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LES CHERCHEURS EUROPÉENS SUR LE 

DÉVELOPPEMENT DE LA COMPÉTENCE 

PROFESSIONNELLE DANS LE MÉTIER D’ENSEIGNANT 

 
Nous voudrions consacrer notre étude à la présentation du point de vue des 

chercheurs européens sur le développement de la compétence professionnelle dans le 

métier d’enseignant d’aujourd’hui. Des didacticiens de tous les pays recherchent une 

solution à ce problème dans le système de formation des enseignants. Certains se 

concentrent sur la recherche, comme paradigme de réflexion méthodique sur le réel. 

Les autres chercheurs européens se concentrent sur un entraînement technique à 

l’analyse de situations complexes. On est d’accord avec ceux-ci qui croient qu’il faut à 

la fois une initiation à la méthodologie de recherche et un exercice intensif du savoir- 

analyser des situations professionnelles complexes [1; 2; 5; 8]. 

Ph. Perrenoud, sociologue de l’Université de Genève, défend l’idée qu’on ne 

peut former des praticiens réflexifs qu’à travers une alternance et une articulation de 

théorie et de pratique globale dans la formation professionnelle, qui sous-tend 

l’ensemble du programme. Un chercheur dit qu’il est certainement souhaitable de 

proposer des séminaires d’analyse des pratiques ou des groupes de discussion des 

problèmes professionnels [8, 101]. 

Il importe de souligner que l’alternance et l’articulation théorie-pratique on 

l’appelle la démarche clinique dans la formation professionnelle. Elle se fonde sur le 

constat que les savoirs théoriques assimilés en dehors d’un contexte d’action ne sont 

pas en réalité mobilisables et mobilisés dans le traitement de situations singulières [8, 

101]. Р. Gillet et J. Tardif ont plaidé pour que les plans de formation donnent aux 

compétences un «droit de gérance» sur les savoirs disciplinaires, pour que l’intégration 

et la mobilisation des savoirs constituent l’épine dorsale de la formation 

professionnelle, plutôt qu’un ajout tardif confié au terrain de stage ou au laboratoire [4; 

9]. 

A ce propos Ph. Perrenoud note que dans une démarche clinique, la p ratique 

dans tous les métiers de l’humain n’est pas un simple exercice d’application de 

connaissances acquises. C’est à la fois: un travail de construction de concepts et de 

savoirs théoriques nouveaux (du moins pour l’étudiant) à partir de situations 

singulières; un travail d’intégration et de mobilisation de ressources acquises, créateur 

de compétences [6; 8]. 
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Il faut noter aussi que ces deux fonctions sont en réalité étroitement imbriquées. 

Elles diffèrent cependant par leurs enjeux et leurs contraintes épistémologiques. 

À cet égard, l'étude de moyen à organiser une formation clinique, a une 

signification particulière pour nous. Ph. Perrenoud souligne que l’on ne saurait 

l’enfermer dans un seul type de dispositif [8, 110]. En schématisant, on pourrait en 

distinguer de cinq types : 

1. Des enseignements planifiés, suivant un curriculum déroulant un texte du 

savoir, mais dispensés de telle sorte que l’interrogation et le doute soient inscrits 

constamment dans le rapport au savoir et que le professeur ne perde aucune occasion 

de modéliser une posture réflexive [1; 2; 7]. 

2. Un travail par situations-problèmes qui demande un dispositif plus pointu, 

mais se distingue de l’analyse de pratiques par le projet d’inculquer des savoirs définis. 

3. Le travail au sein de groupes ou séminaires d’analyse des pratiques, qui 

entraîne la posture réflexive à propos de cas concrets amenés par les participants. 

4. Un travail plus en profondeur sur l’habitus professionnel et l’inconscient 

pratique. 

5. Des groupes de développement professionnel, d’analyse des dimensions 

psychanalytiques du désir d’enseigner, de la relation éducative, du rapport au pouvoir 

et au savoir, dans la ligne des travaux de М. Cifali [2; 3] ou F. Imbert [5]. 

En définitive, il faut noter que pour les chercheurs européens le développement 

de la compétence professionnelle dans le métier d’enseignant signifie la construction 

de savoirs nouveaux et le développement des compétences à l’aide de démarche 

clinique. 
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ФАСИНАЦІЯ ЯК МЕТОД МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВИЛАДАЧА І 

СТУДЕНТА 

Трансформаційні процеси, що відбуваються у вищій освіти України 

пов’язані, насамперед, із проблемою підвищення якості професійної підготовки 

фахівців. На викладача вищої школи покладено вирішальну роль у реформуванні 

педагогічного процесу у закладах вищої освіти, що у свою чергу вимагає 

оновлення змісту, форм, методів і засобів навчально-виховної взаємодії 

викладачів і студентів. 

У зв’язку з цим постає питання володіння викладачем системою методів 

міжособистісної взаємодії зі студентською аудиторією з метою формування 

відносин поваги, довіри й професійного визнання. 

Ми розуміємо, що ця проблема є складною і багатоаспектною. Тому 

особливу увагу звертаємо на методи взаємодії викладача і студента, завдяки яким 

ця взаємодія є ефективною –суб’єктною, креативною та елективною. Як показує 

логіко-теоретичний аналіз, практика міжособистісної взаємодії викладачів і 

студентів у закладах вищої педагогічної освіти, а також власний досвід 

формування суб’єкт-суб’єктних відносин зі студентами, особливого значення в 

процесі інтеракції набуває метод фасцинації. 

У вирішенні проблеми використання фасцинації як ефективного методу 

міжособистісної взаємодії викладача і студента ми спиралися на результати 

https://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=CHASO
https://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=CHASO
https://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=CHASO
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