptitudini necesare în activitatea didactică. Astfel Ana Conta Kernbach, 

scrie încă la începutul secolului nostru că principalele calităţi ale profesorului sunt în special 

tactul şi bunul simţ. [6] 

Pe aceeaşi linie se înscrie şi concepţia lui C. Dumitrescu Iaşi care arată că pregătirea 

profesorului trebuie să cuprindă două componente de bază, şi anume, pregătirea ştiinţifică 

şi pregătirea pedagogică. Aceasta din urmă are ca principal obiectiv formarea tactului 

pedagogic. [3] 

Importanţa atribuită tactului pedagogic în ansamblul calităţilor ce se impun 

profesiunii didactice se explică şi prin complexitatea acestuia. Tactul presupune numeroase 

trăsături de caracter cum ar fi: stăpânirea de sine, simţ al măsurii, simţ al dreptății 

fermitatea, perseverenţa, consecvenţa, delicateţea, răbdarea ş.a. 

Tactul pedagogic se întrepătrunde cu multe alte aptitudini specifice profesiuni 

didactice: empatia care presupune comunicare afectivă cu alţii în primul rând cu elevii 

identificare prin trăire cu aceştia; creativitatea, tactul întotdeauna este un act creator fiind 

opus rutinei, deoarece fiecare situaţie pedagogică reprezintă ceva nou, original, irepetabil; 

măiestrie pedagogică, tactul este considerat elementul esenţial al măiestriei pedagogice 

fiind premisa asigurării autorităţii profesorului. 

Prin calităţile pe care le presupune tactul pedagogic reprezintă condiţia sine-quanon 

pentru respectarea principiilor educaţiei moral-civice (sprijinirea pe elementele pozitive în 

vederea înlăturării celor negative, luarea în considerare a particularităţilor de vârstă şi 

individuale, îmbinarea respectului cu exigenţa pentru elevi, principiul unităţii, 

continuității,consecinţei ş.a.). 

În studiile consacrate profesiunii didactice uneori nici un se pomeneşte de tactul 

pedagogic, totuşi această aptitudine complexă se regăseşte în calităţile considera:te absolut 

necesare educatorului de profesie. Astfel în cartea sa „Psihologia profesiei învăţător ”, 

(Schneider Fr. - 1923), enumeră printre însuşirile cerute în decursul timpului  de la educator: 

atitudine spirituală, comunicativitate, încredere, dreaptă cumpătare, atitudine tăcută ş.a. [8 , 



EDUCAŢIA INCLUZIVĂ: DIMENSIUNI, PROVOCĂRI, SOLUŢII                                                                                          

Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale 
 

 - 43 - 

p. 412] Este uşor de observat că cel puţin ultimele două calităţi menţionate intră în 

componenţa tactului pedagogic. 

Intr-un studiu amplu, realizat experimental pe tema aptitudinilor pedagogice, F. N. 

Gonobolin stabileşte două grupuri de calităţi (aptitudini) necesare educatorului:  

 însuşiri propriu-zis pedagogice, capacitatea de a face materialul de învăţare 

accesibil elevilor; creativitatea în muncă; influenţa pedagogului asupra personalităţii 

elevilor; capacităţi organizatorice; interesul faţă de copii; tactul pedagogic; 

capacitatea de a lega obiectul de învăţământ de viaţă; existenţa pedagogică; 

capacitatea pentru obiectul ce-1 predă; capacitatea pentru munca cu elevii în afara 

clasei; 

 însuşiri dc personalitate, spirit organizatoric; curiozitate ştiinţifică; capacitate de 

muncă; capacitate de autostăpânire; însuşiri emoţionale; imaginaţie bogată. (4) 

Deşi autorul menţionează în mod distinct tactul pedagogic, incluzându-l în prima 

categorie, considerăm că această aptitudine complexă se regăseşte şi în alte aptitudini atât 

din prima categorie (creativitatea în muncă, influenţa pedagogului asupra elevului), cât şi în 

cea de-a doua (capacitatea de autostăpânire, imaginaţie bogată). Acelaşi lucru putem spune 

despre aptitudinile evidenţiate în cadrul studiului întreprins de P. Popescu-Neveanu şi 

colaboratorii. Şi aici, aspecte ale tactului pedagogic se regăsesc în mai multe aptitudini şi 

anume în cele notate cu numerele 1, 2, 7, 9 ş.a. 

Pentru rolul deosebit de important pe care îl are tactul pedagogic în relaţiile 

interumane „Metodologia formarii continue a personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar,'', aprobată din ordinul M.E.N. nr. 3370 din 19 V. 1998 [6] include exigenţele pe 

care le presupune tactul atât între competenţele necesare pentru îndeplinirea eficientă a 

unui rol social (competenţa de a proiecta finalul în minte, de a anticipa activitatea şi 

rezultatele ei, capacitatea conducerii interpersonale) cât şi între competenţele cerute 

profesiunii didactice (comunicativitatea, empatia, creativitatea, cunoaşterea elevului ş .a.)[5, 

p.8] 

In lucrările consacrate aptitudinilor pedagogice, de obicei se face distincţia între 

aptitudini didactice, referitoare la predare-învăţare şi aptitudini educaţionale, cu finalitate 

educativă. 

Tactul pedagogic, fiind un aspect esenţial al relaţiilor profesor-elev, este inclus de 

regulă în cea de-a doua categorie, deşi în studiile mai recent apărute se insistă tot mai mult 

asupra implicaţiilor tactului în activitatea cu finalitate instructivă [9, p.15]. In acest context 

tactul pedagogic este privit ca fiind „capacitatea de a concepe, pregăti şi organiza lecţia şi 

flecare secvenţă a acesteia. Intr-un studiu experimental intitulat „Implicaţiile tactului 

pedagogic asupra creşterii eficienţei lecţiei”, I. Nicola îşi stabileşte următoarea ipoteză de 

cercetare: „îmbunătăţirea condiţiilor de valorificare maximă a posibilităţilor şi calităţilor care 

circumscriu personalitatea profesorului constituie una din modalităţile principale de 

modernizare a procesului de transmitere şi asimilare a cunoştinţelor”. In urma cercetării 

efectuate această ipoteză a fost confirmată în sensul că perfecţionarea activităţii didactice 

sub aspectul tactului pedagogic atrage după sine creşterea ponderii şi importanţei factorilor 

psihologici în acţiunea de modernizare a procesului instructiv-educativ. [9, p. 18-19] 
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Pe plan educativ tactul pedagogic ca aspect esenţial al relaţiilor profesor-elev are un rol 

deosebit. Tactul este elementul fundamental al măiestriei pedagogice (care reprezintă 

dezvoltarea plenară a tuturor componentelor personalităţii profesorului) şi premisă a 

asigurării autorităţii educatorului de profesie. 

Aşa cum în medicină există o întreagă patologie de tip iatrogenic (produse de medic) 

datorate nu numai consecinţelor nefaste ale administrării unor terapii greşite, ci şi lipsei de 

tact în relaţiile medic-pacient (prezentarea gravităţii bolii, a şanselor de a se vindeca etc.) tot 

aşa şi în educaţie prin lipsa de tact a profesorului pot fi provocate traume morale şi psihice 

cu greu recuperabile sau chiar irecuperabile. De aceea se poate spune că tactul pedagogic 

contribuie, în primul rând la crearea unei atmosfere optime în relara profesori-elevi, a unui 

climat microsocial adecvat activităţii cu elevii şi cu factori educativi. [10] 

Dacă la începutul secolului nostru tactul pedagogic ca şi alte trăsătur şi aptitudini ale 

personalităţii erau considerate înnăscute (Ana Conta Kembach - 1914) ultimele decenii 

asistăm la schimbarea concepţiilor în această problemă. In zilele noastre tactul pedagogic 

este privit ca fiind un „aliaj al experienţei pedagogice şi al unor însuşiri psihologice , constând 

în oportunitatea intervenţiilor şi  modul adecvat al influienţei educative... ”. Atât studiile 

întreprinse cât şi experienţa pedagogică demonstrează că tactul pedagogic se dobândeşte  şi 

se perfecţionează în procesul instructiv-educativ la succesul căruia contribuie. 

Concluzie: Construirea unei imagini pozitive despre sine este o altă nevoie a copiilor 

cu dificultăţi de învăţare. Aceasta se poate realiza pe fondul unor activităţi de grup orientate 

spre valorizarea posibilităţilor fiecăruia şi pe un sistem de relaţii pozitive între profesor şi 

elev şi între elevi. Relaţiile respective trebuie să ofere terenul încrederii reciproce, al 

empatiei cu trăirile fiecăruia, împărtăşirii emoţiilor, sentimentelor, preocupărilor ca şi a 

experienţei de cunoaştere şi învăţare. 

Aşa cum am văzut tactul pedagogic presupune o serie de calităţi caracteriale 

(stăpînirea de sine, fermitatea, simţul măsurii ş.a.) dar şi contribuie la formarea şi 

dezvoltarea lor. Rezultă că perfecţionarea acestei aptitudini se poate realiza indirect, prin 

influenţarea diferitelor manifestări caracteriale care se vor răsfrânge benefic asupra tactului.  

Ţinând seama de efectele multiple pe care le are tactul pedagogic asupra desfăşurării 

optime a procesului instructiv-educativ pe toate treptele învăţămantului, considerăm că în 

procesul formării iniţiale şi continue a personalului didactic acestei aptitudini trebuie să i se 

acorde atenţia cuvenită, atât în activitatea de educaţie şi instrucție cât mai ales în cea de 

autoeducaţie şi autoinstruire care trebuie să caracterizeze pe fiecare slujitor al şcolii.  
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