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REPERE CONCEPTUALE ALE CERCET ĂRII 
Relevanţa temei cercetării . La răscruce de milenii sistemul educaţional se 

confruntă încontinuu cu noi provocări, impunîndu-l să se reînnoiască continuu întru 
adaptarea acestuia la universul dinamic care evoluează. Profesorii, în calitate de 
personaje-cheie ale sistemului educaţional sunt puşi în situaţia de a se adapta la noile 
realităţi, apelînd la noi modalităţi de autodezvoltare întru realizarea lor profesională 
şi întru racordarea la necesităţile elevilor care îi vizualizează în calitate de modele, 
pregătiţi întotdeauna să le ofere susţinere pentru a deveni fiinţe umane integre. 
Fenomenul lipsei de motivaţie la profesori necesită a fi analizat pentru a oferi soluţii 
întru anihilarea acestuia. O abordare recentă analizează epuizarea profesională ca 
fenomen relaţionat cu descreşterea graduală a motivaţiei, rezultată în exprimarea 
dezamăgirii simţite în momentul în care profesorul se află în situaţia realizării 
diferenţei dintre aşteptările iniţiale în ceea ce priveşte succesul profesional şi 
ciocnirea directă cu contextele concrete ale culturii organizaţionale educaţionale. 

Mai mult ca în alte profesii, procesul de epuizare se augmentează în timp 
odată cu realizarea faptului că activitatea sa nu este la nivelul aşteptat, iar angajatul 
pierde încrederea, acumulează disperare şi frustrări, sentimente care pot, eventual, 
conduce la disparitatea existentă între „cele aşteptate” şi „ceea ce observăm 
practic” [22, 26, 29,30]. 

În ceea ce priveşte procesul de epuizare, acest concept a fost abordat din 
diverse perspective, în raport cu factori educaţionali atît din Israel cît şi din 
întreaga lume. Această problemă destul de răspîndită a fost abordată din 
perspectiva conexiunilor cu procesul de predare, identificînd efectele negative 
asupra elevilor, pe cînd efectul epuizării profesionale, asupra angajaţilor, în cazul 
nostru, asupra cadrelor didactice, a fost ignorat. Astfel, această cercetare îşi 
propune a soluţiona o problemă serioasă dar conştientizată insuficient, care ar 
putea deveni un factor sistemic-cheie în dezvoltarea carierei,  în situaţia dacă nu ar 
fi ignorată [21, 33, 36, 38, 45, 50]. 

De fapt, fenomenul de epuizare profesională în rîndul cadrelor didactice,  
provoacă îngrijorare nu în raport cu grupul de profesori cărora le place activitatea 
didactică, ci în raport cu cei  care aleg să rămînă în sistem în pofida lipsei unei 
satisfacţii profesionale, astfel dăunînd serviciilor educaţionale oferite.  

  Influenţa  negativă a epuizării profesionale, poate avea efectele negative de 
lungă durată, care pot duce la afectarea întregul sistem educaţional. Identificarea 
celor afectaţi de acest fenomen, prevenirea acestuia prin oferirea instrumentelor 
necesare folosite întru identificarea timpurie a epuizării şi a componentelor 
acesteia, precum şi punerea în practică a  unor modalităţi de recuperare, se face 
prin intermediul implementării programului de formare. 

Descrierea situaţiei în domeniul de cercetare şi identificarea problemei de 
cercetare. 

Studierea  fenomenului de epuizare profesională,  precum şi a factorilor şi a 
modalităţilor de prevenire a acestora, ar putea oferi perspective noi asupra 
problemei motivaţiei  pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, luînd în 
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considerare faptul că mulţi dintre factorii care conduc spre epuizarea profesională 
sunt, pentru o mare parte din profesori, factori motivaţionali pentru formarea 
profesională. 

Cercetările recente în domeniu, accentuează faptul că nivelul motivaţiei 
cadrelor didactice, are tendinţa de a descreşte stabil,  odată cu trecerea timpului şi 
este puternic influenţat de  fenomenul epuizării profesionale [29, 30]. Factori 
primordiali care duc spre apariţia fenomenului de epuizare profesională în rîndul 
cadrelor didactice, sunt: contactul permanent cu grupele de elevi supraaglomerate, 
problemele de disciplină, lipsa compensaţiei pecuniare şi psihologice, precum şi 
necesitatea de realizare a sarcinilor suplimentare din perspectiva noilor reforme 
care se implementează continuu. Fenomenul de epuizare, care apare odată cu 
angajarea fiecărui profesor tînăr şi idealist, sporeşte drastic în timp, astfel, 
profesorii mai în vîrstă ajung în situaţia lipsei provocărilor profesionale şi  se 
confrunta cu perpetua existenţă a orelor monotone. În consecinţă, profesorii încep a 
pune la îndoiala corectitudinea alegerii profesionale, performanţele lor pedagogice 
devin mai puţin efective, iar gîndul de a abandona  profesia didactică, devine tot 
mai realizabil [29]. Abandonarea profesiei didactice a profesorilor afectaţi de 
fenomenul epuizării profesionale, nu reprezintă cea mai gravă problemă în sistem. 
Cea mai serioasă problemă din această perspectivă o reprezintă acei profesori care 
hotărăsc să rămînă în sistem în pofida prezenţei epuizării profesionale, astfel 
dăunînd procesului educaţional în sine prin lipsa lor sistematică de la ore, contact 
limitat cu elevii, precum şi atitudine ostilă faţă de aceştia. Cînd profesorii sunt 
afectaţi de fenomenul epuizării profesionale, aceştia încetează a mai motiva şi 
aprecia obiectiv elevii, nemaivorbind de elevii dificili. Această categorie de 
profesori, devine mai puţin sensibilă la necesităţile emoţionale şi psihice ale 
elevilor, avînd tendinţa de a adopta un comportament autoritar şi critic. În rezultat, 
imaginea elevilor despre sine în calitate de buni elevi, încrederea acestora în 
profesorii lor şi în sistem, în general, descreşte simţitor. Eventual, descreşterea 
motivaţiei intrinseci nu se opreşte aici şi poate avea impact negativ asupra  
procesului academic ulterior. 

Autodezvoltarea, care este consolidată de autorealizare poate transforma 
activitatea didactică într-un proces mult mai satisfăcător, care, la rîndul său, poate 
reîntoarce motivaţia pierdută pentru a activa în sistemul educaţional. Deşi 
accentuarea riscurilor aduse de fenomenul epuizării profesionale, precum şi 
implicaţiile sporirii motivaţiei cadrelor didactice întru dezvoltarea profesională  au 
fost abordate de mai mulţi cercetători, nu a fost realizată încă nici o investigaţie 
concludentă în acest domeniu. Din perspectiva viziunii noastre,  promovăm  ideea 
că susţinerea profesorilor în opţiunile lor de a se autodezvolta, a devenit o 
necesitate stringentă şi  considerăm că oferirea unui program de formare a 
motivaţiei de dezvoltare profesională, va fi un produs benefic pentru cercetarea 
noastră. 
– Problema complexă  a epuizării profesionale a fost abordată diferit de către 

diverşi cercetători: Dedrick, C.V.L. & Raschke, D. B. [18];  Eilon, E. & Lahad 
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[20]; Friedman I. A. [29]; Şova T. [53]; Borozan M. [8]. 
– Problema motivaţiei a fost cercetată de către: Carlson [10]; Bar Haim, Vardi & 

Hofstater [5]; Ryan & Deci [46]; Ministry of Education [41]; Budden [9]; 
Ofoegbu [43]; Wagner & Manor [56]; Malach-Pines [38]; Tzabar Ben 
Yehoshua [55]; Friedman & Gavish [29]; Maslow [39]; McClelland [40]; 
Alderfer [2]; Locke [37]; Adams [1]; Bandura [4]; Ryan & Neta [47]; Katz 
[35]; Eilon & Lahad [20]; Harpaz [33]; Guţu Vl. [32]; Posţan L. [44]. 

– Problema carierei a fost cercetată de către: Bar Haim, Vardi, & Hofstater [5]; 
White [58]; Aviram [3]; Lavi [36]; Nahman [42], Fuller [30], Super [54], 
Driver [19]; Schein [48]; Dandara  O. [14,16]. 

– Dezvoltarea profesională a fost cercetată de către: Maslow [39]; Rogers [45]; 
Frenkl [27]; Glazer [31], Seligman [49], Ben Shachar [6]; Kaplan [34], 
Dandara O. [15]; Cojocaru V. [11-13]. 
Aceste concepte implică diferenţe în conceptualizarea lor din perspectivă 

istorică şi epistemologică. 
Motivaţia pentru dezvoltarea profesională a fost investigată de către cercetători 

care au relaţionat motivaţia pentru dezvoltare profesională şi epuizarea 
profesională, identificînd o conexiune dintre lipsa oportunităţii pentru avansarea 
profesională a profesorilor şi epuizarea profesională, precum şi existenţa unei 
conexiuni dintre avansarea profesională şi motivaţia profesorilor datorită faptului 
că avansarea profesională este percepută drept unul din factorii principali care 
oferă profesorului sentimentul autorealizării. 

Premisele şi contradicţiile menţionate anterior ne-au condus spre formularea 
problemei de cercetare, care rezidă în necesitatea determinării reperelor 
epistemologice a lipsei dezvoltării motivaţiei în rîndul cadrelor didactice şi 
proiectarea unui model aplicativ pentru dezvoltarea motivaţiei de a avansa în carieră. 

Scopul cercetării  constă în determinarea  fundamentelor teoretice şi 
metodologice a modelului pedagogic de formare a motivaţiei profesorilor pentru 
dezvoltarea carierei. 

Întru realizarea acestui scop, ne-am propus următoarele obiective: 
1. Elucidarea  motivaţiei angajaţilor cu privire la dezvoltarea carierei în sistemul 

educaţional  
2. Identificarea factorilor din mediul şcolar, ce provoacă lipsa motivaţiei 

profesorilor 
3. Reflectarea caracteristicilor unui comportament motivat al profesorilor, 

predispoziţia acestora de a stagna în statutul profesional iniţial 
4. Examinarea impactului mediului organizaţional şi a responsabililor de politici 

educaţionale,  precum şi a administraţiei asupra dezvoltării profesionale 
5. Elaborarea şi validarea experimentală a modelului pedagogic de formare a  

motivaţiei cadrelor didactice, pentru dezvoltare profesională, precum şi 
menţinerea nivelului înalt al motivaţiei pedagogice. 
 Metodologia  cercetării  
În cercetarea noastră am utilizat următoarele metode: 
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1. Analiza teoretică: analiza literaturii de specialitate, analiza fenomenului 
epuizării profesionale şi dezvoltării profesionale, stabilirea corelaţiilor, 
verificarea variabilelor şi analiza sistemică. 

2. Partea experimentală a implicat elaborarea chestionarelor cu itemi închişi şi 
deschişi 

3. Partea experimentală a implicat experimentul în sine, analiza datelor, evaluarea 
raporturilor de autoevaluare a participanţilor la atelier. 

4. Metoda interpretativă: analiza cantitativă şi calitativă, analiza datelor prin 
intermediul utilizării diagramelor. 
Noutatea şi originalitatea ştiin ţifică rezidă în actualizarea fenomenului de 

epuizare profesională şi prevenirea acestuia, identificarea caracteristicilor şi 
nevoilor profesorilor în cadrul sistemului educaţional existent, stabilirea cauzelor şi 
factorilor ce ţin de stagnarea acestora în poziţii nesatisfăcătoare iniţiale, analizarea 
modalităţilor de înarmare a profesorilor cu instrumente motivaţionale pentru 
dezvoltarea profesională, sugerarea metodelor alternative pentru dezvoltarea 
motivaţiei.  

Problema ştiin ţifică soluţionată în cadrul investigaţiei noastre este: 
determinarea aspectelor epistemologice a lipsei motivaţiei pentru dezvoltarea 
carierei, care a contribuit la  proiectarea unui model pedagogic pentru dezvoltarea 
motivaţiei de a avansa în cariera pedagogică, în vederea sporirii calităţii activităţii 
profesionale.   

Semnificaţia teoretică rezidă în elucidarea argumentelor ştiinţifice cu privire 
la importanţa motivării profesorilor pentru dezvoltarea carierei profesionale, 
identificarea factorilor şi indicatorilor dezvoltării carierei pedagogice, 
generalizarea experienţelor de auto-realizare prin intermediul avansării în cariera 
didactică. Modelul elaborat în cadrul investigaţiei noastre poate fi utilizat de 
sistemul educaţional şi de diverse contexte de formare profesională ca prototip 
psiho-pedagogic pentru: 
– dezvoltarea atelierelor de consolidare în spiritul „Roots and Wings” 
– evaluarea şi îmbunătăţirea impactului mediului organizaţional asupra 

diversificării strategiilor de dezvoltare profesională 
– utilizarea principiilor teoretice ce fundamentează atelierul „Roots and Wings” 
– identificarea mijloacelor şi activităţilor  de formare potrivite pentru diverse 

contexte şi nevoi personale, în scopul  implementării strategiilor de consolidare 
a poziţiei profesionale.  
Valoarea aplicativă a cercetării  constă în : 

• Stabilirea corelaţiei dintre factorii motivaţionali ai profesorilor şi indicatorii 
concreţi de avansare; 

• Proiectarea, implementarea şi validarea modelului pedagogic de motivare 
pentru dezvoltarea carierei didactice; 

• Formularea recomandărilor pentru profesori, manageri şcolari, Ministerul 
Educaţiei, direcţionate spre consolidarea avansării în carieră; 

• Oferirea unui model strategic pentru consolidarea atelierului „Roots and Wings” 
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• Oferirea  unei baze de sarcini operaţionale în dependenţă de necesităţile unice; 
• Furnizarea unui sistem de criterii care poate fi utilizat întru obţinerea 

feedbackului cu privire la impactul atelierului asupra atitudinilor faţă de 
dezvoltarea personală. 
Rezultatele principale ale cercetării înaintate spre susţinere  

1. Există o corelaţie pozitivă dintre mediul organizaţional şi motivaţia pentru 
dezvoltare personală 

2. Există o influenţă a conştiinţei de sine asupra motivaţiei pentru dezvoltarea 
personală 

3. Profesorii care au avansat în cariera lor profesională demonstrează o apreciere 
de sine mult mai mare faţă de cei care nu au avansat. 

4. Indicatorii cu privire la atitudinile profesorilor în raport cu dezvoltarea 
profesională sunt următorii: autoeficacitatea dobîndită, motivaţia intrinsecă 
pentru dezvoltarea personală şi aspiraţiile ocupaţionale, care sporesc procesul 
de consolidare a poziţiei profesionale în cadrul mediului educaţional. 

5. Metodologia de dezvoltare profesională Root and Wings  întru prevenirea 
epuizării profesionale, elaborată la nivel practic şi teoretic, va fi implementată 
cu succes în corelare cu factorii epuizării profesionale, cu principiile şi formele 
educaţiei, cu factorii educaţionali şi cei ai strategiilor de prevenire a epuizării. 
Implementarea rezultatelor cercetării ştiin ţifice a avut loc pe bază de 

voluntariat. Ne-am adresat profesorilor care au o experienţă didactică mai mare de 
opt ani de zile şi le-am cerut acordul întru participarea la atelierele noastre. 
Ulterior, am cerut ca aceştia să ne direcţioneze spre alte cadre didactice cu 
experienţă similară. 

Aprobarea rezultatelor ştiin ţifice 
Tezele fundamentale ale cercetării şi concluziile formulate în procesul ei sînt 

reflectate în articole ştiinţifice şi comunicări susţinute în cadrul conferinţelor 
ştiinţifice internaţionale: Conferinţa ştiinţifică internaţională „Conferinţa ştiinţifică 
internaţională „Învăţămîntul superior şi piaţa muncii: conexiuni şi perspective”, 21 
noiembrie, 2014, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău; 

Publicaţii la tema tezei. La tema tezei au fost elaborate şi publicate 4 articole 
ştiinţifice au fost publicate în reviste de specialitate; 2 articole în cadrul 
materialelor conferinţelor internaţionale, organizate în Republica Moldova.  

Structura tezei se compune din: introducere, trei capitole, concluzii generale 
şi recomandări. Bibliografia cuprinde 143 de surse, anexe 24, 13 scheme şi 12 
tabele. Am prezentat adnotarea în limba română, în limba rusă şi engleză.  

Cuvinte-cheie: motivaţie; carieră; dezvoltare personală; motivaţie intrinsecă; 
motivaţie extrinsecă; influenţa motivaţiei; mediu instituţional; evoluţie în carieră; 
oportunităţi ale carierei; ghidare în carieră  

CONŢINUTUL TEZEI 
Introducerea acestei cercetări prezintă reperele conceptuale care oferă 

relevanţă şi importanţă subiectului nostru de cercetare din perspectiva scopului şi 
obiectivele stabilite. Problema de cercetare, aspectele teoretice sunt deasemenea 
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disputate aici, la fel cum sunt explicate şi strategiile practice prin implementarea 
modelului pedagogic  în atelierul Roots and Wings. Valoarea practică a demersului 
nostru experimental a fost estimată prin aplicarea chestionarelor de evaluare 
iniţială şi validarea  rezultatele obţinute. Noutatea ştiinţifică, valoarea teoretică şi 
practică, precum şi tezele principale înaintate spre susţinere, sunt, la fel, prezentate 
în acest context. 

Capitolul 1, Repere epistemologice ale motivaţiei pentru dezvoltare 
profesională a cadrelor didactice, prezintă abordările istorice şi epistemologice 
ale conceptului de motivaţie, definind delimitările sale conceptuale în diverse 
perioade precum şi evoluţia acestui termen pînă în zilele noastre, analizate fiind 
diversele implicaţii pe care acest concept le are asupra dezvoltării cadrelor 
didactice. Studiile relative în domeniu [21; 24; 26; 31; 32; 33, 35, 44], indică 
implicaţiile pozitive ale motivaţiei profesorilor în cadrul sistemului educaţional. 

A fost demonstrat faptul că motivaţia profesorilor afectează rezultatele 
acestora în cadrul sistemului educaţional, dorinţa acestora de a participa la 
procesele educaţionale, precum şi nivelul de promovare în carieră  şi 
comportamentul acestora [2; 17; 8]. Cadrele didactice cu un grad înalt de motivaţie 
pot crea un climat psiho-social şi fizic favorabil, pot integra cunoştinţele 
profesionale, cunoştinţele inter-personale şi cele intra-personale [8, 9, 10]. 
Motivaţia înaltă a profesorilor condiţionează motivaţia înaltă a elevilor pentru 
procesul de învăţare şi vice-versa [2; 3; 7]. Literatura de specialitate [19, 24, 25] 
prezintă idei conform cărora nivelul motivaţiei profesorilor este condiţionat de 
componenta de schimbare pe parcursul carierei profesionale a acestora. Pe 
parcursul carierei didactice, însă, observăm o descreştere a motivaţiei profesorilor. 
Acest fenomen trezeşte un interes deosebit  din partea membrilor comunităţii 
publice şi profesionale în diferite ţări şi este definit în literatura de specialitate 
drept „epuizare profesională”. 

 În baza acestor abordări, am decis să explorăm premisele motivaţionale în 
evoluţia în carieră a cadrelor didactice, axîndu-ne pe fundamentarea termenului de 
carieră în epoca postmodernă, analizînd experienţa, necesităţile şi aspiraţiile 
ocupaţionale ale acestora. La momentul actual, conceptualizarea carierei se 
produce, reieşind din viziunile  personale ale individului, a experienţei acestuia, a 
aspiraţiilor şi dezvoltării sale la locul de muncă [15]. Cariera se identifică cu un 
succes personal fie exprimat prin progresul pe scara organizaţională, prin 
avansarea şi obţinerea reputaţiei în profesie, sau prin autodezvoltarea prin 
intermediul diverselor experienţe. Conform acestei percepţii putem observa că 
individul în sine este acea forţă motrice a carierei şi el este cel responsabil pentru 
păstrarea şi evoluţia acesteia [14, 24; 25]. Acesta trebuie să-şi modifice şi să-şi 
ajusteze cariera conform schimbărilor în mediul organizaţional, să-şi 
îmbunătăţească continuu abilităţile şi competenţele [13]. Astfel, caracteristicile 
carierei în perioada postmodernă sunt: unicitate, dinamism, şi schimbarea pe 
parcursul vieţii. Cariera este un mecanism al cărei origine rezidă în alegeri şi 
autonomie şi al cărei scop este autorealizarea şi împlinirea profesională. 
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Putem menţiona că diferenţele ce fundamentează conceptualizarea carierei, 
precum şi în conceptualizarea motivaţiei, rezidă în faptul că fiecare realitate 
prezintă viziuni asupra vieţii diverse, iar realitatea are caracteristici unice. 

Mai mult ca atît, am analizat premisele ce stau la baza dezvoltării personale în 
calitate de condiţie-cheie pentru evoluţia în carieră. În baza acestora am 
conceptualizat strategii de formare inovatoare, ce ar permite cadrelor didactice să 
conştientizeze dificultăţile personale,  determinate de nivelul scăzut al motivaţiei 
pentru dezvoltarea profesională  şi să identifice  resursele intrinseci nevalorificate 
ale personalităţii. 

Analizînd cele două paradigme conceptuale cheie ale motivaţiei, paradigma 
stabilă tradiţională şi evoluţia dinamică contemporană, precum şi faptul că sistemul 
educaţional solicită menţinerea pasului cu noile provocări, putem reliefa premisa 
referitoare la dezvoltarea carierei profesionale în general, şi la cariera didactică, în 
particular. În concordanţă cu realitatea prezentă dinamică, problema angajării este 
una a alegerilor proprii şi a intereselor personale, şi nu este doar o obligaţiune, 
astfel, consilierii în carieră recomandă tuturor schimbări chiar şi în mijlocul 
carierei. Caracterul stabil şi permanent, caracteristic paradigmei tradiţionale, este 
considerat în zilele noastre anacronic, deoarece acesta nu se potriveşte ritmului 
rapid şi schimbător al vieţii în prezent, ritm care impune oamenii să opteze pentru 
dezvoltare pe parcursul vieţii. 

În rezultatul acestor consideraţii, putem deduce că dezvoltarea carierei 
cadrelor didactice este o obligativitate care solicită noi soluţii practice şi teoretice. 
La fel ca şi în alte profesii, cadrele didactice nu se vor simţi complete în cariera lor 
pedagogică, dacă vor dori să avanseze, dar vor rămîne în poziţia  pentru care au 
optat iniţial.  Astfel, putem conchide că sistemul educaţional trebuie să se focuseze 
mai mult ca oricînd pe probleme ce ţin de dezvoltarea personală, apreciată ca 
necesitate pentru profesori, încît aceştia să poată să se autorealizeze prin 
intermediul avansării profesionale. În baza celor menţionate, trebuie să  analizăm 
rolul mediului pedagogic în procesul dezvoltării profesionale ale profesorilor. 
Apare necesitatea conceptualizării strategiilor adecvate pentru formarea 
profesorilor în scopul consolidării abilităţilor nevalorificate ale acestora şi utilizării 
lor din perspectiva dezvoltării profesionale. 

Capitolul 2, Contextul conceptual al motivaţiei profesorilor pentru 
dezvoltarea profesională cadrelor didactice, examinează dezvoltarea istorică şi 
epistemologică a conceptelor de carieră şi dezvoltare personală a profesorilor. Aici, 
încercăm a revizui problema motivaţiei pentru dezvoltarea profesională a cadrelor 
didactice din perspectiva celor două epoci , şi anume din perspectivă modernă şi 
postmodernă, concetrîndu-ne pe provocările şi disparităţile epocii postmoderne. De 
asemenea, identificăm şi analizăm reperele conceptuale teoretice şi practice ale 
cercetării motivaţiei pentru dezvoltare profesională, încercînd a elabora strategii 
adecvate pentru eliminarea dificultăţilor cauzate de fenomenul epuizării 
profesionale. Continuăm cu delimitarea corelaţiilor dintre condiţiile personale ale 
evoluţiei în carieră şi perspectiva proceselor dorite, examinînd diversele abordări 
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ale motivaţiei angajaţilor, iar într-un final, ne concentrăm pe motivaţia profesorilor 
pentru dezvoltare profesională, care şi este fundamentul de bază al acestei 
cercetări.  Analizînd diversele teorii motivaţionale, cum ar fi cei doi factori 
motivaţionali ai lui Herzberg, teoria stabilirii scopurilor lui Locke [37], teoria 
aşteptărilor lui Vroom [57], teoria corectitudinii lui Adams [1] şi a lui Malach-
Pines [38], am identificat stilurile leadershipului transformaţional ca paradigmă-
cheie pentru fundamentarea programului de formare, ce duce la adoptarea unei 
strategii adecvate, de structurare. Mai mult ca atît, analizînd resursele teoretice, am 
identificat factorii motivaţionali primari ai profesorilor pentru profesia lor, 
scopurile, obiectivele, aşteptările în cadrul mediului organizaţional în care 
activează. Am pornit de la supoziţia, că profesorii care optează pentru dezvoltare 
profesională, ar fi în căutarea unui mediu de lucru în care ar avea condiţii de 
realizare a expectanţelor, care le-au lipsit  în mediul de lucru anterior. Am 
constatat, că  diverşi profesori caută diverse medii de activitate profesională, 
precum sunt diferite şi necesităţile acestora. Am identificat trei condiţii psihologice 
din perspectiva teoriei succesului în activitatea profesională, care se bazează pe un  
nivel înalt al motivaţiei pentru muncă,  calitatea înaltă a performanţelor, satisfacţia 
înaltă şi rata mică a absenţelor în rîndul profesorilor, aceasta semnificând 
responsabilitate şi prevederea rezultatelor [33]. Aceste condiţii psihologie sunt 
exprimate în felul următor: 
1. Cadrele didactice au o influenţă semnificativă asupra vieţii lor sau asupra altor 

oameni (esenţa misiunii); 
2. Cadrele didactice au libertate substanţială şi independenţă în determinarea 

ordinii activităţii lor, precum şi în determinarea direcţiilor procesului didactic 
şi organizaţional în cadrul orelor (responsabilitate-autonomie); 

3. Cadrele didactice primesc informaţie clară şi directă cu privire la rezultatele 
performanţele  lor (cunoaşterea rezultatelor-feedback); 

4. Activitatea pedagogică include activităţi diverse şi solicită o varietate largă de 
abilităţi şi competenţe ale profesorilor ( esenţa activităţii); 
În rezultatul abordării acestor teorii, am identificat un stil de leadership care 

adoptă o strategie mutuală coezivă. Conform acestuia, profesorii şi managerii 
şcolari îşi preiau asupra lor angajamentul faţă de un spectru de idei şi valori care 
sunt unificate în grupuri unitare operînd ca entitate unică. Profesorii posedă 
autonomia de a-şi conduce propriile activităţi. Activitatea didactică este percepută 
drept una foarte semnificativă pentru aceştia, dat fiind faptului că  influenţează 
vieţile lor personale precum şi vieţile altor oameni. 

Astfel, putem conchide că profesorii care percep activitatea didactică drept una 
fără folos, încearcă a căuta alternative în dezvoltarea lor profesională, ocupaţii care 
ar deveni pline de sens pentru ei. 

Axa externă a modelului (Fig.1), reprezintă o conexiune dintre teoriile 
motivaţionale pentru dezvoltarea profesională şi cariera profesională pedagogică. 
Luînd în considerare faptul că motivaţia este fundamentul dezvoltării profesionale 
[46], cercetarea de faţă îşi propune identificarea tipului motivaţiei: intrinsecă sau 
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extrinsecă, care este în relaţie directă cu succesul profesorilor în dezvoltarea 
carierei. Motivaţia intrinsecă presupune un sentiment dezvoltat al conştiinţei de 
sine, care propulsează autodezvoltarea fără intervenţie externă substanţială, astfel, 
acest tip de motivaţie,  a fost exclus iniţial din cercetarea noastră. Prin urmare, ne-
am decis să ne axăm pe tipul extrinsec de motivaţie, tip pe care îl deţin majoritatea 
profesorilor (80% conform investigaţiei noastre) şi  care depinde în mare măsură 
de capacitatea mediului de a crea o nevoie adecvată de dezvoltare. În aceste 
condiţii,  am găsit aici o platformă vastă pentru intervenţie şi o oportunitate de a 
ajunge la concluzii concrete în stadiul evaluării finale a experimentului. 

Dat fiind faptul că profesorii care activează într-un mediu educaţional 
provocator sunt impuşi mereu să facă faţă schimbărilor prin accesarea resurselor 
motivaţionale existente, apare necesitatea identificării sursei adecvate a motivaţiei 
şi încurajarea celor care sunt motivaţi extrinsec, ajutîndu-i să-şi acceseze auto-
direcţia şi abilităţile proprii, astfel determinîndu-i să opteze pentru dezvoltarea 
profesională pedagogică. 

În ceea ce priveşte motivaţia pentru dezvoltarea profesională a cadrelor 
didactice, care  reprezintă şi problema noastră de cercetare majoră, putem menţiona  
că există o relaţie reciprocă dintre cele trei concepte: motivaţie, carieră şi 
dezvoltare personală. Profesorii care posedă motivaţie pentru dezvoltare 
profesională au posibilitatea să-şi motiveze cariera, iar cariera poate propulsa 
profesorii spre dezvoltare profesională în baza  motivaţiei pe care aceştia o posedă. 

Dat fiind faptul că activitatea didactică/predarea este  elementul specific al 
sensului vieţii, în comparaţie cu alte ocupaţii, aceasta implică şi potenţialul de 
muncă în calitate de factor motivaţional. Supoziţia ce stă la baza acestei cercetări 
este că,  într-un mediu care nu satisface nevoile profesorilor şi nu contribuie la 
realizarea intereselor lor şi/sau activitatea de predare nu motivează, este nevoie de  
dezvolta profesional în favoarea unei poziţii care ar permite satisfacerea nevoilor şi 
/ sau realizarea intereselor şi / sau realizarea unei activităţi care are un potenţial de 
motivaţie pentru ei. Aceste repere constituie baza etapei experimentale a cercetării, 
după cum va fi demonstrat în următoarele capitole. 

Influenţa formativă a  mediului organizaţional, este activată prin aplicarea 
unor strategii de tranziţie adecvate, prin intermediul coaching-ului individual, 
elaborarea programelor adaptate de dezvoltare a abilităţilor pe potriva  nevoilor 
emoţionale şi academice a profesorilor, acordînd o atenţie specială, creării unor 
medii suportive. Acestea abordare se bazează pe ideea creşterii conştiinţei de sine a 
profesorilor, care va duce la o creştere a motivaţiei pentru dezvoltarea profesională. 
Când profesorii demonstrează un grad ridicat de motivare pentru dezvoltarea 
profesională, este momentul potrivit pentru a adopta strategiile necesare pentru a 
atinge obiectivul de dezvoltare a  carierei profesionale. Modelul discutat a fost pus 
la baza elaborării programului experimental al cercetării actuale şi a fost aplicat în 
centrul de formare „Wings and Roots”.  

Relaţiile dintre angajat şi organizaţia în care activează sunt reciproce: 
motivaţia angajaţilor afectează realizarea scopurilor organizaţionale şi vice–versa, 
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angajatul este afectat de către mediul sau de muncă. Ideea acestei relaţii este că 
există o forţă în mediul activităţii profesionale,  care contribuie atît pentru 
organizaţie cît şi pentru angajaţi. Aceasta ar semnifica că un mediu de lucru care 
oferă factorii motivaţionali necesari pentru angajaţi, condiţionează apariţia unui 
nivel înalt al motivaţiei, fapt care şi conduce spre realizarea scopurilor 
organizaţionale. 

Înţelegerea faptului că crearea unui mediu de lucru pozitiv şi de susţinere în 
şcoală, urmată de o atitudine de simpatie  sinceră faţă de profesori, este practic 
cheia pentru dezvoltarea treptată a potenţialul lor. Aceasta le permite satisfacerea 
necesităţilor ascunse  pentru a ajunge la realizări şi  pentru ă-şi asuma 
responsabilitatea, iar  în cele din urmă pentru a-şi exprima aprecierea faţă de  
capacitatea de a cîştiga/ a avea succes. Aceste idei ne-au condus la elaborarea 
modelului pedagogic şi în cele din urmă, a programului Roots & Wings. 

 
Fig. 1. Modelul pedagogic al motivaţiei pentru avansarea în cariera didactică 
Capitolul 3, Validarea experimentală a modelului pedagogic al motivaţiei 

pentru avansarea în cariera didactică. Demersul experimental a fost elaborat pe 
baza reperelor conceptuale ale modelului pedagogic. Grupul ţintă a cuprins 
profesori cu o experienţă în activitatea didactică mai mare de opt ani. Participanţii 
la procesul de formare au fost selectaţi din rîndurile profesorilor care deţin un 
grad înalt de abilităţi analitice. 

În scopul identificării factorilor motivaţionali care îi determină pe profesori 
să opteze pentru dezvoltarea personală în cariera pedagogică, am elaborat un 
chestionar care constă din două părţi, distribuit celor două grupuri de cadre 
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didactice selectate. Aceste două grupuri de profesori constau din: 
1. Profesori care nu au avansat în cariera pedagogică. 
2. Profesori care au avansat în cariera pedagogică.  

Chestionarul a inclus două părţi distincte. Prima parte se constituie din itemi 
care au fost ulterior analizaţi cu ajutorul instrumentelor de măsurare cantitativă. 
Acesta a fost elaborat în scopul comparării celor două grupuri de profesori din 
perspectiva dimensiunii epuizării profesionale şi din perspectiva motivaţiei. 
Pentru a percepe atitudinile profesorilor, care nu au putut fi identificate în partea 
cantitativă a chestionarului, am elaborat un instrument suplimentar de măsurare 
calitativă, care conţine itemi deschişi, evaluaţi  prin intermediul metodelor 
calitative clasice. Scopul acestei etape a fost de a determina gradul de motivaţie 
pentru dezvoltarea profesională şi gradul de satisfacţie profesională al fiecărui  
grup de profesori. 

Rezultatele contradictorii ale celor două părţi ale chestionarului ne-au 
determinat să analizăm mai îndeaproape aspectele cercetate, şi anume prin 
implementarea unui instrument nou de cercetare, interviul – care oferă o 
perspectivă mai amplă  cercetării noastre şi elucidează  contradicţiile menţionate 
anterior.  În rezultatul analizei interviurilor în rîndul cadrelor didactice care au 
avansat în carieră, au fost identificate  trei tipuri de motivaţie  pentru dezvoltarea 
profesională. De menţionat că majoritatea profesorilor au manifestat motivaţie 
pentru dezvoltarea profesională. O constatare surprinzătoare a fost faptul că doar 
20% din profesori au fost motivaţi intrinsec, în timp ce majoritatea  profesorilor, 
80% au fost motivaţi extrinsec. 

Tabelul 1. Rezultatele evaluării ini ţiale 
Grup  statistic 
 Groupul N Media Abatere  

Nu a avansat   27 2.57 .956  
1 Epuizare 

A avansat  17 2.56 1.272  
Nu a avansat  27 2.67 .994 

2 Epuizare 
A avansat  18 3.17 1.031 

 

Nu a avansat  27 3.11 .846 
3 Depersonalizare 

A avansat  24 3.63 .557 
2.24** 

Nu a avansat  27 1.97 1.256  
 4 Ne realizare 

A avansat  18 1.84 1.116  
Nu a avansat  27 2.97 .938  

 5 Depersonalizare 
A avansat  19 2.74 1.197  
Nu a avansat   27 3.17 1.018 

6 Epuizare 
A avansat  19 3.68 1.057 

1.60* 

Nu a avansat  27 2.40 1.273  
7 Ne –realizare 

A avansat  16 2.06 1.174  
Nu a asvansat  27 2.60 1.022  

8 Epuizare 
A avansat 18 2.91 1.323  

9 Ne realizare Nu a avansat   27 2.83 1.852  
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A avansat  26 2.54 1.746  
Nu a avansat  27 2.60 1.567  

10 Ne realizare 
A avansat  18 2.61 1.560  
Nu a avansat   27 2.97 1.027 11 

Depersonalizare A avansat  18 3.50 1.051 
1.79* 

Nu a vansat  27 2.57 1.111  
11 Epuizare 

A avansat  17 3.06 1.256  
Nu a avansat   27 2.67 1.503  11 

Depersonalizare A avansat  18 2.56 1.361  
Nu a avansat   27 2.87 1.196  

11 Ne –realizare 
A avansat  15 2.56 1.256  

a. Sector = independent + religios 
 În rezultatul cercetării am identificat trei modele: motivaţia pentru carieră, 

carieră dirijată, oportunităţi pentru carieră. Cele trei modele diferă între ele prin 
diferenţa dintre factorii care au influenţat un profesor în avansarea profesională. 
Astfel, am observat existenţa factorilor motivaţionali pentru fiecare model în 
parte, factori care au determinat profesorul să avanseze  în cariera didactică 
1. Modelul carierei dirijate, este modelul caracterizat de centrarea pe carieră. 

Reprezentanţii acestei categorii au funcţii titulare. Succesul acestora in cariera  
profesională se datorează propriei persoane, şi nu este condiţionat de factorii 
externi.   

2. Modelul motivaţiei pentru carieră, se caracterizează prin faptul că avansarea 
în carieră este influenţată de factorii externi. Cariera reprezentanţilor acestui 
model este ghidată de factorii externi si nu este condiţionată de propria 
persoană. În cadrul acestui model, au fost identificaţi trei reprezentanţi cu 
funcţii titulare. 

3. Modelul oportunităţilor pentru carieră,  presupune un model în care cariera 
este influenţată de oportunităţile apărute in traseul profesional. Reprezentanţii 
cu funcţii titulare sunt acei reprezentanţi ai căror avansare în carieră nu se 
datorează propriei persoane, ci mai degrabă oportunităţilor care i-au motivat 
în dezvoltarea profesională. În cadrul acestui model, au fost identificaţi doi 
reprezentanţi cu funcţii titulare. 
E de menţionat faptul că, deşi am identificat o distincţie între factorii 

motivaţionali pentru avansarea in carieră a profesorilor, nu am stabilit diferenţe în 
realizările lor din perspectiva  avansării în cariera profesională.  Cadrele didactice 
din toate trei modele se caracterizează prin: 
a. Existenţa unui raport între dezvoltarea profesională şi satisfacţia profesională.  

Profesorii care avansează în carieră sunt satisfăcuţi de munca lor.  Datele 
cercetării demonstrează că toţi profesorii exprimă satisfacţie odată cu 
avansarea lor in carieră. 

b. Existenţa unui raport între dezvoltarea profesională şi motivaţie.  Profesorii 
care avansează de-a lungul carierei lor dau dovadă de existenţa motivaţiei 
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pentru activitate. Rezultatele investigaţiei demonstrează că toate cadrele 
didactice au motivaţie pentru activitate. 

c. În urma examinării factorilor motivaţiei sporite, a fost identificat raportul 
între activitate şi motivaţie. Astfel, caracteristicile activităţii care sporesc 
motivaţia sunt: 
1. Responsabilitatea  
2 . Autonomia şi libertatea în decizii 
3 . Impactul sistemic 
Cercetarea demonstrează că existenţa acestor caracteristici ridică nivelul de 

motivaţie al profesorilor pentru a activa. Ar trebui de menţionat faptul că există o 
corelaţie pozitivă între fiecare dintre aceste caracteristici şi motivaţie, ceea ce 
înseamnă că, cu cît mai mare este responsabilitatea, autonomia sau impactul 
sistemic, cu atît mai mare este şi nivelul motivaţiei. 
d. A fost identificată o corelaţie negativă între avansarea profesională în 

sistemul de învăţământ şi motivaţia pentru activitatea didactică.  Profesorii 
care au avansat în carieră prezintă un nivel scăzut al motivaţiei pentru predare 
în comparaţie cu nivelul înalt al motivaţiei pentru  activitate. 

e. Identificarea cu o funcţie s-a dovedit a fi un motiv important pentru 
dezvoltarea profesională;  sentimentul de împlinire a motivat majoritatea 
cadrelor didactice să avanseze în carieră. 

f. Problema dezvoltării profesionale include motive promotoare şi motive 
inhibitoare.  Motivele care promovează profesorii pentru a avansa în cariera 
profesională sunt: 
1. Nevoia de schimbare  
2. Nevoia de dezvoltare personală-profesională 

g. Motivele care împiedică avansarea profesorilor în cariera profesională sunt: 
1. Frica de schimbare 
2. Lipsa dorinţei de a părăsi  zona de confort. 

h. Prin urmare, realitatea în care profesorii nu se dezvoltă are implicaţii negative 
semnificative, cum ar fi: 
• Epuizarea profesională 
• Renunţarea la practicarea activităţii de predare 
Problema motivaţiei şi dezvoltării profesionale a fost examinată din 

perspectivă dublă: nivelul de motivaţie pentru dezvoltarea profesională şi  nivelul 
de satisfacţie cu  statutul actual.  În urma chestionării, am constatat că problema a 
apărut din perspectiva percepţiei profesorilor care au rămas în poziţia lor de 
profesori şi în percepţia profesorilor care au avansat în carieră. Rezultatele 
cercetării prezintă o imagine care denotă diferenţele între cele două grupuri de 
cadre didactice, atât în ceea ce priveşte nivelul lor de motivaţie pentru dezvoltarea 
profesională, cît şi în ceea ce priveşte nivelul lor de satisfacţie cu statutul lor 
actual. 

În ceea ce priveşte problema motivaţiei pentru dezvoltarea profesională, 
observăm un nivelul scăzut al motivaţiei pentru dezvoltarea profesională în 
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rîndurile profesorilor care nu şi-au schimbat statutul, în comparaţie cu  un grad 
înalt al motivaţiei pentru dezvoltarea profesională în rîndul profesorilor care au 
avansat în cariera didactică. Astfel,  profesorii care nu au avansat în cariera 
profesională manifestă dorinţa de a nu schimba statutul şi nu prezintă motivaţie 
pentru a avansa. Factorii motivaţionali care influenţează dorinţa  de a rămâne în 
actuala poziţie sunt următorii: 
1. Sentimentul de satisfacţie din activitatea didactică, dragostea pentru profesie, 

percepţia predării ca misiune, precum si dragostea pentru copii. 
2. Sentimentul de realizare şi auto-realizare în activitatea didactică  
3. Condiţiile favorabile de muncă în activitatea didactică 
4. Interesul şi provocările oferite de activitatea didactică  
5. Valoarea percepută ca urmare a impactului pe care îl are un profesor asupra 

unui elev . 
6. Motivaţia pentru predare  

Cadrele didactice care au avansat în cariera didactică manifestă un grad înalt 
de motivaţie pentru dezvoltarea profesională.  Motivele aspiraţiei pentru 
dezvoltarea profesionala sunt: 
1. Dorinţa diversificării si redescoperirii 
2. Dorinţa de dezvoltare profesională şi personală 
3. Conştientizarea competenţelor în alte domenii decît activitatea didactică 
4. Sentimentul identificării cu statutul de profesor 
5. Dorinţa de management şi gestionare a proceselor 
6. Identificarea interesului si a provocării în avansarea în carieră 
7. Valoarea percepută ca urmare a impactului pe care îl are un profesor asupra 

unui elev şi asupra unei instituţii. 
8. Sentimentul de epuizare profesională ca rezultat al activităţii didactice  şi 

dorinţa de schimbare întru creşterea motivaţiei 
9. Dorinţa de a fi satisfăcut 

Atunci cînd vorbim despre împlinirea cu statutul profesional, trebuie de 
menţionat deosebirea dintre nivelele de satisfacţie faţă de statutul actual în rîndul 
profesorilor care au rămas în aceeaşi poziţie şi a celor care au avansat în carieră.  
Astfel, un grad înalt de satisfacţie faţă de statutul actual este exprimat de către un 
număr substanţial de profesori care au avansat în carieră, spre deosebire de 
profesorii care au rămas în aceeaşi poziţie.  

Un alt factor distinctiv între cele două grupuri de profesori este nivelul scăzut al 
satisfacţiei pentru majoritatea profesorilor din grupul celor care nu şi-au schimbat 
statutul, în comparaţie cu lipsa unui nivel scăzut al satisfacţiei pentru grupul format 
din profesori care au avansat în cariera profesională. 

Aceste rezultate au fost elaborate în baza datelor cantitative obţinute în urma 
analizei chestionarelor distribuite la începutul şi la sfârşitul stadiului formativ, 
care au putut demonstra  gradul de îmbunătăţire ce a avut loc după punerea în 
aplicare a atelierului de responsabilizare. De asemenea s-a insistat asupra 
completării cercetării noastre prin adăugarea unei părţi complementare, interviul, 
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care a reprezentat o platformă semnificativă în alegerea modalităţilor optime de 
realizare a  atelierului si prelucrarea  datelor calitative.  

Majoritatea persoanelor intervievate care au  fost conduse de motivaţia de tip 
extrinsec au declarat că nu recunosc existenţa altor abilităţi profesionale relevante 
decît cea de profesor, şi unicul motiv pentru avansarea în statutul lor profesional a 
fost încurajarea primită de la directorul de şcoală sau de la inspectorul şcolar. 

Astfel, în urma cercetării ultimei etape, au fost analizaţi principalii doi 
indicatori motivaţionali care reprezintă pilonii programului “Roots & Wings”. 
Indicatorii care au subliniat elemente diferenţiale  între profesorii conduşi de 
motivaţia extrinsecă şi cei conduşi de motivaţia intrinsecă sunt, si 
anume:autoaprecierea si autorealizarea.  

Astfel putem menţiona ca acei profesori, care au fost conduşi de motivaţia 
extrinsecă sunt percepuţi ca avînd un grad scăzut de autoapreciere şi autorealizare 
în comparaţie cu colegii lor, care manifestă motivaţie de tip intrinsec şi s-au 
dovedit a poseda un grad înalt de autoapreciere şi un  sentiment de autorealizare. 
Profesorii care manifestă motivaţie de tip extrinsec au constituit majoritatea de 
80% din întregul lot.   

Având în vedere cele menţionate anterior, putem afirma că mediul 
organizaţional constituie motivul principal pentru dezvoltarea profesională pentru 
majoritatea profesorilor care nu au avansat în cariera didactică. Caracterul 
favorabil al mediului organizaţional în raport cu motivaţia cadrelor didactice 
pentru dezvoltare profesională a trebuit să fie transpuse in practica de 
responsabilizare a profesorilor activi.  În scopul de a aplica constatările cercetării 
noastre ne-am propus aplicarea rezultatelor intr-un model strategic operaţional şi 
validarea strategiilor prin intermediul programului de formare „Roots & Wings”.  
Strategiile de formare personală şi crearea unui program individualizat de 
responsabilizare în contextul unui cadru organizaţional s-a dovedit a fi o 
modalitate sigură prin  care profesorii îşi pot pune în aplicare abilităţile 
nevalorificate anterior, precum şi competenţele profesionale. Conceptualizarea 
modelului teoretic si crearea paşilor strategici ai programului  „Roots & Wings” 
au avut la bază premiza,  conform căreia gradul înalt de autoapreciere si 
autorealizare influenţează direct nivelul de motivaţie pentru dezvoltarea 
profesională. În baza acestor idei, am construit metodologia stagiului 
experimental.   
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Fig. 2. Axa dezvoltării profesionale. Metodologia stagiului experimental 
 

Deziderat - realitate 

Diferenţa dintre deziderat şi realitate 
Semnificaţie: interesul de promovare 

Lipsa diferenţei dintre deziderat şi realitate 
Semnificaţie:  Dorinţa de a rămîne pe poziţie 

Canal cognitive                                   Canal emoţional 
 

Integrarea celor 2 canale pentru a clarifica avantajele de avansare 
pentru sine personal şi profesional 

Conştiinţa de sine. Accent pe gîndirea pozitivă, fără a ignora barierele. 
Abilit ăţi, puncte forte, puncte slabe, preferinţe 

 

Conectarea la un nivel mai înalt a capacităţilor personale (self) 

Motivarea pentru avansarea profesională 



 19

Programul Roots& Wings a elaborat un demers stadial de responsabilizare a 
profesorilor, care reprezintă un mijloc de valorificare a motivaţiei pentru 
dezvoltarea profesională. 

În etapa iniţială a experimentului sunt evaluate atitudinile şi aşteptările 
cadrelor didactice după următoarele criterii:  1. Spectrul aşteptărilor 2. Focus de 
control intern   3. Focus de control extern. 

Pentru a observa dacă percepţiile profesorilor despre dezvoltarea profesională 
s-au modificat, s-a decis asupra repartizării în mod repetat a chestionarelor,  
înainte şi după implementarea programului. Constatările finale au indicat o rată 
semnificativă a influenţei participării active în cadrul atelierelor de 
responsabilizare, a percepţiei profesorilor despre avansarea în carieră. O diferenţă 
semnificativă în atitudinile profesorilor înainte şi după desfăşurarea atelierelor a 
fost observată în primele două direcţii, şi în cea dea treia direcţie a fost 
înregistrată o tendinţă de a adopta o atitudine mai pozitivă pentru dezvoltarea 
profesională.  
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Fig 3.  Impactul asupra dezvoltării profesionale 
Astfel, putem concluziona ca directorii de şcoala si inspectorii pot utiliza 

programul Roots and Wings ca instrument operaţional în consolidarea atitudinilor 
profesorilor faţă  avansarea in carieră.   

Tabelul 2.  Designul general al stagiului de formare 
Stagiul 
general  

Pretestarea 
Colectarea de date 
Analiza şi compararea 
datelor cantitativ şi 
calitativ, concluzii 
Interviuri 

Stagiul de intervenţie 
 Zece sesiuni de  workshop  
pentru profesorii  cu cel puţin 
opt ani de vechime în muncă  

Post- intervenţia 
Feedback 
Analiza datelor şi 
compararea  

Stagiul 
specific  

Distribuirea 
chestionarelor iniţiale, 
care au inclus itemi 
închişi şi deschişi, 
compararea celor două 
grupuri de profesori.  
Analiza concluziilor şi 

Experimentul  
Distribuirea chestionarelor 
înainte de  workshop  pentru a 
examina atitudinile personale 
privind dezvoltarea carierei  
Implementarea  sesiunilor de 
formare. Sesiuni de 

Evaluarea finală 
Feedback şi reflecţii 
după atelier  
Distribuirea 
chestionarelor de 
evaluare finală  
Analiza datelor şi 
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indicarea 
contradicţiilor între 
datele cantitative şi 
calitative. Interviuri 

responsabilizare, inclusiv de 
izolare, de conducere, şi de 
aplicare  
Distribuirea chestionarelor 
pentru a compara cu datele 
înainte de atelier  

compararea 
rezultatelor.  

Mijloace de 
cercetare  

Chestionare axate pe 
epuizare profesională 
şi motivaţie.  
Interviuri în 
profunzime.  

Implementarea programului 
formative  
Chestionare personale axate pe 
variabila aşteptărilor, cu accent 
pe control extern şi intern.  
Implementarea activităţilor, care 
au inclus:  
1. Izolare pentru a crea 
încredere.  
2. Căutarea modalităţilor de a 
face faţă noilor perspective.  
3. Aplicarea - utilizarea 
perspectivelor noi şi conversia 
lor la acţiuni operative în cariera 
profesională  

Evaluarea finală  
Evaluarea reflexivă 
asupra variabilelor 
referitoare la procesul 
de experienţă   
Distribuirea 
chestionarului final 
pentru identificarea 
schimbului de atitudine  
Analiza şi compararea 
concluziilor derivate 
din evaluarea iniţială şi 
evaluarea finală, 
realizată după  
workshop  

Un fapt surprinzător a fost că, în urma desfăşurării atelierului, nivelul 
aşteptărilor profesorilor a fost mai scăzut decît nivelul aşteptărilor înaintea 
desfăşurării atelierului. 

În urma desfăşurării atelierului, profesorii au început să perceapă avansarea în 
carieră ca fiind un pas realizabil. 

În baza reprezentării grafice, constatăm  o creştere semnificativă a motivaţiei 
intrinseci. În urma desfăşurării atelierului am identificat o creştere a factorilor 
interni care influenţează avansarea în carieră. Astfel profesorii încep sa realizeze că 
avansarea în carieră depinde de ei înşişi, si pentru ca acest lucru să se producă, este 
necesară o implicare în activitate din partea lor, mai degrabă decit o influenţă din 
exterior. Aceasta vorbeşte despre tendinţa spre o descreştere a factorilor externi 
care afectează avansarea in cariera. 

Din perspectiva rezultatelor statistice desprindem imaginea, conform căreia, 
atelierele de responsabilizare au avut un impact asupra atitudinilor pe care 
profesorii le atribuiau avansării lor in carieră. Din cei trei indicatori, doi indicatori 
au arătat o diferenţă semnificativă în atitudinile manifestate de profesori dinaintea 
atelierului si după. În cel de-al treilea indicator am observat o tendinţă de 
schimbare, deşi nu una semnificativă.   

Astfel, putem afirma ca pentru directorii de şcoală si pentru inspectori şcolari, 
programul  Roots& Wings reprezintă o metodologie eficientă pentru crearea 
condiţiilor de  avansare a profesorilor în cariera didactică.  

Oportunitatea oferirii profesorilor a strategiilor necesare în luarea deciziilor 
privitoare la alegerea direcţiei de dezvoltare profesională, care are la baza 
conştientizarea, poate oferi întregului sistem educaţional avantajul unei concurenţe 
de succes în scopul aspiraţiei pentru dezvoltare. 
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CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMAND ĂRI 
Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice este influenţată de motivaţie. O 

influenţă pozitivă asupra creşterii în carieră o are motivaţia intrinsecă, dar acest tip 
de motivaţie susţine activitatea didactică doar a 20% din profesori. Majoritatea 
cadrelor didactice au o motivaţia extrinsecă, influenţată de condiţiile de muncă din 
organizaţie. Aceste realităţi ne orientează spre ideea că instituţiile de învăţămînt, 
managerii şcolari trebuie să creeze condiţii favorabile dezvoltării profesionale a 
cadrelor didactice. Dezvoltarea profesională, diminuează epuizarea emoţională.  

În baza rezultatelor cercetării concluzionăm că modalităţile de soluţionare a 
problemei epuizării profesorilor sunt următoarele: 
• Conştientizarea riscurilor şi trăsăturilor fenomenului epuizării profesionale, 

care fac  parte din  strategiile si practicile sistemice de prevenire. 
• Oferirea programelor de responsabilizare pentru profesori pe parcursul  

carierei didactice. 
• Formarea profesorilor în utilizarea strategiilor de autoinstruire, a principiilor 

practicate prin intermediul programului de responsabilzare în monitorizarea 
carierei. 

• Crearea unui parteneriat sistemic între directorii de şcoală, inspectori şi 
profesori in scopul îmbunătăţirii capacităţilor personale on-line si a prevenirii 
efectului de burnout. 

• Oferirea unui sprijin psiho-pedagogic permanent profesorilor expuşi riscului 
fenomenului de burnout (profesorii tineri si profesorii cu o vechime în muncă) 
În urma realizării cercetării, putem afirma, că există modalităţi de motivare a 

profesorilor de valoare de a-i menţine în şcoală, în primul rînd prin reducerea 
efectelor negative ale fenomenului epuizării profesionale, ce se axează pe efectele 
pozitive ale factorilor motivaţionali din cadrul organizaţiei.   

 
RECOMANDĂRI SPECIFICE 
Pentru Ministerul Educaţiei 

• Cercetarea a demonstrat necesitatea propunerii instrumentelor de soluţionare 
sub forma unor programe direcţionate în vederea prevenirii efectului epuizării 
profesionale şi încurajarea dezvoltării profesionale continue 

• Problema necesită o atenţie suplimentară din partea responsabililor din 
domeniul politicilor educaţionale , care trebuie sa conştientizeze şi să 
încurajeze  profesorii de a rămîne în şcoală, prin acţiuni întreprinse sistemic.   

• În acest context, solicităm Ministerului Educaţiei să contribuie la soluţionarea 
problemei prin alocarea de fonduri necesare creării si îmbunătăţirii 
oportunităţilor de dezvoltare profesională pentru profesori. 

•  Problemele analizate în cercetarea noastră pot fi utile în elaborarea de noi 
programe, orientate spre dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice. 
Pentru directorii de şcoală 

• Cercetarea atenţionează directorii de scoală cu privire la necesitatea creării 
condiţiilor favorabile pentru sprijinirea profesorilor, benefice pentru 
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dezvoltarea lor personală, a şcolii, şi a întregului sistem educaţional. Sprijinul 
şi consilierea individuală, atelierele de responsabilizare  personală, precum si 
crearea unui cadru organizaţional favorabil funcţionării şcolii, prin oferirea 
unui context favorabil angajaţilor si beneficiarilor acesteia - elevii. 

• Profesorii ar trebui consideraţi parteneri în crearea programelor si politicilor, si 
nu doar în calitate de consumatori. 

• Toţi profesorii ar trebui sa fie încurajaţi în dezvoltarea lor profesională, cel 
puţin în cadrul scolii. 

• E recomandabil de a se crea în cadrul sistemului educaţional un mediu în care 
profesorii să se simtă încrezători şi profesionişti  în activitatea de predare,  şi să 
nu simtă că reprezintă doar un detaliu al unei maşinării în mediul 
organizaţional al şcolii. Acest deziderat poate fi realizat  prin renunţarea la  
formele tradiţionale de conducere prin dictatură şi înlocuirea acestora cu 
politici noi de cooperare,  în care prezenţa profesorilor şi progresul continuu 
sunt considerate a fi  semnificative şi valoroase. 

•  Programul „Roots and Wings” pentru sporirea gradului de motivaţie al 
profesorului in vederea dezvoltării poate  servi drept punct de reper pentru 
directorii de şcoală în crearea politicilor scolii pentru dezvoltarea profesională 
a profesorilor. 
Pentru Profesori: 
Cercetarea poate servi drept repere teoretice pentru: 

• Conştientizarea înaltă a capacităţilor şi abilităţilor profesionale, prin depăşirea 
temerii pentru schimbare si identificarea puterii de a renunţa la zona de 
confort. 

• Aprecierea si încadrarea în învăţarea pe parcursul vieţii, precum şi dezvoltarea 
continuă. 
Sugestii pentru cercetări ulterioare 

• Dat fiind faptul că evaluarea efectelor programului, indică o schimbare a 
atitudinilor profesorilor, în urma participării la sesiunile atelierului, 
considerăm necesară  o cercetare bazată pe o abordare longitudinal. 
Obiectivele unei cercetări longitudinale, vor consta în urmărirea efectului de 
lungă durată a workshop-ului, stabilirea în ce măsură participanţii au 
manifestat motivaţie intrinsecă pentru autodezvoltare şi dacă de fapt au început 
să acţioneze în scopul promovării carierei lor. 

• Aşa cum rezultatele cercetării indică un raport pozitiv intre mediul de muncă şi 
motivaţia profesorilor, o cercetare ulterioară ar putea  studia influenţa mediului 
de învăţare al copilului asupra motivaţiei pentru învăţare. 
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ADNOTARE 
Autor:  Cochava Farjun 
Tema: Influenţa motivaţiei angajaţilor din sistemul de învăţămînt asupra dezvoltării carierei.  Teză  de 

doctor în ştiinţe pedagogice, Chişinău, 2016 
Structura tezei: Introducere, trei capitole, concluzii generale, sugestii şi recomandări. Bibliografia 

include 143surse, 125 pagini text de bază, 13 figuri şi 12 tabele, adnotare în limbile română, engleză, rusă. 
Publicaţii:  La tema tezei au fost elaborate şi publicate 4 articole  în reviste de specialitate; 2 articole în 

cadrul materialelor conferinţelor internaţionale, organizate în Republica Moldova.  
Cuvinte cheie: Motivaţie, carieră, dezvoltare personală, motivaţie intrinsecă, motivaţie extrinsecă, 

influenţa motivaţiei, mediu organizatoric, dezvoltare în  carieră, oportunităţi ale carierei, traseu de carieră. 
Domeniul cercetării:   Teoria generală a educaţiei 
Scopul cercetării : constă în prezentarea fundamentelor teoretice şi metodologice a modelului 

pedagogic de formare a motivaţiei profesorilor pentru dezvoltarea carierei. 
Obiectivele cercetării:   

1. Elucidarea concepţiilor motivaţiei angajaţilor cu privire la dezvoltarea carierei în sistemul educaţional  
2. Identificarea factorilor din mediul şcolar, ce provoacă lipsa motivaţiei profesorilor 
3. Reflectarea caracteristicilor unui comportament motivat al profesorilor, predispoziţia acestora de a stagna 

în statutul profesional iniţial 
4. Examinarea impactului mediului organizaţional şi a responsabililor de politici educaţionale,  precum şi a 

administraţiei asupra dezvoltării profesionale 
5. Elaborarea şi validarea experimentală a modelului pedagogic de formare a  motivaţiei cadrelor didactice, 

pentru dezvoltare profesională, precum şi menţinerea nivelului înalt al motivaţiei pedagogice. 
Noutatea şi originalitatea ştiin ţifică rezidă în actualizarea fenomenului de epuizare profesională şi 

prevenirea acestuia, identificarea caracteristicilor şi nevoilor profesorilor în cadrul sistemului educaţional 
existent, stabilirea cauzelor şi factorilor  ce ţin de stagnarea acestora în poziţii nesatisfăcătoare iniţiale, 
analizarea modalităţilor de înarmare a profesorilor cu instrumente motivaţionale pentru dezvoltarea 
profesională, sugerarea metodelor alternative pentru dezvoltarea motivaţiei.  

Problema ştiin ţifică soluţionată în cadrul investigaţiei noastre este: determinarea aspectelor 
epistemologice a lipsei motivaţiei pentru dezvoltarea carierei, care a contribuit la  proiectarea unui model 
pedagogic pentru dezvoltarea motivaţiei de a avansa în cariera pedagogică, în vederea sporirii calităţii 
activităţii profesionale.   

Semnificaţia teoretică rezidă în elucidarea argumentelor ştiinţifice cu privire la importanţa motivării 
profesorilor pentru dezvoltarea carierei profesionale, identificarea factorilor şi indicatorilor dezvoltării 
carierei pedagogice, generalizarea experienţelor de auto-realizare prin intermediul avansării în cariera 
didactică. Modelul elaborat în cadrul investigaţiei noastre poate fi utilizat de sistemul educaţional şi de 
diverse contexte de formare profesională ca prototip psiho-pedagogic pentru: 
– dezvoltarea atelierelor de consolidare în spiritul „Roots and Wings” 
– evaluarea şi îmbunătăţirea impactului mediului organizaţional asupra diversificării strategiilor de 

dezvoltare profesională 
– utilizarea principiilor teoretice ce fundamentează atelierul „Roots and Wings” 
– identificarea mijloacelor şi activităţilor  de formare potrivite pentru diverse contexte şi nevoi personale, în 

scopul  implementării strategiilor de consolidare a poziţiei profesionale.  
Valoarea aplicativă a cercetării  constă în : 

• Stabilirea corelaţiei dintre factorii motivaţionali ai profesorilor şi indicatorii concreţi de avansare; 
• Proiectarea, implementarea şi validarea modelului pedagogic de motivare pentru dezvoltarea carierei 

didactice; 
• Formularea recomandărilor pentru profesori, manageri şcolari, Ministerul Educaţiei, direcţionate spre 

consolidarea avansării în carieră; 
• Oferirea unui model strategic pentru consolidarea atelierului „Roots and Wings” 
• Oferirea  unei baze de sarcini operaţionale în dependenţă de necesităţile unice; 
• Furnizarea unui sistem de criterii care poate fi utilizat întru obţinerea feedbackului cu privire la impactul 

atelierului asupra atitudinilor faţă de dezvoltarea personală. 
• Aprobarea  rezultatelor cercetării ştiin ţifice s-a produs în cadrul conferinţelor internaţionale, 

simpozioanelor şi revistelor din domeniul educaţiei şi au fost testate în şcolile din Israel în anii 2014 -2015.  
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ANNOTATION  
Cochava Farjun, “The influence of employees' motivation on career development 

within the educational system”, PhD dissertation in Pedagogical science, Kishinev, 2016. 
Thesis structure: Introduction, three chapters, general conclusions, intervention and 

recommendations. The bibliography includes 143 sources of which four are websites, 24 
appendices, 125 pages basic text , 13 figures, and 12  tables. The annotation is presented in 
English, Rumanian, and Russian. 

 The core text is exposed in 6 scientific works (4 articles in specialized journals and 2 
papers at international and national conferences). 

Key words: Motivation, career, personal development, internal motivation, external 
motivation, influence motivation,  organic environment, career driven, career opportunity, 
career guide. 

The field of the study: Theory general of education  
The goal of the study: The theoretical and methodological  foundation of the  

teachers' motivational model for their career development. The research objectives: to 
elucidate the concepts of the employees motivation in the educational system on their 
career development, to identify the factors of teachers' lack of motivation to develop within 
the organizational environment and its outcomes, to reflect teachers’ motivational  
characteristics ,their predisposition to stagnate in their initial status, to examine the impact 
of  the organizational environment at  its various levels- policy  makers, supervision, 
administration on the employees  professional development, to find  preventive ways of 
development stagnation  and suggest  alternative advancing avenues for teachers, to 
elaborate, experiment and validate the teachers' motivational model for career development  
and maintaining high degrees of pedagogical motivation 

The research novelty and innovation: lie in conceptualizing the professional 
burnout phenomenon of teachers and its prevention , identifying teachers’ characteristics 
and unmet needs within the existing  educational system , establishing the outcomes related 
to their resulting stagnation in initial unsatisfactory positions, examining ways to equip  
teachers with motivational tools for career development, suggesting systems and 
alternative ways for enhancing the motivation to develop. The scientific problem solved 
in the research: determining the epistemological aspects of lack of development 
motivation and   projecting an applicative model of coping with the issue of advancing in 
the pedagogical career. The theoretical significance is marked by the elucidation of 
scientific arguments concerning the importance of motivating teachers to pursue personal 
career development, the identification of factors and indicators of pedagogical career 
development, the generalization of experiences of self fulfilment through advancing in the 
pedagogical career. The practical value of the research consists in ascertaining the 
correlation between teachers' motivational factors and the concrete advancement 
indicators, projecting, implementing and validating the teachers' motivational model for 
career development, formulating recommendations for teachers, school managers, Ministry 
of Education, targeted towards enhancing the pedagogical career nourishing. 
Implementation of scientific results. The results of the investigation were approved in the 
frame of scientific conferences, symposiums and educational journals and were tested in 
Israeli schools   between 2014-2015. 
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АННОТАЦИЯ 
Диссертации на степень доктора педагогических наук: „Влияние мотивации 

работников системы образования на развитие карьеры” , автор: Фаржун Кокава, Кишинэу, 
2016. 

Структура диссертации: диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и 
рекомендации, библиографии (143 источника), 24 приложения. Диссертация включает в себя 125 
страниц основного текста, 13 рисунков, 12 таблиц. Результаты исследования отражены в 6 
научных публикациях и участии в национальных и международных научных конференциях. 

Ключевые слова: мотивация, личностное развитие, внутренняя мотивация, внешняя 
мотивация, влияние мотивации, профессиональная среда, возможности профессиональной 
карьеры, развитие карьеры. 

Область исследования: Теория воспитания. 
Цель исследования является теоретическое и практическое обоснование педагогической 

модели формирования мотивации развития карьеры. 
Задачи исследования: теоретический и концептуальный анализ мотивации развития 

карьеры работников образовательной системы, идентификация демотивирующих факторов 
школьной среды; анализ поведения мотивированного преподавателя, предосположность остаться 
в инициальной профессиональной позиции, анализ влияния школьной среды и школьной 
администрации на профессиональном развитии преподавателя, мотивации преподавателей, для 
профессионального развития, а также поддержание высокой мотивации к преподавательской 
деятельности. 

Научная новизна и оригинальность исследования состоит в разработке и 
экспериментальном обосновании педагогической модели формирования мотивации 
преподавателей к развитию карьеры, концептуализация феномена профессионального 
истощения преподавателей и профилактика, выявление поведенческих характеристик и 
потребностей преподавателей, выявление причин стагнации в изначальных профессиональных 
позиций, предложение альтернативных методов для развития мотивации.  

Теоретическая значимость исследования: психопедагогическое обоснование значения 
мотивации для профессионального развития преподавателей, идентификация факторов и 
индикаторов профессионального развития, научное обобщение результатов эксперимента в виде 
автореализации средством педагогической карьеры. Выработанная педагогическая модель, 
может быть использована в различных контекстах профессионального развития, при помощью: 
– развития и консолидации семинаров/лаборатории в духе „Roots and Wings”; 
– оценивание улучшение влияния школьной среды на профессиональном развитии; 
– использование теоретических принципов и практических методологий ателье „Roots and 

Wings”; 
– идентификация научных средств и действий для различных контекстов и личных 

потребностей, с целью использования стратегии консолидации профессиональной позиции. 
Практическая значимость исследования заключается в: 

• установлении взаимного влияния между факторов мотивации и конкретные индикаторы 
продвижения в карьере; 

• проектирование, внедрение в практику и проверка достоверности педагогической модели 
мотивации преподавателей к педагогической карьере; 

• формулировка рекомендаций для Министерства Образования, школьных менеджеров, 
преподавателей, ориентированных на мотивацию работников системы образования; 

• предложение стратегической модели для развития ателье „Roots and Wings”; 
• предложение конкретных задач профессионального развития, в зависимости от личных 

нужд; 
• формулировка и предложение системы индикаторов для оценивания влияния ателье на 

отношения преподавателей к профессиональному развитию. 
Внедрение результатов. Результаты исследования были апробированы на научных 

конференциях, симпозиумах и в журналах об образовании, а также были тестированы в школах 
Израиля в периоде 2014-2015 годах. 
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