
Cultura clasei

Totalitatea valorilor, simbolurilor, ritualurilor, ceremoniilor, miturilor, 
atitudinilor si comportamentelor ce sunt predominante într-o organizatie, si care 
sunt transmise apoi generatiilor urmatoare, reprezentand modul normal de a 
gândi, simti si actiona având o influenta determinanta asupra rezultatelor si
evolutiei acesteia.
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1) DISTANŢA FAŢĂ DE PUTERE
Mică                                                            Mare

Inegalităţile dintre oameni trebuie să 
fie minimizate

Inegalităţile dintre oameni sunt de 
aşteptat şi de dorit

Părinţii îi tratează pe copii ca pe egalii 
lor şi reciproca. 

Părinţii îi educă pe copii să fie docili. 
Copiii tratează părinţii cu respect.

În clasă, profesorul aşteaptă iniţiative 
din partea elevilor. Elevii îi tratează 
pe profesori ca pe egalii lor.

În clasă se aşteaptă ca toate iniţiativele 
să vină de la profesor. Elevii îi 
tratează pe profesori cu respect.

Profesorii sunt experţii care transferă 
elevilor adevăruri impersonale. 

Profesorii sunt nişte “guru” care 
transferă elevilor învăţătura personală

Caracteristică este descentralizarea. Caracteristică este centralizarea.

Diferenţe mici de salarii între nivelul 
superior şi inferior al organizaţiei

Diferenţe mari de salarii între nivelul 
superior şi inferior al organizaţiei

Subordonaţii aşteaptă să fie consultaţi. 
Şeful ideal este democratul plin de 
resurse

Subordonaţii aşteaptă să li se spună ce 
să facă. Şeful ideal este un autocrat 
binevoitor

Privilegiile şi simbolurile de status nu 
sunt bine primite

Privilegiile şi simbolurile de status 
pentru manageri sunt de aşteptat şi 
cunoscute
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În şcoală,  distanţa mare:
- nevoia de dependenţă a elevului faţă de profesor, ca rezultat al celei faţă de 
părinte;
- profesorii în vârstă sunt cei mai respectaţi, elevii trebuie să se ridice în 
picioare la intrarea profesorilor;
- procesul educaţional este dirijat de profesor, care stabileşte şi modul de 
predare ce trebuie urmat;
- ora de predare se desfăşoară într-o ordine strictă;
- profesorii nu sunt contrazişi/criticaţi niciodată în public şi sunt trataţi cu 
respect chiar şi în afara şcolii;
- dacă un elev are o purtare necorespunzătoare, profesorii îi soli-cită pe părinţi 
şi aşteaptă de la aceştia ajutor în restabilirea ordinii;
- procesul educaţional este “meritul” direct al profesorulu: ceea ce se predă nu 
este un adevăr impersonal, ci rezultatul capacităţii intelectuale personale a 
profesorului;
- calitatea elevului de a învăţa este, în mod obligatoriu, dependen-tă exclusiv de 
excelenţa modului de predare al profesorului. 
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Distanţa mică:
- profesorii tineri sunt mai apropiaţi de elevi şi deci mai îndrăgiţi decât vârstnicii;
- procesul educaţional este concentrat asupra elevului , cu o aprecie-re a iniţiativei 
acestuia;
-elevii îşi aleg propriu mod de pregătire;
-ei întreabă atunci când nu înţeleg ceva şi intervin neîntrebaţi în ore;
-elevii discută cu profesorii, îşi exprimă dezacordul sau critică în fa-ţa profesorilor 
şi nu arată un respect deosebit acestora în afara şcolii;
-când un elev are o purtare necorespunzătoare, adesea părinţii sunt de partea 
elevului şi nu a profesorului/şcolii;
-procesul educaţional este mai degrabă impersonal; ceea ce este transmis cuprinde 
adevăruri sau fapte care există independent de un anume profesor;
-învăţarea efectivă într-un asemenea sistem depide foarte mult de comunicarea 
profesor-elev;
-întregul sistem se bazează pe nevoia de independenţă a elevului
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2) INDIVIDUALISM – COLECTIVISM

A spune adevărul este o virute. 
Confruntarea poate fi salutară

Nu există opinii personale, ele sunt 
predeterminate de grup. Trebuie 
întotdeauna să se menţină armonia

Oamenii se îngrijesc singuri de ei şi de 
familia lor. Copiii învaţă să gândească în 
termeni de “eu”

Loialitate mare faţă de grup. 
Identitatea este influenţată de mediul 
social căruia îi aparţine

Delictul duce la vinovăţie şi la perderea 
respectabilităţii

Delictul conduce la ruşine şi la 
pierderea onoarei pentru sine şi grup

Scopul educaţiei este a învăţa cum să 
înveţi

Scopul educaţiei este a învăţa să te 
comporţi

Diploma măreşte venitul economic şi 
respectabilitatea individului

Diploma condiţionează accesul într-un 
grup cu un statut superior

Deciziile de angajare şi de promovare 
presupun a fi bazate pe aptitudini şi reguli

Deciziile de angajare şi promovare iau 
în considerare subgrupul de interese

Managementul este autocrat Managementul este participativ
Sarcina este mai importantă decât relaţia Relaţia este mai importantă decât 

sarcina
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Individualismul la şcoală
-formarea de grupuri între colegi este mai mult întâmplătoare, potrivit 
aptitudinilor;
-în clasă există tendinţa de a exista elevi/studenţi care iau cuvântul;
-confruntările sau discutarea liberă a conflictelor sunt adesea 
considerate salutare, iar conştiinţa “obrazului” este slabă sau 
inexistentă;
-a învăţa înseamnă să te adaptezi la situaţii noi, nemaicunoscute şi 
nemaiîntâlnite;
-există o atitudine fundamental pozitivă faţă de nou;
-există presupunerea că în viaţă ai mereu de învăţat, chiar şi după 
universitate;
-elevii/studenţii se aşteaptă  să fie trataţi imparţial şi individual, 
indiferent de apartenenţa lor;
-diploma îmbunătăţeşte venitul economic al deţinătorului şi dezvoltă 
sentimentul demnităţii personale, asigură sentimentul de realizare; 
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2) Colectivismul la şcoală
-elevii/studenţii ezită să vorbească în grupuri mari chiar şi în absenţa profeso-
ţrului, în special dacă acestea sunt conduse de membri in afară; această ezitare 
scade însă în grupurile mici;
-În timp, majoritatea culturilor colectiviste menţin o distanţă mare faţă de putere;
-conflictele şi confruntările trebuie să fie evitate, sau cel puţin formulate astfel 
încât să nu deranjeze pe nimeni; studenţii nu trebuie să-şi piardă “obrazul”; ruşi-
nea, adică invocarea onoarei grupului, este un mod efectiv de corectare a incri-
minaţiilor;
-Există un stres al adaptării la calificările şi virtuţile necesare pentru a fi acceptat 
ca un membru al grupului;
-Învăţarea este văzută ca un proces unic, rezervat numai tinerilor care trebuie să 
înveţe cum să facă lucrurile pentru a se integra în societate;
-Diploma este o onoare pentru deţinătorul ei şi pentru subgrupul din care face 
parte, care îl îndreptăţeşte să se asocieze cu membrii grupului cu un statut mai 
înalt;
-Acceptarea socială care se petrece odată cu obţinerea diplomei este mai impor-
tantă decât sentimentul deminităţii personale provenind de la o licenţă de 
specialist; apare tendinţa de a obţine diploma şi pe căi ilegale.
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MASCULINITATE-FEMINITATE

Valorile dominante în societate sunt 
succesul material şi prosperitatea

Valorile dominante în societate sunt 
grija pentru ceilalţi şi perseverenţa

Sunt importanţi banii şi lucrurile Sunt importanţi oamenii şi relaţiile 
cordiale

Persoanele sunt arogante, ambiţioase şi 
dure

Se presupune că toţi sunt modeşti

În familie, taţii se preocupă de fapte, iar 
mamele de sentimente

În familie, şi taţii şi mamele se 
preocupă şi de fapte, şi de sentimente

Fetele plâng, dar băieţii nu; fetele nu 
trebuie să se lupte, în schimb băieţii fac 
acest lucru când sunt atacaţi

Atât băieţilor, cât şi fetelor li se 
permite să plângă, dar niciodată să se 
lupte

Eşecul la şcoală este un dezastru Eşecul la şcoală este un incident minor
A trăi pentru a munci A munci pentru a trăi
Rezolvarea conflictelor prin disputarea 
lor

Rezolvarea conflictelor prin compro-
mis şi negociere
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Masculinitatea la şcoală
-elevii/studenţii încearcă vizibil să se facă remarcaţi şi duc o competiţie deschisă 
unii cu alţii;
-alegerea locului de muncă este puternic dirijată de oportunităţile realizate prin 
carieră;
-eşecul la şcoală este un dezastru;
-strălucirea şi reputaţia academică a profesorilor şi performanţa academică a 
studenţăilor sunt factorii dominanţi;
-diferenţierea dintre bărbaţi şi femei în culturile masculine şi bogate este mai 
mare în universităţi decât în cazul culturilor de tip feminin şi bogate;
-bărbaţii predau în special în universităţi, iar femeile predau în special copiilor 
mai mici; 
-copii au pe o durată mai îndelungată profesori femei; 
-statutul social al femeilor profesori într-o societate masculină este mai degrabă 
scăzut;
-managerul masculin este un tip decis, agresiv (cu o specificaţie pozitivă), care nu 
jigneşte dacă este mai dur (macho);
-cei puternici trebuie susţinuţi;
-profesorul este un “guru” care are întotdeauna răspunsuri la toate întrebările 
elevilor.

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Feminitatea la şcoală
-studentul standard este cel mediu, “cel mai bun băiat din clasă” 
fiind o figură puţin ridicolă;
-alegerea locului de muncă este în legătură cu interesul propriu al 
studentului în cauză;
-eşecul la şcoală este un incident relativ minor;
-atitudinea prietenoasă şi abilitatea socială a profesorului, alături 
de adaptarea socială a studentului joacă un rol important;
-într-o astfel de societate, bărbaţii predau şi elevilor mai mici;
-familia orientează copiii spre modestie şi solidaritate, iar orga-
nizaţiile recompensează oamenii mai probabil pe baza egalităţii, 
adică fiecăruia după nevoi;
-în culturile feminine, o slujbă “umanizată” trebuie să dea mai 
multe ocazii ajutorului reciproc şi contactelor sociale;
-bărbaţii şi femeile trebuie să-şi asume roluri egale acasă şi la 
muncă;
-se consideră că ce este mic şi lent, este frumos.
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EVITATEA INCERTITUDINII
Poate fi definită drept măsura în care membrii unei culturi se simt 
ameninţaţi de situaţii incerte sau necunoscute: acest sentiment este 

exprimat printr-o nevoie de reguli scrise şi nescrise.                                                     
Mică                                                            Mare

Incertitudinea este un fapt normal al 
vieţii

Este percepută ca un pericol continuu, 
care trebuie să fie combătut

Nu trebuie să fie afişate agresivitatea 
şi emoţiile

Agresivitatea şi emoţiile pot fi afişate 
la momente şi locuri potrivite

Stres slab; percepere subiectivă a 
bunăstării

Stre puternic; percepere subiectivă a 
anxietăţii

Ce este diferit este curios Ce este diferit este periculos
Nu trebuie să existe mai multe reguli 
decât este necesar

Nevoia de reguli este mare, emoţiona-
lă, chiar dacă ele nu vor acţiona 

Timpul este un mijloc de orientare Timpul înseamnă bani
Confort când eşti leneş. Muncă susţi-
nută numai la nevoie

Nevoie emoţională de a fi ocupat; do-
rinţă interioară de a munci susţinut
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Evitarea redusă a incertitudinii
- studenţii/elevii  preferă moduri de învăţare cu teme libere şi sunt preocupaţi de 
discuţiile  de calitate;
-profesorii pot să spună că nu ştiu;
-elevii/studenţii acordă respect profesorilor care folosesc un limbaj clar şi cărţilor 
care explică subiectele cu ajutorul unor termeni simpli;
- unii profesori încearcă să-i implice pe părinţi în procesul de învăţământ al 
copiilor lor, ei cer părerea părinţilor în mod activ; 
- precizia şi punctualitatea trebuie să fie învăţate;
-motivaţie prin realizare şi respecta sau apartenenţă;
-reguli blânde pentru copii privind ceea ce este murdar şi tabu;
-există o respingere emoţională faţă de regulile protocolare, ele fiind stabilite 
numai în cazuri de absolută necesitate;
-deşi regulile sunt mai puţin severe, ele sunt, în general, mai puţin respectate;
-dacă regulile nu pot fi respectate, ele trebuie schimbate;
- toleranţa ideilor şi a comportamentului deviant.
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Evitarea incertitudinii intens ă
-reguli ferme pentru copii privind ceea ce este murdar şi tabu;
-incertitudinea în viaţă este percepută ca un pericol continuu, care trebuie să fie 
combătut;
- elevii/studenţii preferă moduri de învăţare cu programe analitice fixate şi sunt 
preocupaţi de răspunsuri corecte;
-se presupune că profesorii au răspunsuri la orice întrebări, ei sunt priviţi drept 
experţi;
-profesorii folosesc un limbaj academic foarte complicat şi dificil de înţeles;
-părinţii sunt trataţi de către profesori ca un auditoriu, ei fiind rar consultaţi;
- este caracteristică suprimarea ideilor şi comportamentului care deviază; 
rezistenţă la nou;
-există un mare număr de reguli şi regulamente, care controlează procesul de 
muncă, reguli care nu se bazează pe o logică formală, ci pe una mentală;
-motivaţie prin securitate şi respect sau apartenenţă.
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Diferențe dintre elevi

Diferenţe de vârstă- un profesor eficient ştie că trebuie să 
utilizeze  metode adecvate vârstei şi  că aceiaşi elevi, la vârste diferite, 
au aşteptări diferite. Astfel în funcţie de vârstă:

- natura cererilor şi aşteptărilor elevilor în raport cu profe-
         sorul se schimbă

– natura relaţiilor dintre elevi se schimbă
– nevoia elevilor de statut şi prestigiu sporeşte cu o dată cu vârsta
– elevii devin mai critici în raport cu comportamentul profesorului pe 

măsură ce înaintează în vârstă
– elevii mai mari au tendinţa de a-şi blama profesorii pentru 

insuccesele şi deficienţele lor
– creşte capacitatea de concentrare şi efort intelectual
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Diferențe dintre elevi

Diferenţe de abilitate- acestea reclamă din partea profesorului un 
comportament şi metode diferenţiate, deoarece:

-motivaţia pentru muncă în clasă diferă semnificativ, de la cei dotaţi 
la cei mai puţin dotaţi

-niveluri diferite de abilitate reclamă atitudini diferite din partea 
profesorului

-criteriile care definesc succesul sau insuccesul diferă, în funcţie de 
nivelul de abilitate al elevilor.

De multe ori în mod inconştient, profesorii introduc diferenţieri 
în aprecierea rezultatelor elevilor în funcţie de performanţa atinsă. De 
obicei, diferenţierile defavorizează elevii cu performanţe mai scăzute. 
Această atitudine poate determina din partea elevilor un răspuns de tipul 
„jocurilor de sustragere”, de evitare(clovnul clasei, izolatul, leneşul, 
surghiunitul sau respinsul). Dacă nu sesizează acest aspect, 
profesorul le poate face jocul, oferindu-le chiar întăriri(râde la glumele 
clovnului).
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Diferențe dintre elevi

Diferenţe de sex- acestea sunt mai ales rodul preju-decăţilor 
noastre proiectate asupra elevilor. De reţinut cu privire la acest aspect 
este faptul că intervenţiile profeso-rului nu trebuie să inducă 
diferenţieri în funcţie de sex.

Diferenţe de statut socio-economic –acestea dacă nu sunt 
abortate cu grijă pot induce o mulţime de efecte nega-tive:

– elevii proveniţi dintr-un mediu socio-economic modest au tendinţa 
de a se subaprecia în raport cu elevii proveniţi din pătura bogată;

– valorile şi standardele promovate în şcoli se apropie mai mult de 
cele proprii păturii bogate ;

– elevii cu posibilităţi economice modeste au tendinţa de a se plasa 
în rândul celor cu un nivel mai scăzut al abilităţilor;

– elevii proveniţi din pătura bogată înţeleg mai repede şi cultivă 
oarecum firesc propriul statut printre colegi.
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Diferențe dintre elevi

Diferenţe culturale - mai ales valorile culturale proprii grupului etnic 
(sau religios) al elevului; în acest sens diferenţele pot fi importante:

– codurile morale şi religioase pot fi mai stricte în anumite grupuri;
– ritualurile şi ceremoniile religioase pot influenţa mai pregnant 

comportamentul în şcoală al unor elevi;
– diferenţele culturale pot genera ostilitate;

Toate aceste diferenţe pot crea un câmp de ten-siuni greu de aplanat, 
dacă profesorul le ignoră sau nu este capabil să le facă faţă.
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