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DESPRE PROIECT

i
Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice
prin activităţi de mentorat
(2008 – 2011)
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
„Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013“.
Proiectul „Dezvoltarea Profesională a Cadrelor Didactice prin Activităţi de Mentorat” se aplică într-un
context în care sistemul românesc de învăţământ este caracterizat printr-un proces de restructurare şi
îmbunătăţire dinamic, urmărind formularea unei oferte educaţionale optimizate în raport cu nevoile de
cunoaştere şi de dezvoltare ale elevilor, cu provocările societăţii cunoaşterii şi cu cerinţele de calitate şi de
eficienţă cerute de procesul de integrare efectivă în Uniunea Europeană.
Obiectivul general al proiectului este de a asigura accesul la un învăţământ de calitate pentru elevii
din localităţile defavorizate prin intermediul dezvoltării profesionale continue a cadrelor didactice din
învăţământul obligatoriu (clasele I-IX).
Proiectul urmăreşte:
• Să optimizeze calificarea cadrelor didactice din mediul rural şi din mediul urban defavorizat
şi să le abiliteze în construirea unei oferte educaţionale moderne şi diversificate, centrată atât
pe nevoile de dezvoltare ale elevilor, cât şi pe nevoile specifice comunităţii locale, care să
corespundă standardelor naţionale de calitate;
• Să structureze un set de competenţe profesionale cadrelor didactice care să permită formarea
la elevi a unor capacităţi de învăţare de-a lungul întregii vieţi, precum şi de integrare socială
armonioasă, inclusiv sporirea şanselor de a urma parcursuri de învăţare ulterioare care să le
faciliteze găsirea unui loc de muncă într-o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă;
• Să ofere celor 29.000 de cadre didactice şi a celor 2.720 de şcoli incluse în proiect resurse
de predare şi de învăţare în vederea îmbunătăţirii etosului şi culturii instituţionale a şcolii
(promovarea unor valori comportamentale şi reducerea violenţei în şcoală, dezvoltarea adecvată
a unei oferte curriculare la decizia şcolii şi întărirea legăturii şcoală-comunitate, aplicarea în
practica imediată a principiilor educaţiei incluzive), în vederea diversificării cunoştinţelor şi
practicilor cu privire la managementul orelor de curs, la implementarea strategiilor educaţionale
moderne, a unor metode eficiente şi individualizate de predare şi de evaluare continuă a
cunoştinţelor şi deprinderilor elevilor; şi
• Să stimuleze şi să sprijine cadrele didactice în construirea unei oferte educaţionale care să ia în
considerare elevii cu caracteristicile lor individuale (mediul social de provenienţă, contextul etnocultural, ritmul individual de dezvoltare şi de învăţare etc.)
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Maniera de construire şi de livrare a ofertei de formare adresată cadrelor didactice constituie un
element important de plus calitativ adus de proiect, fiecare cadru didactic fiind consiliat şi sprijinit să-şi
identifice un set de ţinte de dezvoltare în funcţie de care să selecteze, împreună cu mentorii, acele module
de formare care să contribuie într-o manieră cât mai eficientă la atingerea obiectivelor stabilite. Programul
de formare, dincolo de oferta generală, dovedeşte un important grad de flexibilitate şi de adaptabilitate la
condiţiile particulare din fiecare şcoală.
Cele 8 module elaborate în cadrul proiectului pot fi grupate în două mari categorii – module
generale şi module specifice – fiecare categorie cuprinzând următoarele titluri:
Module generale:
• Predarea-învăţarea interactivă centrată pe elev;
• Evaluarea continuă la clasă;
• Cunoaşterea elevului;
• Folosirea TIC în procesul de predare-învăţare
Module specifice:
• Recuperarea rămânerii în urmă la limba română;
• Recuperarea rămânerii în urmă la matematică;
• Valori comportamentale şi reducerea violenţei în şcoală;
• Management instituţional şi management de proiect
Proiectul este implementat, în parteneriat, de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, prin
Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, Educaţia 2000+ Consulting şi Millenium
Design Group.
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CAPITOLUL

1

Managementul şcolii
şi asigurarea calităţii

1. Introducere în management
1.1. Este managementul necesar?
Este important managementul pentru gestionarea unor sisteme complexe, pentru organizaţii sau
pentru fiecare membru al acestora în parte? Se pot atinge rezultate relevante în instituţii – fie ca sunt
economice, militare, educaţionale – fără contribuţia semnificativă a unui manager bine pregătit?
Numeroase opinii, studii, exemple afirmă că nu, nu se poate, demonstrând cu tărie că eficienţa
organizaţională fără management este imposibilă. Fireşte, pot exista exemple în care organizaţiile au
funcţionat rutinier pe linia unor cadre anterior stabilite chiar şi în lipsa unui factor managerial. Însă,
acestea sunt cu siguranţă excepţii, întâmplări pe termen scurt şi nu reguli. Prin finalităţile şi procesele
implicate, managementul reprezintă un element nu numai fundamental, dar şi indispensabil funcţionării
sistemelor organizaţionale şi sociale. Acesta este considerat unul din vectorii esenţiali care explică de ce o
ţară este bogată sau săracă (Richard Farmer), reprezintă factorul care determină supravieţuirea şi succesul
companiilor sau dimpotrivă nereuşita acestora, este „sângele vital oricărei întreprinderi” (Peter Drucker)
pentru că atunci când ne gândim la organizaţii, ne gândim la management (H. Mintzberg).

De reţinut!
• Rolul managerului în orice organizaţie educaţională este fundamental, acesta fiind cel care –
prin atitudinile, practicile şi valorile promovate – poate transforma o şcoală într-o instituţie
dinamică sau poate bloca orice iniţiativă de ameliorare; „directorul este poarta prin care
măsurile de reformă trec uşor sau mai greu (ori chiar nu trec deloc) acolo unde trebuie de
fapt să ajungă – adică la profesori sau elevi.” (Iosifescu, 2001)
• Cunoaşterea şi studierea principiilor manageriale este importantă pentru orice conducător;
astfel, acesta poate să-şi eficientizeze activitatea, fără să „reinventeze roata”, fără riscul
practic al încercării şi erorii, fără consumul de timp pe care l-ar presupune învăţarea
exclusivă din propria experienţă; iată câteva exemple care ilustrează necesitatea pregătirii în
domeniul managementului: „principiile ne spun, de exemplu, că: nici un manager nu poate
efectua controlul fără un plan; nici un manager nu poate elabora un plan coerent fără idei
clare privind scopurile urmărite şi mediul în care se vor desfăşura acţiunile sale; managerii
trebuie să aibă autoritate organizaţională pentru a obţine rezultatele aşteptate”. (Ursachi,
2001)
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Aplicaţie
Analizaţi următoarele afirmaţii şi încercaţi să sintetizaţi propriile opinii cu privire la importanţa
conceptului de management.
• Secolul actual ar putea fi într-un mod sintetic descris ca aflându-se sub semnul
managementului sau reprezentând chiar „epoca managementului”. (M. Vlăsceanu, 1999).
• Afirmarea managementului ca profesie reprezintă un eveniment de maximă semnificaţie a
secolului 20. (Peter Drucker)
Consideraţi că în această „epoca managementului” există şi excese în utilizarea sau
valorizarea ideii de management? Care este raportul uz/ abuz al termenului de management
în viaţa de zi cu zi? Aţi întâlnit exemple de utilizare aproape abuzivă a termenului, chiar şi în
contexte nejustificate?

1.2. Semnificaţiile termenului de management (educaţional)
Managementul reprezintă gestionarea într-un anumit context dat a resurselor date (umane,
materiale, financiare, informaţionale, de timp) pentru atingerea cu eficienţă a obiectivelor organizaţionale
propuse. Altfel spus, un act de conducere reprezintă „ansamblul conceptelor, metodelor şi mijloacelor
de soluţionare a problemelor cu care se confruntă activitatea practică de conducere, din toate domeniile
de activitate; prin intermediul acestora, conducătorul acţionează asupra subiectului condus, în scopul
realizării, cu eficienţă, a obiectivelor propuse” (Ovidiu Nicolescu, 1999).

De reţinut!
Din analiza unor astfel de definiţii se pot sintetiza câteva elemente distinctive care
caracterizează termenul de management:
• Managementul are o triplă semnificaţie:
activitate practică (proces) – este un tip special de muncă intelectuală, prin care cei ce
o practică îi determină pe alţii să facă ceva ce trebuie făcut.
factor de decizie (echipa sau individ) – un grup, o echipă sau o persoană investiţi cu
autoritatea, competenţele și răspunderile funcţiei de conducere într-o organizaţie.
știinţă – are drept scop explicarea naturii și trăsăturilor managementului ca proces, ca
activitate practică, cu scopul conturării unui ansamblu structurat de cunoștinţe privind
această activitate, în vederea formării managerilor și orientării activităţii lor. (Ursachi,
2001)
• Managementul implică activitatea oamenilor, se exercită cu şi asupra altor persoane
(colegi, colaboratori, superiori ierarhic), deci nu este o meserie solitară; ca urmare, nu
există management în sine, abstract; această funcţie este întotdeauna legată de structura
organizaţională pe care o serveşte, de obiectivele, de nevoile şi competenţele avute în
vedere.
În ceea priveşte managementul educaţional, acesta poate fi definit ca fiind „ştiinţa şi arta de a
pregăti resursele umane, de a forma personalităţi, potrivit unor finalităţi acceptate de individ şi de societate
sau o anumită colectivitate. El cuprinde un ansamblu de principii şi funcţii, de norme şi metode de
conducere care asigură realizarea obiectivelor sistemului educativ (în ansamblu sau la nivelul elementelor
componente), la standarde de calitate şi eficienţă cât mai înalte.” (Jinga, pag. 409).
Într-o altfel de perspectivă, managementul educaţional este definit ca fiind „activitatea angajată la
nivelul sistemului şi al procesului de învăţământ în vederea realizării funcţiilor manageriale (planificare–
organizare; orientare–îndrumare metodologică; reglare–autoreglare) ale instituţiilor specializate în
formarea–dezvoltarea permanentă a personalităţii elevului, studentului etc, prin intermediul unor structuri
manageriale corespunzătoare angajate în plan central (Ministerul Învăţământului), teritorial (inspectoratele
Management instituţional şi management de proiect
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şcolare) şi local (unităţile şcolare de bază: grădiniţa, şcoala, liceul, colegiul, universitatea etc.)” (Cristea,
1998).
Cu alte cuvinte, actele de conducere subsumate sistemului de învăţământ adaptează într-o manieră
creativă şi funcţională totalitatea principiilor şi metodologiilor proprii managementului general la un
anumit context particular. Notele de specificitate care filtrează adaptativ cadrele generale ale teoriei
manageriale sunt date de o multitudine de aspecte care ţin atât de finalităţile sistemului educaţional,
dar şi de tipologia aparte a proceselor formative implicate sau a resurselor gestionate. Mai jos există o
exemplificare succintă a acestor categorii de resurse specifice sistemului de învăţământ care conferă o
notă definitorie proceselor manageriale:
• resurse umane: elevi, studenţi, cadre didactice, personal didactic auxiliar, personal administrativ,
reprezentanţi ai comunităţii educative;
• resurse materiale: baza didactico–materială, spaţiul educaţional;
• resurse financiare: bugetul, contribuţiile comunităţii locale şi educative familie, agenţi economici
etc;
• resurse informaţionale: documente şi materiale curriculare, baza de date existentă în şcoală – în
bibliotecă, laboratoare, suporturi informatice etc. – bibliotecă, videotecă, laborator de instruire
asistată pe calculator etc; de asemenea, resursele informaţionale sunt preluate din legi, hotărâri,
ordine, dispoziţii, regulamente, norme, instrucţiuni, previziuni, statistici;
• resurse de timp: timpul şcolar, extraşcolar.

Aplicaţie
Încercaţi să analizaţi critic sistemul managerial din învăţământul românesc: porniţi de la
următoarele afirmaţii – sintetizate cu 20 de ani în urmă – şi stabiliţi dacă acestea sunt încă
valide pentru descrierea sistemului nostru educaţional:
„Menţinerea conducerii şcolii în limitele modelului birocratic şi ale dirijismului politic, propriu
unei anumite etape istorice, conferă acesteia note specifice valabile în plan instituţional dar şi
la nivelul conştiinţei pedagogice a unor factori de decizie. Aceste particularităţi sunt evidente
în cadrul următoarelor tendinţe constatate în activitatea de conducere a şcolii:
• tendinţa abordării funcţiilor de conducere a şcolii în sens prioritar adminstrativ;
• tendinţa extrapolării operaţiei de control (cantitativ, constatativ, birocratic) în raport cu
acţiunea de evaluare (calitativă, pedagogică, managerială) căreia îi este subordonată
funcţional;
• tendinţa formalizării deciziei, ca urmare a rupturii existente între linia strategică asumată
doar la nivel central şi operaţionalizarea acesteia la nivel teritorial şi local, prin numeroase
planuri de muncă, fără legătură între ele, cu sarcini şi termene de îndeplinire abstracte
(permanent, răspundere colectivă etc.);
• tendinţa reglării sistemului şi a procesului de învăţământ prin mijloace administrative
externe care blochează mecanismele pedagogice interne, resursele acestora de
autoperfecţionare continuă a activităţii în cadrul mediului şcolar şi în raporturile posibile şi
necesare cu comunităţile educative locale”.
(vezi Jinga, Ioan, în Cerghit, Ioan; Vlăsceanu, Lazăr, coordonatori, 1988, pag. 373-389)

1.3. Managementul – știinţă și/ sau artă?
Întrebarea din titlu este foarte frecventă, iar răspunsul previzibil: managementul este, deopotrivă, şi
ştiinţă şi artă întrucât se bazează atât pe cunoştinţe din ce în ce mai riguros fundamentate, dar în acelaşi
timp solicită intuiţie, spirit de anticipare, soluţii noi. Acest mixaj inedit între cunoaştere, informare şi
creativitate, empatie, capacitate de adaptare a modelelor teoretice (ce aparţin ştiinţei) la situaţii şi contexte
concrete fac din management o activitate complexă care solicită concomitent nu numai carismă dar şi
cunoaştere, nu numai informare dar şi formare.
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De reţinut!
• Managementul este un domeniu care a dobândit atributele unei ştiinţe – are obiect de
studiu, presupune un corp sistematizat de cunoştinţe, metode şi tehnici care utilizate în
activitatea practică determină semnificativ creşterea eficienţei activităţii unei organizaţii.
De asemenea, se poate spune că este o „ştiinţă pentru că s-a constatat că are anumite legi
şi reguli ca fizica: spre exemplu se ştie că atunci când nu sunt resurse financiare pentru
modernizarea echipamentului sau pentru lansarea unor noi produse, uzura morală va
determina necompetitivitate. Aceste situaţii sunt cunoscute şi pot fi evitate de manageri
experimentaţi. Aşadar, studiul managementului îi poate ajuta pe cei ce vor deveni manageri
să cunoască limitele în cadrul cărora poate funcţiona organizaţia” (James K. McCollum, Idei
americane pentru manageri români, 2006).
• „Managementul este o «artă» pentru că presupune capacitate de adaptare la situaţii
concrete, mereu dinamice, la procese în construcţie, în schimbare, dintre care multe apar
datorită acţiunilor altor oameni; alţi manageri subordonaţi, clienţi, furnizori, concurenţi
– toţi în interacţiune într-un uriaş joc care afectează succesul sau nereuşita unui anumit
manager şi afectează sau influenţează profitabilitatea şi chiar supravieţuirea organizaţiei”.
(J. K. McCollum, 2006)
• Important: managementul nu este o artă sau o ştiinţă ci este, concomitent, artă şi ştiinţă.
Fără una dintre aceste dimensiuni, eficienţa oricărei activităţi de conducere este limitată,
aceasta fiind direct dependentă de arta conducătorului de a-şi utiliza calităţile personale
pentru a adapta cunoștinţele ştiinţifice, metodele, tehnicile specifice la un context
determinat.
Aplicaţie
Pornind de la descrierile anterioare privind managementul ca artă și știinţă răspundeţi la
următoarea întrebare: te naști sau devii un manager eficient? Vă rugăm să argumentaţi
răspunsul dumneavoastră.
Pentru susţinerea acestui demers de reflecţie, vă aducem în atenţie observaţia lui Henry
Ford care considera că unii oameni sunt „născuţi conducători”, afirmând că întrebarea „Cine
trebuie să fie manager?” este similară cu o alta „Cine poate să fie tenor într-un cvartet?”
Răspunsul la cea de-a doua interogaţie este evident: doar cel care poate cânta pe o voce
de tenor. Ca urmare, spune Ford, și în ceea ce privește managementul, raţionamentul este
similar: doar cel înzestrat să fie conducător poate face acest lucru, abilitatea de a conduce
fiind în opinia sa un talent pe care unele persoane îl au și altele nu.
Consideraţi că Henry Ford are dreptate? Credeţi că buni conducători sunt doar cei care
posedă în mod natural această artă sau că abilitatea de a conduce este câștigată prin practică,
formare și informare?

1.4. Management sau Leadership în educaţie?
Din ce în ce mai frecvent, noţiunea de manager este pusă faţă în faţă cu cea de lider. Literatura
scrisă pe această temă este considerabilă (John P. Kotter şi Abraham Zaleznik fiind doar două dintre
numele sonore ce pot să fie amintite în acest demers)1. Considerabile sunt şi implicaţiile acestor dezbateri
pentru dezvoltarea şi ameliorarea practicilor de conducere în organizaţii. De aceea, câteva dintre aceste
opinii vor fi amintite în continuare, cu încrederea în rolul acestora de a susţine activitatea conducătorilor
din sistemul de învăţământ românesc.
Aşadar ce înseamnă lider, ce înseamnă manager? De ce sunt puse aceste concepte atât de des faţă în
1

A se vedea şi (37) Mielu Zlate – Leadership şi management (2004)
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faţă şi studiate în paralel, cu accent pe complementaritatea rolurilor şi comportamentelor?
Un specialist al managementului, P. Drucker (The Practice of Management, 1954) trasează o primă
distincţie: managementul înseamnă să faci lucrurile cum trebuie, iar leadership înseamnă să faci ceea
ce trebuie. O astfel de opinie este continuată de S. R. Covey (1990): „managementul este eficienţă în
ascensiunea pe scara succesului, iar conducerea este cea care stabileşte dacă scara este aşezată pe peretele
potrivit”. Cu alte cuvinte, managerul gestionează, organizează, liderul are viziune. O astfel de direcţie de
analiză este susţinută ilustrativ de metafora drumului prin junglă: în organizarea şi desfăşurarea acestei
expediţii – similară adesea cu activitatea organizaţiilor de atingere a obiectivelor propuse – managerul
pregăteşte uneltele, le distribuie participanţilor, scrie şi dezbate manuale de procedură, în timp ce
conducătorul cercetează direcţia, calea, are un simţ anume pentru găsirea celui mai bun drum. Continuând
stilistica anterioară se poate spune că liderul are acea capacitate de „a vedea peste deal”, „după colţ”
sau, altfel spus, are ceea ce Ronald A şi Heifetz, Donald L. Laurie (1998, pag. 173) numesc „panorama
de pe balcon”. Astfel, în timp ce managerul generează ordine, organizare, liderul creează şi provoacă
schimbarea, trasează direcţii nu doar obiective, stabileşte direcţii nu doar agende, caută noi resurse nu le
alocă raţional doar pe cele existente.
O diferenţiere mai amplă între cele două posturi – cu o înclinaţie aproape mărturisită pentru
favorizarea liderului – este realizată de Abraham Zaleznik în articolul „Managers and leaders: are they
different?” Astfel liderii şi managerii – deşi au poziţii complementare – se diferenţiază prin motivaţie,
mod de gândire şi de acţiune (1998 cit. în Stanciu, S, Ionescu, M.A. 2004):
• Atitudinile faţă de ţeluri.
Managerii tind să adopte atitudini impersonale, chiar pasive faţă de ţelurile vizate; obiectivele
manageriale se nasc mai curând din necesitate decât din dorinţă.
La polul opus, liderii sunt dinamici, modelând şi animând diferite idei. Aceştia adoptă o atitudine
activă faţă de obiectivele lor. Influenţa exercitată de lider în schimbarea stărilor de moment, în
evocarea imaginilor şi aşteptărilor, în stabilirea unor scopuri specifice determină direcţia în care
se îndreaptă o afacere. Rezultatul net al acestui mod de raportare constă în modificarea modului în
care oamenii percep dezirabilul, posibilul şi necesarul.
• Concepţiile despre muncă.
Pentru a-i determina pe oameni să accepte soluţiile adoptate pentru diferite probleme, managerii
trebuie să coordoneze şi să echilibreze continuu puncte de vedere opuse.
În timp ce managerii vizează limitarea variantelor decizionale, liderii sunt vădit preocupaţi de
dezvoltarea unor abordări insolite pentru probleme dificile şi de deschidere. Pentru a fi eficienţi,
liderii trebuie să-şi proiecteze ideile în imagini care să trezească interesul oamenilor şi abia apoi să
dea curs acţiunilor.
• Relaţiile cu ceilalţi.
Managerii relaţionează cu oamenii conform rolului pe care aceştia îl joacă într-o serie de
evenimente sau într-un proces decizional,
Liderii – care se preocupă în special de idei – interacţionează într-o formă mult mai intuitivă şi
empatică. Distincţia se stabileşte între atenţia managerului faţă de modul în care se derulează
evenimentele şi atenţia liderului faţă de semnificaţia evenimentelor pentru participanţi.”

Aplicaţie
În continuarea acestui inventar al diferenţierilor, Abraham Zaleznik (1998) amintește distincţia
făcută de William James între două tipuri principale de personalitate, denumite printr-o
construcţie metaforică inedită once born („născut o singură dată”) și twice born („născut
de două ori” sau „născut a doua oară”). Oamenii din prima categorie sunt cei cu un parcurs
organizat și liniștit în viaţă; dintre ei se aleg managerii. Rolul acestora se armonizează constant
cu idealurile de datorie și responsabilitate. Ceilalţi sunt animaţi de o luptă continuă pentru
schimbare și devenire; ei sunt liderii.
• Consideraţi că o astfel de diferenţiere – în afara ineditului său – poate avea o acoperire în
practică? Sunt liderii capabili să provoace rutina şi să determine o organizaţie să „se nască a
doua oară”?
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De reţinut!
În definirea comparativă a leadership-ului și a managementul trebuie accentuate nu numai
deosebirile dintre cele două poziţii. Este la fel de importantă accentuarea complementarităţii
acestora și nevoia organizaţiilor de a beneficia de atuurile specifice fiecăreia. „Intersectarea
celor două domenii de interes poate să devină o premisă majoră a succesului într-un mediu
de afaceri din ce în ce mai complex și mai schimbător (Kotter, 1998, pag. 38, apud. Stanciu,
Ionescu, 2004, pag. 112)”. Și asta pentru că, așa cum notează John P. Kotter, fiecare poziţie
răspunde unui anumit tip de necesitate: „managementul vizează abilitatea de a face faţă
complexităţii; existenţa unui bun management constituie o garanţie a ordinii și a consecvenţei
dintr-o organizaţie, elemente care, la rândul lor, condiţionează dimensiuni cheie cum ar
fi calitatea și profitabilitatea. Spre deosebire de management, leadership-ul are în centru
abilitatea de a face faţă schimbării.” Astfel, „liderul unei organizaţii, cu viziunea unei schimbări
constructive, are ca scop stabilirea unei direcţii ce implică adoptarea strategiilor aferente
(idem).”
„Liderul îi este asociat, mai degrabă, planul imaginativ, anticipativ și cognitiv, iar managerului
– planul acţional. Liderul scrutează viitorul și face planuri, iar managerul le aplică; primul este
arhitectul, cel de-al doilea este constructorul, nu se poate unul fără celălalt, nici unul nu este
superior celuilalt” (idem).
Leadership în educaţie
Viitorul apropiat aduce în mod inevitabil multiple schimbări de substanţă şi de anvergură în ceea ce
priveşte filozofia şi practica managerială de la nivelul şcolii româneşti. Sursele de alimentare a necesităţii
acestei schimbări sunt multiple şi corelate; acestea vin atât din interiorul cât şi din exteriorul şcolii ca
instituţie menită să (auto)înveţe continuu, sunt structurate ca urmare a presiunii comunitare locale sau
a celei exercitate de la nivel regional, naţional, european, sunt alimentate de noile evoluţii sociale,
economice, politice etc. Efectul cumulat al acestor presiuni şi direcţii de reformă este în mod inevitabil, un
management schimbat, o nouă formulă de conducere a şcolii – restructurată, flexibilă, colaborativă. Şi este
cert că acest nou tip de conducere nu-şi poate permite să ignore filosofia şi practica despre leadership în
educaţie. Această mişcare tinde să devină o condiţie esenţială pentru progresul sistemului, pentru plasarea
pe o direcţie clară de eficienţă.
Iată mai jos doar două motivaţii fundamentale pentru această afirmaţie:
• Procesul de descentralizare a sistemului de învăţământ solicită un leadership puternic.
Prin complexitatea, seriozitatea şi amploarea acţiunilor subsumate, descentralizarea este factorul
esenţial de restructurare a funcţiei manageriale, de redimensionare a sa. Cele două procese merg axiomatic
mână în mână, se determină şi se definesc reciproc. Şi asta pentru că descentralizarea presupune o
redistribuire a autorităţii decizionale şi a răspunderii publice pentru funcţii educaţionale specifice, de la
nivel central către nivelul local. Scopurile sale nu pot fi atinse dacă şcoala nu îşi întăreşte capacitatea
educaţională pentru a-şi asuma un rol decizional lărgit, responsabil. Acest lucru presupune câteva
elemente clare: construirea unui management care să democratizeze viaţa şcolii, să favorizeze asumarea
responsabilă a deciziilor privind calitatea procesului instructiv-educativ şi a condiţiilor de realizare a
acestuia, creşterea gradului de responsabilizare a comunităţii locale şi a şcolii, restructurarea echilibrului
între autoritate şi responsabilitate.
În acelaşi timp, descentralizarea presupune trecerea de la o cultură a conducerii centrată pe
proceduri, pe funcţionalitatea şcolii ca scop suficient în sine, la o abordare strategică. Acest lucru
înseamnă în acelaşi timp şi o răsturnare a piramidei conducerii de la administrativ spre leadership, de la
un management orientat spre interiorul şcolii la o abordare comunitară, colaborativă, de perspectivă.
• Ideea de şcoală bună include în mod necesar şi noţiunea de leadership.
Multiplele cercetări derulate de-a lungul timpului privind şcoala bună au nominalizat cu insistenţă
printre factorii care generează şi alimentează această eficienţă idea de leadership. Astfel, calitatea de lider
a directorului este considerată fundamentală pentru ca o şcoală să fie considerată eficientă; de exemplu,
cercetarea sintetizată în lucrarea lui Ernst Boyer, High School: A Report on Secondary Education in
America (1983), în cea a lui Theodore Sizer Horace’s Compromise: The Dilemma of the American High
Management instituţional şi management de proiect
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School (1984) şi în a lui John Goodlad A Palace Called School (1984), precum şi portretizările mai
populare ale şcolilor bune, aparţinând lui Sarah Lawrence Lightfoot din cartea The Good High School:
Portraits of Character and Culture (1983), au accentuat în mod deosebit importanţa de a conduce şcolile
de o astfel de manieră, încât pedagogii să se simtă părtaşi la activitatea unor grupuri de lucru eficiente, să
le facă plăcere să lucreze şi să trăiască satisfacţia împlinirii în urma muncii efectuate.

1.5. Funcţii manageriale
Într-o formulare deja clasică, Henri Fayol
denumea sintetic funcţiile managementului prin
următoarea frază: ,,managementul înseamnă a prevedea,
a planifica, a organiza, a conduce, a coordona şi a
controla”. Indiferent de denumirile atribuite ulterior de-a
lungul timpului funcţiilor menţionate, acestea reprezintă
sintetic tipurile principale de activităţi specifice funcţiei
de conducere, indiferent de domeniul de exercitare. Mai
jos, prezentăm o descriere succintă a fiecărei funcţii de conducere:

Planificarea
Pentru a atinge un obiectiv, trebuie mai întâi sa îl ai, pentru a organiza activităţile trebuie mai
întâi să le defineşti, pentru a evalua oamenii trebuie să defineşti iniţial responsabilităţi… Un astfel de şir
de activităţi se poate înlocui cu uşurinţă cu o singură noţiune: planificare. Aceasta reprezintă o funcţie
importantă a managementului prin care se stabileşte – în avans – ce se va realiza, cum, când şi cine,
adică cel mai eficient mod de structurare a acţiunilor viitoare pentru ca organizaţia să obţină rezultatele
dorite. De aceea se poate spune că planificarea este o activitate prin excelenţă managerială, care presupune
proiectarea şi organizarea într-o manieră coerentă şi sistemică a activităţilor necesare îndeplinirii
obiectivelor propuse; „în mod concret, prin planificare se determină modalităţile sau procedurile
operaţionale prin care vor fi urmărite consecinţele strategiilor şi ale deciziilor cu privire la viitorul
organizaţiei” (M. Vlăsceanu, 1999).

Organizarea
După stabilirea obiectivelor şi a modalităţilor prin care acestea vor fi atinse, managerii trebuie să
creeze structurile funcţionale capabile să le îndeplinească. Acest lucru înseamnă repartizarea de sarcini,
delegarea de autoritate, când este cazul, pentru a le realiza, elaborarea de regulamente etc.

Coordonarea
Diversitatea activităţilor şi a obiectivelor, a intereselor membrilor unei organizaţii solicită
cu certitudine un efort de ,,armonizare” din partea managerului. Rolul acestuia de coordonator este
fundamental pentru bunul mers al organizaţiei, asigurând prin autoritatea poziţiei deţinute convergenţa
eforturilor individuale şi de grup ale personalului angajat către realizarea obiectivelor propuse, contribuind
la buna comunicare şi motivarea eficientă a personalului.

Controlul, evaluarea, monitorizarea
Fără să fie termeni echivalenţi – ci doar având semnificaţii suprapuse parţial – controlul, evaluarea,
monitorizarea desemnează activităţi indispensabile procesului de dezvoltare organizaţională şi personală.
În orice proces managerial, este cu certitudine importantă închiderea cercului de acţiune cu reflecţia
asupra performanţelor avute, asupra nivelului de atingere a standardelor planificate, asupra gradului de
satisfacţie a beneficiarilor şi a personalului implicat.
Chiar dacă tratate succint, funcţiile descrise mai sus ilustrează complexitatea procesului managerial,
responsabilităţile semnificative subsumate acestui statut. Această complexitate poate să fie serios accentuată
prin aducerea în prim plan a unei alte funcţii specific manageriale – decizia. Definită ca o soluţie optimă
aleasă de manager din mai multe variabile posibile, pe baza unor informaţii şi criterii relevante, în scopul
coordonării şi reglării activităţilor subordonate, precum şi al controlului şi al previzionării lor, decizia
se conturează a fi punctul central al activităţii de management, instrumentul sau specific de exprimare.
Tocmai de aceea, aceastei „suprafuncţii” – prezentă transversal în toate funcţiile enumerate anterior – i se
atribuie un spaţiu amplu de prezentare în literatura de specialitate şi în acest modul.
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2. Procesul decizional – stiluri participative
de conducere
Procesul decizional
A decide înseamnă a alege un curs de acţiune în detrimentul altora. Ca urmare, un proces decizional
există numai acolo unde apar mai multe alternative de desfăşurare a acţiunii respective.
De foarte multe ori spunem că „decidem” atunci când facem ceea ce trebuie – când aplicăm un act
normativ, când realizăm o activitate prevăzută în fişa postului etc. Aici este vorba de decizie numai daca
luăm în calcul şi posibilitatea de a nu respecta legea sau de a nu întreprinde activitatea respectivă. Dacă
nu luăm în calcul această posibilitate (ceea ce este cel mai probabil) şi constatăm că „nu avem de ales”,
atunci nu mai este vorba de decizie.

De reţinut!
Este vorba de decizie atunci când:
• Alegem modul în care premiem cei mai buni elevi din clasă.
• Hotărâm o culoare pentru zugrăvitul unei săli de clasă.
• Stabilim clasele la care vor preda cadrele didactice nou venite în şcoală.
• Alegem, împreună cu comitetul de părinţi, destinaţia banilor strânşi de la diferiţi sponsori.
• Alegem anumite scopuri şi obiective în proiectul de dezvoltare sau în planul operaţional.
• Alegem un manual din ofertă pentru o anumită disciplină şi / sau an de studiu.
Nu este vorba de decizie, în sens managerial, atunci când:
• Premiem cei mai buni elevi din clasă, în ordine mediilor.
• Zugrăvim şcoala cu materialul trimis fără să ne intereseze culoarea.
• Angajăm un cadru didactic pe postul pe care a primit repartiţie în şcoala noastră în urma
concursului de ocupare a posturilor şi catedrelor vacante.
• Plătim salariile din fondul de salarii pe care îl avem la dispoziţie.
• Aplicăm un act normativ.
• Utilizăm manualul unic aprobat pentru o anumită disciplină şi / sau an de studiu.

Fazele și etapele procesului decizional
Procesul decizional se realizează în mai multe faze sau etape, foarte asemănătoare cu cele prin care
trecem în procesul rezolvării de probleme:
a. Înainte de luarea deciziei (adică etapa pre-decizională), cu următorii paşi:
- Definirea problemei care trebuie rezolvată prin decizia respectivă.
- Colectarea datelor relevante.
- Dezvoltarea soluţiilor alternative.
- Aprecierea consecinţelor posibile şi probabile ale fiecărei soluţii şi la consultarea părţilor
interesate.
b. A doua etapă este faza decizională propriu-zisă în care se realizează selectarea soluţiei optime.
Decizia propriu-zisă se poate lua în condiţii de risc întrucât, de foarte multe ori, nu putem obţine întreaga
informaţie relevantă.
c. Este absolut necesară şi o fază sau etapă post-decizională în care să vedem care sunt urmările deciziei.
Acum trebuie să realizăm:
- Comunicarea deciziei tuturor părţilor interesate.
- Aplicarea soluţiei alese.
- Evaluarea rezultatelor obţinute – dacă şi în ce măsură problema a fost rezolvată.

Management instituţional şi management de proiect
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De reţinut!
Condiţiile ale succesului deciziei:
• Identificaţi toate alternativele posibile pe baza informaţiei disponibile.
• Estimaţi corect consecinţele fiecărei alternative.
• Analizaţi problema detaşat, „la rece”, fără implicare emoţională.
• Procuraţi toată informaţia relevantă.
• Alegeţi soluţia optimă, echilibrând probabilitatea de a rezolva problema şi costurile
implicate.
• Consultaţi colaboratorii apropiaţi pentru a beneficia de un punct de vedere exterior
problemei şi încercaţi să obţineţi un punct de vedere imparţial înainte de a lua decizia
finală.
• Evitaţi rutina şi căutaţi soluţii creative.
• Lucraţi sistematic şi nu neglijaţi nicio etapă în luarea deciziei.
Aplicaţii
1. Revedeţi ceea ce consideraţi a fi ultima decizie luată și încercaţi să răspundeţi la întrebările
următoare și trageţi concluziile necesare!
• Aţi colectat datele relevante înainte de a reflecta la soluţii?
• Aţi identificat mai multe căi alternative de acţiune?
• Aţi urmărit punerea în practică a celor decise?
• A dus decizia dumneavoastră la rezolvarea problemei?
• Aţi fi putut alege o altă modalitate de rezolvare? Care ar fi fost efectele?
2. Încercaţi să respectaţi etapele și condiţiile procesului decizional la una din viitoarele
dumneavoastră decizii căutând să răspundeţi, pe parcursul procesului decizional, la
întrebările de mai sus.
I. Stabilește ce decizie importantă este necesară în următoarele zile.
II. Pregătește decizia conform etapelor descrise în paragraful 1.
III. Deleagă ce este de delegat alegând persoanele cele mai potrivite.
IV. Stabilește nivelul de participare și implică (dacă este necesar și cât este necesar) elevii,
părinţii, cadrele didactice, autorităţile locale, alte grupuri și persoane.
V. Evaluează rezultatele deciziei și elaborează un scurt raport care să indice:
• Respectarea etapelor procesului decizional.
• Nivelul delegării.
• Nivelul participării diferitelor grupuri şi persoane.
• Efectele deciziei – pozitive şi negative –, ce am învăţat şi ce greşeli trebuie să evităm în
viitor.
VI. Prezintă raportul Consiliul de Administraţie sau Consiliul Profesoral.

Participarea la decizie a personalului și a comunităţii
De cele mai multe ori, decizia optimă poate fi identificată numai după consultarea şi implicarea
în procesul decizional a părţilor celor interesate. La nivelul şcolii, părţile interesate sunt: elevii, părinţii,
angajatorii, administraţia locală, alte grupuri şi instituţii (biserica, ONG etc.)
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De reţinut!
Participarea nu se referă numai la realizarea concretă a sarcinilor de serviciu, ci vizează
explicit și direct nivelul decizional.
Participarea are un pol obiectiv (solicitarea, din partea managementului, a implicării
personalului în luarea deciziilor) și un pol subiectiv (dorinţa celor interesaţi să participe
la luarea și ducerea la îndeplinire a deciziilor).
Dintre avantajele deciziei participative, enumerăm:
• calitatea superioară a deciziei;
• înţelegerea superioară a schimbării şi familiarizarea mai rapidă cu noile sisteme şi proceduri;
• crearea sentimentului de „proprietate“: se vorbeşte despre „şcoala noastră“, sau despre „reforma
noastră“ etc.;
• eliminarea multor bariere în calea schimbării – care pot fi induse prin necunoaştere, nesiguranţă
etc., de existenţa unui deficit de participare;
• exprimarea clară şi cunoaşterea explicită a diferitelor puncte de vedere.
Există însă şi o serie de dezavantaje ale utilizării stilurilor participative de decizie:
• consumul mai mare de efort şi timp, mai ales în stadiile timpurii ale schimbării (cele de diagnoză,
sensibilizare, proiectare etc.);
• posibilitatea ca oamenii să se implice pentru a se opune schimbării sau deciziei în cauză;
• posibilitatea creşterii instabilităţii organizaţiei şi a sentimentului de nesiguranţă (mai ales în cazul
schimbărilor majore).

Aplicaţii
• Este adecvat nivelul participării elevilor, părinţilor, profesorilor la activitatea şcolii?
• Ce mai trebuie făcut pentru extinderea şi adâncirea participării acestor actori educaţionali
esenţiali?
• Care sunt modalităţile practice, concrete, prin care se poate îmbunătăţi participarea la
procesul decizional pentru următoarele părţi interesate:
elevii;
părinţii;
angajatorii de la nivel local;
administraţia locală;
alte instituţii şi părţi interesate?
DELEGAREA
Definiţie: Delegarea înseamnă conferirea autorităţii manageriale către un subaltern, care va acţiona
în numele respectivului manager. De cele mai multe ori un manager, oricât de dotat, bine intenţionat şi
pregătit ar fi, nu poate face totul singur. Activitatea de conducere devine din ce în ce mai complexă iar
delegarea devine absolut necesară. Nu mai este posibil ca o persoana, oricât de capabilă ar fi, să facă totul
singură. Delegarea îi va permite să facă mai multe lucruri deodată şi, mai ales, să se ocupe de problemele
cu adevărat importante.
Foarte important este să se înţeleagă faptul că se deleagă autoritatea nicidecum răspunderea.
Delegarea are o serie de avantaje pentru manager:
• să facă mai multe, chiar şi lucruri pe care şi-a dorit întotdeauna să le facă, dar nu a avut niciodată timp,
deci să câştige timp pe care să-l dedice activităţilor strategice;
• să aibă mai multă încredere în colaboratorii săi, să-i cunoască mai bine şi să îşi îmbunătăţească relaţiile
cu ei;
• să îi ajute pe ceilalţi să se dezvolte din punct de vedere profesional şi să le dezvolte încrederea în sine;
Există, însă şi bariere în calea unei delegări eficiente:
• Managerul se teme că subordonaţii vor face greşeli pentru care va fi criticat şi crede că nimeni nu poate
Management instituţional şi management de proiect
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rezolva treburile mai bine decât el.
• Managerul se preocupă exagerat de prestigiul personal, temându-se că delegarea va fi considerată ca un
semn de slăbiciune.
• Managerul nu are încredere în oameni sau nu acceptă alte stiluri de conducere.
• Subordonaţii se tem să nu greşească şi să nu fie sancţionaţi pentru greşeli.
• Subordonaţii se tem să nu fie supraîncărcat cu prea multe activităţi.

De reţinut!
• Se deleagă lucruri de care managerul nu are rost să se ocupe (activităţi şi decizii de rutină),
precum şi treburi de care alţii s-ar putea ocupa mai bine, de exemplu: lucrurile de detaliu,
culegerea informaţiei, sarcinile cu un anumit grad de repetabilitate, rolurile mai puţin
importante (acţiuni de protocol etc.).
• Sarcinile se pot delega atât persoanelor pe care le ştim capabile, experimentate sau cu
experienţă managerială, cât şi oamenilor lipsiţi de experienţă dar care, pur şi simplu, se
oferă – aceştia din urmă trebuind ajutaţi şi supravegheaţi mai atent.
• Este recomandabil să nu se delege: elaborarea viziunii pe termen lung şi a obiectivelor
generale; problemele importante legate de procesele esenţiale; elaborarea bugetului;
politica de personal; procedurile disciplinare; situaţiile sensibile care necesită o anumită
discreţie; sarcinile personale primite de la superiori.
• Trebuie definite foarte clar: conţinutul prestabilit (adică ceea ce trebuie făcut ca atare),
conţinutul discreţionar (adică domeniile în care aşteptăm ca subalternul să-şi folosească
propria judecată şi iniţiativă), nivelul de performanţă aşteptat şi resursele alocate (inclusiv
de timp).
• Controlaţi întotdeauna realizarea sarcinilor delegate!
Aplicaţii
• Sarcinile şi activităţile pe care le-ai delegat (sau care ţi-au fost delegate) în ultimul timp (să
zicem, în ultima lună). Au avut ele succes? De ce da? De ce nu?
• Există suficientă delegare a sarcinilor la nivelul şcolii? De ce da? De ce nu?
• Care sunt stilurile decizionale (legate de delegare) dominante în şcoală?

3. Managementul şi asigurarea calităţii
Definiţii
• Calitatea reprezintă totalitatea trăsăturilor şi caracteristicilor unui produs sau serviciu care
determină capacitatea acestuia de a satisface nevoi afirmate sau implicite.
• Calitatea reprezintă măsura standardizată a excelenţei stabilită de către client pentru categoria
respectivă de produse sau servicii.
• Calitatea educaţiei este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu şi ale furnizorului
acestuia, prin care sunt îndeplinite aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate.

Explicaţii
Un produs sau un serviciu este definit ca fiind „de calitate” numai dacă, pe de o parte, respectă
anumite standarde în funcţie de care a fost definit (adică îndeplineşte funcţiile pentru care a fost creat) şi,
pe de altă parte, dacă îndeplineşte sau depăşeşte aşteptările beneficiarilor, dacă îi place, dacă îl încântă.
Putem avea calitate în educaţie numai dacă, ceea ce şcoala oferă satisface nevoie afirmate sau implicite
ale indivizilor sau ale comunităţii şi, dacă, pe de altă parte, beneficiarii serviciilor educaţionale se declară
mulţumiţi de serviciile educaţionale oferite.
Ca urmare, clientul, beneficiarul este cel care defineşte calitatea, adică stabileşte dacă un anumit produs
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sau serviciu este bun, valoros pentru el. Dar producătorul / furnizorul asigura calitatea, adică generează
încrederea clientului / beneficiarului, că un anumit produs sau serviciu este de calitate. În acest sens,
educaţia este de calitate dacă este utilă, valoroasă pentru beneficiar şi dacă îl mulţumeşte pe acesta.
Este evident faptul că definirea calităţii este încărcată cultural: ceea ce beneficiarii de educaţie
consideră ca fiind valoros, bun, util, depinde de valorile, normele, reprezentările, modurile de gândire
dominante într-o anumită cultură şi la un anumit moment dat. Ca atare stabilirea şi respectarea unor
principii ale calităţii, sunt esenţiale pentru orice organizaţie care doreşte oferă produse sau servicii de
calitate.

Exemple
Principiile calităţii – perspectiva Organizaţiei Internaţionale pentru Standardizare (ISO):
• Focalizarea pe client:
• Conducerea („leadership”).
• Implicarea oamenilor.
• Abordarea procesuală.
• Abordarea managerială sistemică.
• Îmbunătăţirea continuă
• Abordarea factuală a procesului decizional.
• Relaţii reciproc avantajoase între furnizori şi beneficiari.
Principiile excelenţei – perspectiva Fundaţiei Europene pentru Managementul Calităţii (EFQM):
• Orientarea pe rezultate.
• Orientarea pe client.
• Conducerea („leadership”) şi constanţa intenţiilor şi a scopurilor.
• Management prin procese şi fapte.
• Dezvoltarea şi implicarea oamenilor.
• Învăţare, inovare şi îmbunătăţire continue.
• Dezvoltarea parteneriatelor.

De reţinut!
• Şcoala nu este o fabrică, iar elevul nu este produs: educaţia este un serviciu oferit de
instituţii specializate.
• Serviciile nu pot fi separate de persoana care le livrează. Ca atare, calitatea este produsă,
generată în interacţiunea lipsa de calitate este atribuită direct „resursei umane”.
• Controlul ulterior al calităţii („inspecţia”) este tardiv şi, de multe ori, inutil: un absolvent
needucat nu poate fi „reparat”. Nu există nici îmbunătăţirea ulterioară prin „service” – dacă
ai terminat o şcoală proastă, „repararea” propriei educaţii este dificilă.
• Serviciul este „intangibil”, fiind greu de descris. Ca urmare, este dificilă măsurarea
productivităţii şi a rezultatelor şi elaborarea unor indicatori cantitativi. Creşte importanţa
indicatorilor calitativi: politeţea, grija pentru client, calmul şi răbdarea.
• Clientul apreciază calitatea prin raportare la propriile aşteptări – subiective şi specifice.
Aplicaţii
A. Exerciţiu de viziune
a. Întruniţi, în ședinţe separate, reprezentanţi ai cadrelor didactice, ai părinţilor (la care să
invitaţi și alţi reprezentanţi ai comunităţii), elevilor; în care să discutaţi:
aşteptările grupurilor respective faţă de şcoală;
ce înţelege fiecare grup prin „educaţie de calitate”.
b. Redactaţi o sinteză a discuţiilor pe care să o prezentaţi într-o ședinţă comună a reprezentanţilor celor trei grupuri.
c. Stabiliţi, în urma discuţiilor, o viziune comună asupra calităţii pe care să o afișaţi la școală
într-un loc vizibil.
Management instituţional şi management de proiect
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Aplicaţii
d. Consideraţi această viziune ca punct de plecare pentru orice proces de proiectare și de
dezvoltare instituţională.
B. Exerciţiu de misiune
a. Analizaţi documentele programatice (PDI / PDI /PAS și planurile operaţionale) și identificaţi:
Valorile fundamentale ale unităţii şcolare;
Principiile fundamentale ale activităţii.
b. Elaboraţi un raport, căutând să răspundeţi la următoarele întrebări:
Sunt valorile şi convergente cu cele stabilite la nivel naţional pentru tipul respectiv de
instituţie şcolară ?
Sunt principiile identificate similare cu principiile unanim recunoscute pentru sistemele
de calitate ?
Concepte asociate calităţii în educaţie
Prin aceste concepte asociate începem operaţionalizarea conceptului de calitate şi definirea modului
concret în care se poate defini şi asigura calitatea unui produs sau serviciu educaţional.

De reţinut!
• „Inspecţia calităţii” reprezintă detecţia şi eliminarea produselor sau serviciile ne-conforme.
• „Controlul calităţii” cuprinde şi măsurile luate (la nivel de planificare, operare, inspecţie,
măsuri corective) pentru remedierea deficienţelor care au dus la apariţia respectivelor
produse care nu se conformează specificaţiilor.
• „Asigurarea calităţii” cuprinde toate acţiunile planificate şi sistematic realizate care asigură
încrederea că un anumit produs sau serviciu va satisface cerinţele de calitate. Acest concept
se referă la prevenirea apariţiei produselor / serviciilor care nu respectă specificaţiile,
utilizând ca instrumente privilegiate sistemele de proiectare şi de monitorizare.
• „Managementul calităţii” reprezintă definirea, proiectarea, organizarea, implementarea,
evaluarea şi revizuirea sistemelor şi procedurilor de asigurare a calităţii.
• „Benchmark” înseamnă „punct de referinţă pentru măsurare”. Benchmarking-ul reprezintă
o procedură de studiere şi implementare a „bunelor practici”. Ca urmare, un benchmark
este un exemplu de „cea mai bună practică” într-un anumit domeniu (un produs, un
serviciu, obţinerea unei anumite cote de piaţă sau orice alt exemplu de performanţă
deosebită), care nu aparţine organizaţiei respective, dar care este studiat şi adoptat
pentru implementare în vederea obţinerii, la nivelul propriei organizaţii, a performanţelor
respective.
De reţinut!
• Managementul calităţii totale (TQM – „total quality management”) înseamnă
fundamentarea întregii abordări manageriale a unei organizaţii centrată pe calitate,
fundamentată pe participarea tuturor membrilor organizaţiei şi având ca scop primordial
obţinerea succesului pe termen lung, prin satisfacerea clienţilor şi prin obţinerea de
beneficii la nivelul membrilor organizaţiei, al organizaţiei şi al societăţii în ansamblul ei.
Pentru a respecta acest deziderat, TQM vizează crearea unei culturi a calităţii, acţiunea
cheie fiind, în acest context, îmbunătăţirea continuă.
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Condiţiile calităţii
• Calitatea educaţiei şi a dezvoltării profesionale se determină, în esenţă, prin calculul „valorii
adăugate” şi valorii create.
„Valoarea adăugată” reprezintă ceea ce rămâne din rezultatele obţinute în urma parcurgerii
programelor educaţionale după ce a fost luată în considerare influenţa factorilor „de intrare”
(aptitudinile, calităţile personale şi performanţele iniţiale, mediul social, economic şi cultural,
calificarea profesorilor / formatorilor, resursele disponibile etc.). Deci, „valoare adăugată”
reprezintă progres în atingerea ţintelor stabilite. Exemple:
- Creşterea constantă a procentului de elevi care promovează examenul de bacalaureat sau care,
imediat după absolvire, îşi găsesc un loc de muncă sau urmează diferite forme de învăţământ postsecundar.
- Obţinerea unui procent de abandon şcolar mai mic decât alte şcoli care funcţionează în condiţii
similare.
„Valoarea creată” reprezintă dezvoltarea unor noi ţinte, a unor noi modalităţi de atingere a ţintelor
stabilite sau a unor noi activităţi care satisfac nevoi sau cereri ale beneficiarilor. Deci valoarea
creată reprezintă progres în inovaţie şi creativitate. Exemple:
- Asigurarea, de către furnizorii de formare profesională iniţială, a serviciilor de consiliere pentru
inserţia profesională şi de formare continuă sau conversie profesională.
- Asigurarea, de către liceele teoretice, a posibilităţii obţinerii de atestate pentru limbi străine sau a
unor stagii de „internship” la firme cu succes pe piaţă.
• Absenţa informaţiei relevante, consistente şi suficiente face imposibilă asigurarea calităţii.
• Evaluarea corectă a calităţii se poate face numai prin combinarea procedurilor de autoevaluare,
evaluare internă şi evaluare externă.
• Evaluarea cantitativă a calităţii educaţiei trebuie, obligatoriu, completată cu evaluarea de tip calitativ.
• Acolo unde există frică sau neîncredere apar şi date false (deci, o imagine reală a calităţii nu este
posibilă).
• Îmbunătăţirea permanentă a calităţii este esenţa oricărui sistem al calităţii. Procesele de
îmbunătăţire a calităţii trebuie să urmeze „ciclul (sau cercul) lui Deming” – „planificare (PLAN)” –
„acţiune (DO)” – „evaluare (CHECK)” – „revizuire (ACT)”:
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De reţinut!
Evoluţia conceptului de „calitate a educaţiei”
• Valul întâi (anii ´70): „asigurarea internă a calităţii”: calitatea este definită prin eficienţa şi
eficacitatea proceselor interne – mai ales de predare şi învăţare. În acest context, calitatea
educaţiei se referă la atingerea obiectivelor educaţionale cu precădere în termeni de
rezultate ale elevilor, prin eforturi de îmbunătăţire a mediului de învăţare şi a proceselor
educaţionale.
• Al doilea val (anii ´80): „asigurarea calităţii prin interfaţă”. Calitatea este definită prin
capacitatea educaţiei de a îndeplini aşteptările beneficiarilor. Deci, calitatea nu se găseşte în
interiorul organizaţiei, ci la interfaţa dintre şcoală şi comunitate.
• Al treilea val (anii ´90): „calitatea pentru viitor”: având în vedere rapiditatea şi caracterul
impredictibil al schimbărilor sociale, o educaţie de calitate trebuie să răspundă atât nevoilor
imediate ale beneficiarilor cât şi celor viitoare.

Tipuri de indicatori de calitate
Creşterea calităţii educaţiei oferite de şcoală se poate realiza prin:
1. Creşterea calităţii activităţii elevilor:
• îmbogăţirea experienţelor de învăţare ale elevilor prin noi strategii şi metode de învăţare, prin
interacţiunea cu alţi elevi etc.;
• creşterea performanţelor elevilor – rezultatele şcolare, rezultatele la examene, educaţia pentru folosirea
noilor tehnologii de informare şi comunicare, educaţia civică şi pentru „cetăţenia democratică” etc.;
2. Creşterea calităţii instruirii prin intervenţii asupra:
• scopurilor şi obiectivelor;
• manualelor şi materialelor didactice;
• programe speciale de recuperare şi de individualizare a educaţiei;
3. Creşterea calităţii evaluării:
• observarea sistematică a activităţii elevilor;
• evaluarea permanentă a performanţelor elevilor;
• elaborarea de portofolii de evaluare; etc.
4. Creşterea calităţii mediului de învăţare:
• mărimea clasei;
• ambianţa şi climatul din clasă;
• achiziţia de mobilier şi a unor noi echipamente care să îmbunătăţească climatul şi ambianţa;
5. Creşterea calităţii vieţii şcolare:
• siguranţa fizică şi psihică a elevilor în şcoală;
• calitatea relaţiei profesor–elev;
• accesul la educaţie pentru grupurile dezavantajate;
• accesul la servicii de consultanţă, consiliere şi orientare pentru carieră.
6. Creşterea calităţii managementului şcolar:
• proiectarea dezvoltării şcolare;
• formarea şi dezvoltarea personalului;
• relaţiile interpersonale;
• cultura şcolii – valorile, normele, mentalităţile, modurile de gândire etc.
7. Creşterea calităţii personalului:
• dezvoltarea competenţei generale a profesorilor – cunoaşterea limbilor străine, utilizarea tehnologiilor
moderne, informarea pedagogică etc.;
• dezvoltarea unor noi strategii, metode şi stiluri de predare, dezvoltarea materialelor didactice etc.;
• îmbunătăţirea caracteristicilor personale – formare iniţială, experienţă didactică, grade didactice, vârsta
etc.;
• îmbunătăţirea formării profesorilor la nivelul şcolii prin schimburi de experienţă, predare în echipe;
• îmbunătăţirea formării externe a profesorilor – la CCD, în cadrul proiectelor de reformă etc.
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8. Creşterea capacităţii financiare a şcolii – creşterea capacităţii de a procura resurse financiare
(indiferent de sursă).
9. Creşterea nivelului de satisfacţie a părinţilor, elevilor, întregii comunităţi faţă de educaţia oferită
de şcoală:
• creşterea prestigiului şcolii în comunitate – ceea ce poate duce la atragerea unor resurse educaţionale
sporite;
• nivelul de participare a părinţilor şi altor membri ai comunităţii la viaţa şcolară;
10. Extinderea serviciilor educaţionale oferite comunităţii – programe de educaţie a adulţilor,
consultanţă juridică, educaţie sanitară etc.
11. Creşterea relevanţei şi utilităţii educaţiei oferite de către şcoală pentru nevoile prezente şi
viitoare ale copiilor şi tinerilor:
• creşterea nivelului de autonomie şi responsabilitate a elevilor pentru propria lor învăţare – elevii sunt
„învăţaţi să înveţe” şi să se orienteze în societate;
• creşterea procentului absolvenţilor care îşi continuă studiile;
• creşterea procentului absolvenţilor care îşi găsesc repede un loc de muncă;
12. Îmbunătăţirea relaţiilor dintre componentele sistemelor de calitate. De exemplu, noile programe
de studiu, combinate cu o mai bună calificare a profesorilor vor duce la o reuşită sporită a elevilor la
examenele naţionale şi la şanse sporite de a –şi găsi repede un loc de muncă. Poate fi realizată orice
combinaţie a categoriilor de indicatori expuse mai sus.

Aplicaţii
Răspundeţi, în scris, la următoarele întrebări:
• Care sunt indicatorii de calitate promovaţi în şcoala dumneavoastră? Cărui „val” îi aparţin
indicatorii respectivi?
• Cum apreciaţi calitatea oferită de şcoala ta din perspectiva valorii adăugate: credeţi că
şcoala adaugă suficient la educaţia copiilor şi tinerilor? De ce da? De ce nu?
• Ce activităţi „creatoare de valoare” desfăşuraţi în şcoala dumneavoastră? Cum argumentaţi
caracterul de „valoarea creată”?
• Există, în şcoală suficientă informaţie pentru a determina nivelul calităţii? Ce puteţi face
pentru a optimiza producerea, colectarea, diseminarea şi utilizarea informaţiei în şcoală?
• Cere este nivelul de încredere reciprocă între elevi, părinţi, cadre didactice şi autorităţile
locale? Ce trebuie făcut pentru creşterea încrederii reciproce? Cine trebuie implicat în
procesul de asigurare a calităţii şi cum anume se poate realiza această implicare?
De reţinut!
Legislaţia calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar
• LEGEA nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005
privind asigurarea calităţii educaţiei;
• H.G. nr. 1258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
ARACIP;
• H.G. nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare şi a Standardelor de
acreditare / evaluare periodică;
• H.G. nr. 22/2007 privind aprobarea Metodologia de evaluare instituţională în vederea
autorizării, acreditării şi evaluării periodice;
• H.G. nr. 320/2007 privind aprobarea tarifelor de autorizare, acreditare şi evaluare periodică
a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
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De reţinut!
• H.G. nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de
performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar;
• Ordin nr. 5337/11.10.2006 privind aprobarea Codului de etică profesională al experţilor în
evaluare şi acreditare ai ARACIP;
• Ordin nr. 5338/11.10.2006 privind aprobarea Metodologiei privind criteriile de selecţie şi de
formare a experţilor înscrişi în Registrul ARACIP;
• Ordin nr. 4889/2006 privind generalizarea instrumentelor de asigurare a calităţii în IPT;
• Ordin nr. 6308/2008 privind aprobarea instrumentelor de asigurare a calităţii în unităţile de
învăţământ profesional şi tehnic (care înlocuieşte Ordinul nr. 4889/2006).
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CAPITOLUL

2

Managementul domeniilor
cheie: curriculum, resurse,
relaţii cu comunitatea

1. Managementul curriculumului şcolar
1.1. Curriculum și management curricular
Repere teoretice
În sens larg, conceptul de curriculum desemnează ansamblul proceselor educative şi al
experienţelor de învăţare prin care trece elevul pe durata parcursului său şcolar (Curriculum naţional
pentru învăţământul obligatoriu – Cadru de referinţă, 1998, pag. 9). Altfel spus, curriculumul desemnează
totalitatea experienţelor de învăţare la care elevul este expus în perioada şcolarizării, fie că este vorba
despre curriculumul obligatoriu, cel la decizia şcolii, de activitarea extracurriculară sau chiar de ceea ce
elevul învaţă, formal şi informal, ca urmare a frecventării şcolii (curriculumul ascuns).
În sens larg, managementul curriculumului se adresează întregii problematici a teoriei şi
dezvoltării curriculumului. La nivelul şcolii însă, sintagma desemnează aspectele administrative ale
elaborării, implementării şi evaluării ofertei curriculare a şcolii, precum şi rolul organismelor de
conducere ale şcolii din această perspectivă. În cele ce urmează ne vom referi exclusiv la cel de-al doilea
sens al conceptului.

De reţinut!
Practic, managementul curriculumului se referă la modalitatea în care sunt organizate și
utilizate resursele (umane, materiale, financiare, de timp etc.) existente la nivelul școlii pentru
atingerea obiectivelor procesului educativ, așa cum sunt ele descrise în documentele școlare
de tip reglator (Legea educaţiei, planuri-cadru, programe școlare, norme metodologice,
manuale școlare, ghiduri etc.). În contextul actual, în egală măsură a devenit importantă
capacitatea conducerii școlii de a atrage și administra eficient resursele oferite de
comunitatea locală, de alte organizaţii.
Aplicaţii
a. Aţi utilizat până în acest moment conceptul de management curricular? Discutaţi în
Consiliul profesoral avantajele și dezavantajele utilizării sale.
b. Există în școala dumneavoastră o ofertă curriculară clar definită? Care este cadrul în care
este aceasta definită?
c. Aţi încercat să evaluaţi, după mai mulţi ani, impactul asupra elevilor al ofertei curriculare
aplicate în școala dumneavoastră?
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1.2. Elaborarea proiectului curricular al școlii
Repere teoretice
Aplicarea planurilor–cadru în unităţile şcolare şi transformarea lor în scheme orare presupune o
succesiune de operaţii manageriale, vizând interacţiunile dintre şcoală, elevi, părinţi, autorităţile locale
etc.
Primul pas îl reprezită elaborarea unui proiect curricular, proiect prin care se stabilesc filierele,
profilurile şi specializările unităţii respective. Acest proiect este cel care individualizează şcoala în raport
cu ofertele educaţionale ale altor şcoli şi este parte integrantă a proiectului de dezvoltare a şcolii.
În definirea ofertei curriculare se porneşte de la două elemente de referinţă:
1. cerinţele specifice ale planului–cadru şi programelor diferitelor discipline de învăţământ
referitoare la trunchiul comun (acea parte a curriculumului obligatorie pentru toate şcolile din
sistemul de învăţământ);
2. obiectivele proiectului de dezvoltare a şcolii care determină oferta educaţională în zona
curricumului la decizia şcolii (CDŞ) şi a activităţilor extracurriculare.
Proiectul curricular trebuie să descrie principalele opţiuni legate de implementarea acestuia, cu
referire directă la calitatea resurselor umane şi materiale implicate, la modalităţile prin care acestea pot
să fie mobilizate pentru atingerea finalităţilor proiectului de dezvoltare a şcolii. De asemenea, proiectul
curricular va explica opţiunile legate de organizarea procesului de învăţare (principalele abordări
didactice), modul până la care se ţine seama de opţiunile elevilor şi de interesele comunităţii locale.

De reţinut!
Elaborarea proiectului curricular (PC):
• PC trebuie elaborat în funcţie de finalităţile sistemului de învăţământ, dar şi de misiunea şi
de ţintelor strategice specifice şcolii;
• PC trebuie să reflecte rezultatul negocierilor cu autorităţile locale, cu elevii şi cu părinţii, cu
alte persoane de importanţă locală; nevoile pieţei muncii şi interesele agenţilor economici
sunt alte elemente care, luate în considerare, pot asigura integrarea optimă a absolvenţilor
pe piaţa muncii; proiectul curricular nu trebuie să reflecte voinţa conducerii şcolii;
• PC cuprinde o prezentare a disciplinelor trunchiului comun dar, mai cu seamă, a disciplinelor
opţionale şi activităţilor extracurriculare;
• PC face referiri la modalităţile de implementare a ofertei curriculare;
• PC este rezultatul negocierii cu toţi factorii interesaţi în definirea unei oferte educaţionale
de calitate;
• PC trebuie să fie realist, fezabil.

1.3. Implementarea ofertei curriculare
1.3.1. Oferta școlii
Realizată pe baza proiectului curricular, oferta şcolii va fi făcută publică şi prezentată elevilor până
la sfârşitul semestrului I a anului şcolar. Important este însă ca oferta globală făcută elevului să cuprindă
dublul de ore faţă de posibilităţile acestuia de opţiune. În urma negocierilor cu inspectoratele şcolare,
cu primăriile, pentru asigurarea resurselor materiale şi umane necesare, oferta şcolii va fi făcută publică.
Şcolile, mai ales liceele şi şcolile de artă şi meserii, vor difuza broşura conţinând oferta şcolii pe o arie
geografică extinsă, în scopul de a-şi asigura un efectiv şcolar corespunzător finalităţilor şi obiectivelor
stabilite prin proiectul curricular. Elevii din fiecare an şcolar vor prezenta la secretariatul liceului fişa de
opţiuni pentru anul şcolar următor, în semestrul al II-lea, până în luna aprilie.
Înaintea oricărui început de an şcolar, şcoala va face o clasificare a opţiunilor elevilor, va reevalua
resursele de care dispune şi, în funcţie de acestea, va constitui nominal clasele şi grupele de elevi, precum
şi orarul lor săptămânal.
Oferta curriculară reflectă specificul societăţii respective, evoluţia acesteia. Cunoştinţele considerate
ieri utile pot fi astăzi nefolositoare. În timp ce acest lucru poate fi considerat o ameninţare la nivelul
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curriculumului naţional, el poate fi o oportunitate pentru şcoli de a realiza un curriculum la decizia şcolii
care să răspundă mai repede şi mai eficient schimbărilor produse la nivel naţional.
Prin curriculum, şcoala pregăteşte elevii pentru oportunităţile, responsabilităţile şi experienţele
vieţii adulte. În acest context, relaţiile interumane şi calitatea procesului au un rol determinant.

1.3.2 Curriculum informal, curriculum ascuns și curriculum integrat
Ne-am referit până acum doar la curriculum formal, dar un manager eficient trebuie să gestioneze
în egală măsură:
• curriculumul informal. (care cuprinde activităţile extracurriculare, de loisir, care sunt realizate pe baze
opţionale) şi
• curriculumul ascuns, (care include mesajul pe care educatorul/ şcoala/ societatea îl transmit elevilor,
aşteptările şi valorile pe care le dobândesc elevii ca rezultat al frecventării şcolii).
Referindu-ne la modalitatea de abordare practică, în clasă, remarcăm faptul că în ultimii ani,
se vorbeşte tot mai mult despre curriculum integrat. În general, conceptul de integrare se referă la
inter-relaţionarea dintre două sau mai multe elemente care are drept efect construirea un produs nou,
armonios, superior părţilor din care a fost alcătuit.
Din punct de vedere curricular, integrarea înseamnă organizarea, punerea în relaţie a disciplinelor
şcolare, cu scopul de a evita izolarea lor tradiţională. Această nouă abordare vine în întâmpinarea nevoilor
de dezvoltare a elevilor şi ajută la crearea de conexiuni între ceea ce învaţă elevii şi experienţele lor de
învăţare anterioare. Există mai multe niveluri ale integrării curriculare:
Nivelul de abordare

Obiectul integrării

Strategia didactică

Focalizarea procesului

Unidisciplinaritatea

-

Predarea / învăţarea
tematică

Conţinutul disciplinei

Multidisciplinaritatea

Conţinuturi, cunoştinţe

Predarea / învăţarea
tematică

Se fac conexiuni între
conţinuturi.

Interdisciplinaritatea

Competenţe generale,
de bază

Predarea/ învăţarea
bazată pe probleme

Se formează şi se perfecţionează
competenţe transferabile.

Transdisciplinaritatea

Probleme ale vieţii
reale situate în contexte
culturale, valori şi
atitudini

Predarea/ învăţarea
bazată pe proiect

Se propun soluţii/ se rezolvă
probleme ale lumii reale, cu
impact social, se dezvoltă
competenţe pentru viaţă.

De reţinut!
• Proiectarea integrată a curriculumului şi organizarea învăţării în concordanţă cu strategiile
didactice menţionate se centrează pe principiul învăţării prin cercetare şi prin descoperire,
bazat pe o viziune globală şi constructivistă asupra lumii înconjurătoare şi asupra copilului
ce învaţă.
• Nu uitaţi că abordarea transdisciplinară este centrată pe viaţa reală, pe problemele
importante, semnificative, aşa cum apar ele în context cotidian şi cum afectează viaţa
oamenilor.
Teme de reflecţie
a. Meditaţi la mesajul citatului următor: „Fiecare generaţie dă o nouă formă aspiraţiilor
care modelează învăţământul din vremea sa. Ceea ce apare ca un semn distinctiv al
generaţiei noastre este o reînviere, pe scară largă, a interesului pentru calitatea şi scopurile
intelectuale ale învăţământului, fără însă a abandona idealul după care educaţia ar trebui
să reprezinte mijlocul de a se pregăti cetăţeni echilibraţi pentru democraţie“ (Jerome S.
Bruner, „Procesul educaţiei intelectuale“, 1970)
Management instituţional şi management de proiect
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Teme de reflecţie
b. Care credeţi că sunt trăsăturile curriculum-ului ascuns pe care îl dezvoltă organizaţia
dumneavoastră, care sunt mesajele pe care le transmite elevilor prin:
selectarea elevilor şi repartizarea acestora pe clase/ profesori;
selectarea obiectelor de studiu şi importanţa relativă acordată anumitor obiecte;
modul în care se desfăşoară procesul educativ (orarul, disciplina, activităţile
extracurriculare);
relaţia profesor-elev, elev-elev, tipul de relaţie încurajat.
modul de organizare al şcolii.
Aplicaţii
• Curricula opţionale
a. Aţi încercat să dezvoltaţi un curriculum local valorizând condiţiile condiţiile specifice (geografice,
economice, sociale) zonei în care vă desfăşuraţi activitatea? Exemplificaţi.
b. Care consideraţi că sunt principalele achiziţii (cunoştinţe, abilităţi, competenţe) obţinute de elevii
care au parcurs aceste opţionale?
• Proiectaţi, împreună cu alţi profesori, un curriculum opţional integrat care să vizeze educaţia pentru
mediu în şcoala dumneavoastră din perspectiva abordării transdisciplinare. Va trebui să parcurgeţi
următorul „drum”:
Nr.

Întrebarea

Rezultatul

1

CE facem?

Tema opţionalului şi descrierea ei

2

DE CE / CU CE REZULTATE facem?

Rezultate aşteptate (obiective, competenţe, valori,
atitudini)

3

CU CINE facem?

Echipa multidisciplinară de proiect, responsabil,
participanţi

4

CUM facem?

Activităţile, experienţele de învăţare

5

CÂND şi UNDE facem?

Durata opţionalului, locaţii

6

CARE SUNT REZULTATELE?

Evaluarea

1.3.3. Evaluarea curriculumului
Definiţie: Procesul de evaluare permite emiterea unor judecăţi de valoare asupra stării unui fapt,
proces, la un anumit moment, din perspectiva informaţiilor culese cu ajutorul unor instrumente care fac
posibilă măsurarea în acord cu anumite norme la care se raportează.
Evaluarea unui curriculum include aşadar:
• evaluatorul care poate fi, în funcţie de curriculumul evaluat, profesorul, elevul, inspectorul şcolar,
părintele, societatea prin reprezentanţii săi;
• informaţiile asupra conţinuturilor/ domeniilor evaluate: elevi, profesori, structura curriculumului şcolii,
proiectarea şi performarea curriculară, metodologie utilizată şi instrumente de evaluare;
• tehnici speciale de evaluare şi măsurare a progresului şcolar;
• concepţia generală privind valorile şi normele explicite şi implicite ale calităţii procesului de educaţie.
Evaluarea este un proces continuu care se regăseşte atât în proiectarea, implementarea unui
curriculum, cât şi în faza finală, aceea a rezultatelor aşteptate, a „ieşirilor profesionale” ale celor care au
beneficiat de un anumit curriculum. Există mai multe tipuri de evaluare, în funcţie de obiectivele urmărite:
• evaluarea de orientare: evaluarea contextului, evaluarea nevoilor de formare, evaluarea predictivă,
evaluare diagnostic;
• evaluarea de reglare: evaluarea formativă, evaluarea sumativă, autoevaluarea;
• evaluarea de certificare: evaluarea de selectie, evaluarea pentru clasificare.
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1.4. Implementarea curriculumului și managementul clasei.
Rolul directorului
Repere teoretice
În sens larg, managementul clasei înseamnă realizarea de către profesor, a tuturor funcţiilor
manageriale cunoscute, atât pe dimensiunea sarcină cât şi pe dimensiunea umană. În sens restrâns,
managementul clasei se referă la realizarea funcţiei manageriale de conducere operaţională, adică
utilizarea concretă şi coordonarea, la nivel formal şi informal, a resurselor umane şi non-umane (materiale,
informaţionale, de timp, de autoritate) în vederea aplicării planului stabilit şi obţinerii rezultatelor
proiectate.
Un concept esenţial pentru performarea de curriculum şi managementul clasei este mediul
educaţional, definit drept interacţiunea persoanelor, lucrurilor, informaţiilor şi stărilor afective care
determină şi/ sau influenţează un anumit proces, o anumită relaţie educaţională.
În acest context, managementul clasei se referă la managementul situaţiilor educaţionale concrete:
• politica generală a şcolii şi cultura organizaţională – care determină valorile, reprezentările şi modelele
comportamentale (evidente în curriculum ascuns);
• sistemul de reguli şi norme care reglementează viaţa şcolară: regulamentul şcolar, regulamentul de
ordine interioară etc.;
• proiecte de influenţă educaţională realizate de profesori: planificări, planuri de lecţie etc.;
• amenajarea spaţiului, procurarea şi accesul la resurse;
• organizarea colectivului de elevi – frontală, pe grupuri, individuală – şi posibilitatea schimbării acesteia
pe parcurs, în funcţie de nevoile educaţionale concrete;
• comportamentul profesorului şi al elevilor, metodologia educaţională utilizată, rolurile asumate.

Aplicaţie
• Răspunsurile la următoarele întrebări, referitoare la disciplină, respectul de sine şi al
celorlalţi, evaluarea curriculum-ului predat, sunt edificatoare pentru mediul educaţional al
unei şcoli. Încercaţi să caracterizaţi mediul educativ din şcoala dumneavoastră răspunzând
la întrebările de mai jos:
• Disciplina este asumată sau impusă? Predomină intenţiile pozitive, formative sau cele
negative, punitive? Sunt aşteptările clare pentru toată lumea?
• Respectul de sine şi al celorlalţi: este respectată identitatea fiecăruia? Sunt respectate
diferenţele culturale şi comunitare? Este încurajată dezvoltarea personalizată sau se impun
modele educaţionale? Predomină autoaprecierea pozitivă sau cea negativă?
• Evaluarea – este formativă sau numai sumativă? Este realizată pe baza unor criterii
cunoscute şi împărtăşite sau se face la întâmplare? Este suportivă sau punitivă? Este
negociată sau impusă? Se realizează pe bază de obiective sau/ şi pe bază de efecte? Este
monitorizat progresul fiecărui elev? Evaluarea realizată de profesor este completată cu
autoevaluarea realizată de fiecare elev?

Directorul şcolii, prin activităţile de asistenţă, prin discuţiile cu elevii, va cunoaşte şi va evalua o
serie de elemente edificatoare pentru calitatea procesului de performare de curriculum:
• o atmosferă pozitivă la clasă va asigura un proces de bună calitate; acesta implică: comportamentul
elevilor în diverse situaţii de învăţare, calitatea relaţiilor care se stabilesc între elevi, între elevi şi
profesori, calitatea profesorilor şi a predării;
• calitatea profesorilor este un element foarte important pentru orice şcoală; fără îndoială, a fi profesor
bun e mai mult decât o meserie, e o artă – arta de a modela sufletul şi mintea omului tânăr, de a-l ajuta
să se dezvolte;
• predarea de bună calitate presupune o disciplină asumată de către toţi elevii, un ritm susţinut al
lecţiei, o evaluare formativă care să încurajeze şi să incite dorinţa de cunoaştere şi dezvoltare a tinerilor.
Profesorul are o atitudine pozitivă, îi încurajează pe elevi, iar resursele sunt optim folosite.
Management instituţional şi management de proiect
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Teme de reflecţie
Credeţi că există o discrepanţă nedorită între obiectivele formale ale şcolii şi rezultatele,
oportunităţile pe care ea le oferă elevilor?
Se spune, pe drept cuvânt, că procesul de învăţare raportat la copil este mult mai important
decât procesul de predare raportat la profesor. Este un adevar limpede şi totuşi nu foarte
multă lume îl acceptă. Gândiţi-vă la anii de şcoală. Vă amintiţi cumva dacă necesităţile de
învăţare ale elevilor constituiau preocuparea centrală a colectivului de profesori? Foarte puţini
dintre noi, aceia care au avut şansa de a lucra cu profesori adevăraţi, vor răspunde afirmativ.
Ce oferă şcoala elevilor la un prim contact ? Uşi şi trepte pe care li se interzice accesul, curţi
cu garduri înalte şi porţi ferecate, uneori grupuri sanitare rău mirositoare şi săli de clasă
neîncăpătoare. Dacă şcoala se află într-un sat, de multe ori lucrurile sunt şi mai deprimante:
lipsa apei curente, frigul din timpul iernii. Şi în acest decor, persoanele cele mai importante
sunt consideraţi profesorii şi nu elevii. Ei deţin şi puterea şi autoritatea. Într-o astfel de relaţie
unilaterală, rolul copilului este acela de ascultător pasiv şi de memorator al cunoştinţelor ce-i
sunt transmise.
Ar fi bine dacă toate acestea ar ţine numai de trecut. Există însă un imperativ birocratic înnăscut în
şcoli care ne impune practicile vechi, în care şcoala serveşte mai mult interesele profesorului decât pe cele
ale elevilor.
Ca urmare a schimbărilor de optică pe care reforma le-a indus în şcoala românească, mai ales
prin activităţile de formare a cadrelor didactice, mulţi profesori şi-au schimbat stilul de predare precum
şi relaţiile lor cu elevii. Este semnificativ faptul că un profesor care acţionează ca permisiv/ facilitator/
mentor crează condiţiile necesare pentru învăţarea activă, colaborativă. Se poate argumenta că învăţarea
activă, participativă este şansa învăţării pe termen lung, pentru că ea este finalul logic al unui proces de
dezvoltare lung şi lent, începând din perioada preşcolarităţii şi până la sfârşitul învăţământului secundar.
Schimbările care au loc în societatea contemporană – puternica tendinţă de globalizare, nivelul
foarte înalt al dezvoltării ştinţifice şi tehnice, aplatizarea ierarhiilor organizaţionale, creşterea valorii de
întrebuinţare a muncitorilor, cerinţa de servicii de foarte bună calitate – toate acestea impun şi schimbarea
şcolii, a rolului ei. În noile circumstanţe, calitatea în educaţie a fost denumită drept un proces de
îmbunătăţire continuă a sistemului educaţional, pentru a asigura atingerea stării optime în dezvoltarea
personală, socială, fizică şi intelectuală a fiecărui copil care va fi dat, sub forma de produs uman,
societăţii.
Managerii şcolari au responsabilitatea de a căuta în mod constant oportunităţi de îmbunătăţire
pentru fiecare proces şi serviciu oferit de şcoală. Toate şcolile există cu scopul de a furniza copiilor
experienţe de învăţare de înaltă calitate. Deci cuvintele cheie sunt: elevi – calitate – experienţe de
învăţare.

Aplicaţie
Care dintre obiectivele din lista de mai jos, consideraţi că sunt esenţiale pentru managerul
unei școli care își propune să aplice principiile calităţii în învăţământ? Argumentaţi.
• să ofere o conducere vizionară şi să practice un stil delegativ;
• sa formeze echipe capabile să se autoconducă;
• să plaseze elevii în centrul procesului şi să se concentreze asupra nevoilor de educaţie ale
acestora;
• să stabilească corect obiectivele organizaţiei în deplină concordanţă cu necesităţile ei;
• să aibă încredere în colegi şi să le recunoască realizările;
• să sărbătorească împreună cu oamenii lor succesele obţinute.
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Aplicaţie
Vă propunem să reflectaţi la următoarele zece norme culturale legate de perfecţionarea școlii:
1. Scopuri împărtășite: știm unde mergem?
2. Responsabilitate pentru succes: nu putem eșua.
3. Colegialitate: suntem împreună.
4. Perfecţionare permanentă: putem mai bine.
5. Învăţare permanentă: învăţătura este pentru toată lumea.
6. Asumare de riscuri: învaţăm încercând ceva nou.
7. Sprijin/ suport : întotdeauna există cineva care trebuie ajutat.
8. Respect reciproc: toată lumea are ceva de oferit.
9. Deschidere: putem discuta despre diferenţele dintre noi.
10. Sărbătorire și bună dispoziţie: ne simţim bine cu noi înșine.
În loc de concluzii
Directorii au foarte multe probleme administrative de rezolvat (reparaţii curente, găsirea banilor
pentru dotări etc.) neglijând uneori lucrul cel mai important pentru care se află în şcoală: acela de a
asigura calitatea învăţării. Cunoaşterea procesului care se desfasoară în şcoală implică monitorizarea
acestuia, revederea curriculumului şi a sistemului de evaluare. Aceasta va avea drept urmare creşterea
performanţelor şcolare.
Orice profesie necesită o anumită formă de investigare reflectivă, cu atât mai mult activitatea în
învăţământ, care este o instituţie morală. Şcoala implică grija faţă de copii şi responsabilitatea pentru
dezvoltarea lor într-o societate democratică. Directorului îi revine sarcina de a creea oportunităţi astfel
încât reflecţia şi investigarea să devină parte integrantă a activităţii sale şi a colectivului de cadre didactice
pe care îl coordonează.
Directorul se angajează continuu într-un dialog cu ceilalţi agenţi educaţionali (cadre didactice, elevi,
părinţi), care aduce la suprafaţă unele din modelele mentale care ghidează practicile lor. Aceste conversaţii
ridică probleme substanţiale privind specificul sau contextul şcolii, al comunităţii. Ei reflectează asupra
modurilor în care experienţele pe care le-au avut în şcoli şi universităţi au contribuit la formarea identităţii
lor, îi ajută în realizarea rolului şi a imaginii lor profesionale.
Directorul trebuie să-şi gândească întreaga activitate în funcţie de finalităţile educaţiei:
• educarea copiilor în spiritul unei democraţii politice şi sociale; democraţia implică atât procesul cât
şi scopul şi ele nu pot fi separate; procesele democratice nu pot justifica finalităţi inechitabile (un vot
majoritor pentru o lege care lezează dreptul altora); şi şcoala trebuie să explice acest lucru copiilor;
• accesul la cunoştinţe; şcoala trebuie să-i ajute pe elevi să cunoască toate subiectele vieţii umane,
lumea văzută ca un sistem fizic şi biologic; sunt mari inechităţi în ceea ce priveşte accesul la cunoştinţe;
educatorii trebuie să se asigure că nici un fel de atitudini, credinţe sau practici nu împiedică elevii să
beneficieze de accesul la cunoştinţe;
• o pedagogie care contribuie la dezvoltarea personalităţii; putem spune că pedagogia este arta şi
ştiinţa care asigură totodată conţinuturile, suportul şi incurajările pentru ca toţi copiii să-şi promoveze
studiile în diverse etape de dezvoltare; ea trebuie să combine principiile generale ale învăţării cu
instruirea pe subiecte specifice, cu sensibilitatea la calităţile umane şi cu conştientizarea deplină asupra
valorilor pe care le cultivă.

2. Managementul resurselor financiare
Cadrul general
Definiţie: Finanţarea educaţiei reprezintă modul de alocare şi cheltuire a resurselor necesare
îndeplinirii politicilor naţionale, regionale şi locale.
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Explicaţii
Alocarea şi execuţia bugetară nu reprezintă un simplu proces tehnocratic, lipsit de consideraţii
politice ci rezultatul negocierii între principalele părţi interesate. Odată procesul de negociere încheiat,
consecinţele sale trebuie să apară în buget, ca reprezentare concretă a compromisurilor politice.
În mod ideal, toate resursele ar trebui să fie în legătură cu planurile unei organizaţii,
evaluarea programelor şi a activităţilor subscrise ar trebui să determine viitorului organizaţiei.
De aceea, considerăm bugetul drept reprezentarea financiară a intenţiilor unei organizaţii. Prin
intermediul bugetului, o organizaţie şcolară poate decide cum îşi va aloca resursele în vederea atingerii
obiectivelor organizaţiei. Bugetul trebuie să reprezinte un plan pentru direcţionarea tuturor resurselor
aflate la dispoziţia organizaţiei: timp, resurse umane, resurse fizice – nu doar a resurselor financiare.

De reţinut!
Finanţarea unităţilor şcolare se realizează din mai multe surse. În prezent, acest proces este
centralizat dar, în viitorii ani, finanţarea educaţiei se va descentraliza treptat. Pe scurt, sursele
de finanţare pentru educaţie şi destinaţiile acestor fonduri sunt:
• De la bugetul naţional, prin bugetele consiliilor judeţene o parte din fondurile colectate
din taxa pe valoare adăugată (TVA) este folosită pentru plata salariilor personalului din
învăţământ şi a burselor.
• De la bugetul naţional (al Ministerului Educaţiei), prin bugetele consiliilor locale, sunt
plătite manualele şcolare.
• De la bugetul naţional, prin bugetele consiliilor judeţene şi locale, o parte din fondurile
colectate din impozitul pe venit poate fi folosită, în funcţie de nevoi, pentru finanţarea
unităţilor şcolare (pentru cheltuieli materiale, de funcţionare, reparaţii, întreţinere,
construcţii şi alte destinaţii prevăzute în bugetele consiliilor judeţene, respectiv locale).
• De la bugetul consiliului judeţean sau local, din fondurile proprii (strânse din diferite
impozite şi taxe locale) pot fi finanţate salarii, burse, cheltuieli materiale şi orice alte
cheltuieli prevăzute în bugete.
• Surse proprii, extrabugetare – donaţi, sponsorizări, vânzare de produse şi servicii etc. – din
care pot fi finanţate salarii, burse, cheltuieli materiale şi orice alte cheltuieli prevăzute în
bugetul unităţii şcolare.
În finanţarea unităţilor şcolare trebuie avute în vedere următoarele elemente:
• Toate operaţiunile financiare se fac numai prin unităţile Trezoreriei şi se supun controlului
Trezoreriei (cu excepţia cheltuielilor aferente unor proiecte internaţionale).
• Nu se pot angaja plăţi dacă nu se prevede sursa (legală) de finanţare. Ca un corolar, dacă
există surse suplimentare de finanţare (de exemplu, extrabugetare), se pot angaja plăţi
(inclusiv salariale) dacă bugetul unităţii prevede acest lucru.
• În privinţa salariilor, burselor şi manualelor finanţate de la bugetul naţional, consiliile
judeţene şi locale acţionează doar ca administratori ai fondurilor respective şi nu pot
interveni în alocare.
Aplicaţie
Întocmiţi un scurt raport, în care să răspundeţi la următoarele întrebări:
• Care sunt sursele de finanţare ale unităţii şcolare în care lucraţi (identificaţi-le pe toate,
oricât de neînsemnate ar fi)? Care este, în mare, procentul din bugetul şcolii, acoperit de
fiecare sursă ?
• Unde se duc banii şcolii? Care sunt principalele destinaţii ale fondurilor primite ? Care este
proporţia între diferitele capitole de cheltuieli bugetare?
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Ciclul financiar la nivelul unităţii școlare
Bugetul este principalul instrument de realizare a misiunii şcolii, a proiectelor şi planurilor de dezvoltare
instituţională. Ca urmare, principala întrebare la care trebuie să răspundă bugetul şcolii este: cum pot fi
procurate şi cheltuite, în condiţii de maximă eficienţă, resursele financiare ale şcolii pentru ca procesul
educaţional să se desfăşoare normal şi pentru a atinge scopurile şi obiectivele stabilite?

De reţinut!
Bugetarea reprezintă:
• generarea sau alcătuirea unui buget, deci determinarea sumei totale disponibile în
managementul unei activităţi de sine stătătoare;
• distribuirea sumei respective pe destinaţiile pentru care urmează a fi cheltuite.
Etapele construcţiei bugetare:
• întocmirea de către unitatea de învăţământ a unui necesar de cheltuieli, pe titluri şi capitole
de cheltuieli;
• trimiterea acestuia la consiliile locale şi la inspectoratele şcolare, care le vor centraliza la
nivel local;
• pe baza centralizatoarelor rezultate, consiliile locale şi inspectoratele şcolare vor solicita
sumele respective de la Ministerul Educaţiei;
• în urma discutării bugetului statului şi a aprobării lui, în funcţie de fondurile alocate, vor
fi distribuite fondurile disponibile către consiliile judeţene şi locale şi către inspectoratele
şcolare;
• acestea, la rândul lor, vor face redistribuirea fondurilor primite către instituţiile de
învăţământ care sunt centre bugetare;
• pentru unităţile de învăţământ – centre bugetare care au arondate şi alte şcoli mai mici,
urmează a se face o noua redistribuire a fondurilor obţinute, în funcţie de nevoile fiecărei
instituţii componentă a centrului.
Execuţia bugetară reprezintă cheltuirea (și urmărirea cheltuirii) sumelor alocate prin bugetul
aprobat pentru ceea ce s-a prevăzut a fi cheltuiţi și în limita sumei planificate pentru fiecare
capitol.
Obţinerea de fonduri extrabugetare – fundraising
Nevoile de funcţionare şi dezvoltare ale unităţii şcolare nu sunt, de regulă, satisfăcute, prin bugetul
aprobat. Ca atare, unitatea şcolară trebuie să caute surse alternative de finanţare – surse extrabugetare, a
căror obţinere trebuie atent planificată.

De reţinut!
Etapele în obţinerea fondurilor extrabugetare:
1. Analiza nevoilor de finanţare – pentru ce, în mod concret, avem nevoie de finanţare
suplimentară (mai ales în legătură cu documentele de planificare managerială (plan de
dezvoltare instituţională și plan operaţional).
2. Stabilirea scopurilor și obiectivelor organizaţionale pentru care avem nevoie de fonduri
suplimentare. Subliniem faptul că orice activitate de strângere de fonduri trebuie
planificată și pregătită cu atenţie. Sunt din ce în ce mai puţini finanţatori care oferă fonduri
fără să știe destinaţia lor și modul concret în care aceste fonduri vor fi folosite. Obiectivele
stabilite se vor referi nu atât la suma care trebuie strânsă cât la destinaţia folosirii banilor.
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De reţinut!
3. Stabilirea grupurilor ţintă ale acţiunilor de obţinere de fonduri și ierarhia acestora
(pe baza intereselor și a sumelor care pot fi oferite). De exemplu: „familia extinsă” a
școlii – elevi, părinţi, profesori, personal auxiliar, prieteni, cunoștinţe, voluntari, cei care
beneficiază de pe urma școlii, vecinii școlii și chiar furnizorii; comunitatea – indivizii,
organizaţiile și grupurile (civice, politice, sociale, sportive, recreaţionale, artistice, bisericile,
tinerii sau vârstnicii); industria și comerţul – o listă a firmelor, magazinelor, organizaţiilor
comerciale din zonă sau din regiune; ar putea fi incluse aici și firme cu activitate la nivel
naţional; grupuri oficiale – consiliile locale, reprezentanţe ale consiliilor sau organizaţiilor
naţionale sau chiar internaţionale etc.; grupuri sau asociaţii caritabile.
4. Stabilirea strategiilor și a metodelor de colectare a fondurilor. De exemplu: donaţii,
împrumuturi sau moșteniri care pot fi exploatate; sponsorizarea unor eforturi individuale:
plimbări sau excursii tematice, șezători etc.; vânzarea unor obiecte donate, fie prin licitaţii
avantajoase, fie „angro” sau printr-un chioșc special construit în acest scop; întâlniri
caritabile sau alte evenimente organizate într-un cadru agreabil cu scopul strângerii de
fonduri; sponsorizarea unor evenimente organizate de școală, de către o persoană sau
o firmă – o modalitate favorabilă de a face publicitate cuiva, obţinerea unor granturi sau
participarea la proiecte etc.
5. Realizarea concretă a colectării de fonduri. Recomandăm realizarea unui proiect scris,
prezentat cât mai atrăgător, sub forma unui material promoţional și făcut public care are
o serie de avantaje: impresionează potenţialii sponsori; conferă un scop și o direcţie
precise; inspiră încredere; coordonează toţi participanţii și toate activităţile din proiect;
creează anumite legături între diferiţi sponsorii, astfel încât aceștia se simt uniţi în
realizarea unui interes mult mai mare decât cele personale, obţinându-se un efect sinergic
(întregul este mai mare decât suma părţilor).
Aplicaţie
Elaborează un plan al unităţii școlare pentru obţinerea fondurilor extrabugetare:
1. Identifică, din planul de dezvoltare instituţională, prin metoda SWOT sau altă metodă de
analiză de nevoi, priorităţile dezvoltării care nu au finanţare asigurată (pentru anul școlar în
curs).
2. Stabilește obiectivele planului de obţinere a fondurilor:
• Discută în consiliul profesoral al şcolii priorităţile pentru colectarea de fonduri.
• Negociază aceste priorităţi în Comitetul Educaţional Local.
3. Identifică grupurile / instituţiile ţintă / persoanele de contact și metodele adecvate fiecărui
grup / instituţie / persoană.
4. Elaborează planul anual de obţinere de fonduri și un pliant / o broșură de prezentare.
5. Trimite / transmite / înmânează planul și broșura grupurilor, instituţiilor și persoanelor de
contact identificate.
6. Obţine întrevederi cu persoanele cheie din fiecare grup ţintă / instituţie vizată în care să
prezinţi planurile școlii și în care să soliciţi ajutor concret (financiar sau de altă natură).
7. Prezintă fiecare acţiune reușită în Comitetul Educaţional Local.
8. Invită reprezentanţi ai grupurilor esenţiale de interes (cadre didactice, părinţi, elevi,
autorităţi locale, sponsori etc.) la activităţile strângere de fonduri și în echipele de
monitorizare a programelor de strângere de fonduri.
9. Elaborează un raport anual privind programele și activităţile de strângere de fonduri.
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3. Managementul resurselor umane
3.1. Direcţii și activităţi specifice
Repere teoretice
Pentru a atinge finalităţile propuse, fiecare unitate de învăţământ are nevoie de o varietate de resurse
între care resursele umane joacă un rol deosebit. Pornind de la importanţa pe care o au resursele umane în
îndeplinirea obiectivelor propuse, managerii şcolii trebuie să îşi asume atribuţii specifice în acest domeniu
al activităţii lor.
Managementul resurselor umane reprezintă aplicarea atribuţiilor/ funcţiilor manageriale la domeniul
resurselor umane cuprinse în organizaţia şcolară şi se referă la:
• estimarea necesarului de personal pentru orizontul următor şi atragerea resurselor umane necesare în
organizaţia şcolară;
• menţinerea personalului ce răspunde corespunzător obiectivelor organizaţiei şi motivarea adecvată a
resurselor umane angajate la nivelul şcolii;
• valorificarea optimă a personalului din organizaţie şi dezvoltarea resurselor umane
Aceste direcţii se exprimă în activităţi orientate către: planificarea, recrutarea, selecţia, angajarea,
integrarea, orientarea, utilizarea, perfecţionarea, promovarea, evaluarea, recompensarea resurselor
umane. În acelaşi sens, managementul resurselor umane include activităţi ce se referă la demiterea,
pensionarea, transferul unor angajaţi, în funcţie de situaţia concretă.
În acest context, managerii unităţii de învăţămînt, care exercită atribuţii legate de resursele umane
ale şcolii, sunt chemaţi să îşi asume ca principii:
• centrarea pe obiectivele urmărite de organizaţie cu privire la resursele umane;
• asigurarea oportunităţilor egale pentru toţi angajaţii şcolii, fără descriminare de sex, religie, rasă, vârstă,
statut marital;
• respectarea setului de caracteristici şi nevoi individuale ale angajaţilor;
• respectarea dreptului la informare al fiecărui angajat;
• asigurarea recompenselor cuvenite resurselor umane;
• susţinerea dezvoltării profesionale pentru fiecare membru al organizaţiei;
• ridicarea profesionalismului la rang de principiu cheie.
Strategiile în domeniul resurselor umane constituie o parte integrantă a strategiei de ansamblu a
unităţii de învăţământ, fiind orientate către realizarea finalităţilor generale ale şcolii.

Temă de reflecţie
• În calitate de manager al unei unităţi de învăţământ vă implicaţi în activităţi ce ţin de
managementul resurselor umane. Ca atare, trebuie să cunoaşteţi posturile din organigrama
şcolii şi rolurile ce le sunt asociate. În acelaţi sens, este necesar să deţineţi un document în
care sunt definite/ descrise toate posturile din organigramă şi rolurile aferente.
Citiţi textul următor, referitor le definirea postului şi la cea a rolului. Gândiţi-vă la aplicarea lor
concretă în cazul posturilor din organigrama şcolii dumneavoastră.
Definirea postului statuează:
• locul pe care postul îl ocupă în cadrul structurii organizaţiei;
• rolul pe care postul îl joacă în funcţionarea organizaţiei;
• specificaţiile de personal referitoare la nivelul minimal şi la nivelul dezirabil al calificării,
cunoştinţelor, experienţei, aptitudinilor, capacităţilor de care trebuie să dispună cel care ocupă postul;
• solicitările fizice şi condiţile de lucru, ce caracterizează postul respectiv.
Definirea rolului
• constă în formularea explicită a aşteptărilor pe care organizaţia le are referitor la activitatea care
trebuie depusă de către ocupantul postului;
Management instituţional şi management de proiect

33

• trebuie să cuprindă descrierea aşteptărilor organizaţiei, precizând rezultatele pe care persoana care
ocupă postul trebuie să le obţină.

Aplicaţie
• Conform prevederilor în vigoare, deţineţi fişe de post pentru fiecare dintre poziţiile din
organigrama şcolii în care vă desfăşuraţi activitatea. Alegeţi un post din organigramă.
Analizaţi fişa acestui post. Verificaţi dacă această fişă cuprinde toate elementele incluse în
lista de mai jos. Completaţi fişa respectivă, în cazul în care lipsesc unele dintre elemente
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.................................................................................…………………………………………………………………
FIȘA POSTULUI trebuie să cuprindă:
• denumirea postului
• funcţia generală a postului
• tipul şi nivelul expertizei necesare
• descrierea locului de muncă sub raportul echipamentelor, materialelor, resurselor disponibile
• regimul salarizării, gradaţiilor, primelor
• denumirea şefului direct
• numărul/ denumirea colegilor de departament
• limitele de autoritate
• relaţiile cu alte departamente din organizaţie
• relaţii cu persoane/ instituţii din exteriorul organizaţiei
• Împreună cu echipa dumneavoastră efectuaţi o analiză a fişelor posturilor din organigrama
şcolii, Completaţi aceste fişe, incluzând toate elementele din modelul prezentat anterior.

3.2. Planificare, recrutare, selecţie
Repere teoretice
Ce este planificarea resurselor umane?
Planificarea resurselor umane, ca fundament al strategiilor de recrutare şi selecţie, presupune elaborarea
unor studii de diagnoză şi prognoză care arată:
• potenţialul real (cantitativ şi calitativ) al personalului angajat la un moment dat;
• personalul aflat pe punct de plecare (concediere, pensionare, transfer, disponibilizare);
• necesarul de personal (calitativ şi calitativ) pe termen lung, mediu şi scurt;
• personalul ce trebuie să treacă prin recrutate, selecţie, angajare, integrare;
• necesităţile pe domenii (evaluare, recompensare, formare, dezvoltare, promovare).
Ce este recrutatea resurselor umnae?
• Recrutarea este un proces care asigură prin metode, tehnici şi procedee specifice atragerea personalului
ce dispune de calităţi, calificări, competenţe necesare desfăşurării activităţilor specifice organizaţiei.
• Recrutarea se poate realiza prin:
pregătirea de resurse prin intermediul formărilor interne însoţite de realocări de personal;
participarea diferitelor categorii de personal la programe de calificare, reconversie;
atragerea de pe piaţa muncii a personalului calificat.
• Recrutarea de pe piaţa muncii a personalului necesar are loc în condiţiile în care resursele umane
prezente în organizaţie nu pot acoperi în mod real nevoile organizaţiei în cauză. Atragerea unor
persoane competente de pe piaţa muncii se poate face prin recrutare directă sau cu ajutorul agenţiilor
specializate, mass media, sindicatelor, universităţilor, instituţiilor de formare.
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Ce este selecţia resurselor umane?
Selecţia:
• constă în alegerea unei persoane care prezintă caracteristicile personale şi profesionale necesare pentru
a îndeplini atribuţiile specifice unui post din organigramă
• se face în funcţie de nevoile organizaţiei şi în acord cu cu prevederile legale
Punctul de pornire - Selecţia şi recrutarea au la bază planificarea resurselor umane şi analiza detaliată a
posturilor din organigramă. Profilul persoanei care trebuie atrasă în organizaţie prin recrutare şi selecţie se
stabileşte pornind de la cerinţele specifice ale postului pe care îl va ocupa şi de la exigenţele generale ale
organizaţiei.
Etapele procesului - Recrutarea şi selecţia se constituie ca o succesiune de etape, începând cu descrierea
postului ce trebuie ocupat şi a calităţilor / competenţelor ce îi sunt necesare şi se finalizează odată cu
încheierea contractului între organizaţie şi persoanele care au trecut de selecţie (angajarea).
• În cursul acestor etape pot fi folosite numeroase instrumente (anunţ, cerere de angajare, curriculum
vitae, recomandări, interviu, teste, chestionare etc.) care, dincolo de cerinţe generale ce trebuie
respectate în mod obligatoriu, pot fi adaptate specificului organizaţiei în cauză.
• Recrutarea, selecţia, angajarea sunt urmate de orientarea/ socializarea/ acomodarea angajaţilor noi, prin
introducerea în atmosfera organizaţiei şi familiarizarea lor cu regimul specific: orar, regim de lucru,
regulamente, restricţii, facilităţi.

Teme de reflecţie
• Dincolo de principiile, direcţiile, activităţile general valabile, managementul resurselor
umane se poate centra pe anumite elemente cheie, în funcţie de priorităţile pe care o
organizaţie le are într-o anumită perioadă. Citiţi textul următor, care prezintă principalele
orientări actuale în managementul resurselor umane. Gândiţi-vă care este orientarea ce ar
corespunde cel mai bine situaţiei din şcoala dumneavoastră.
Tipuri de strategii
• Strategiile orientate către investiţia în resursa umană, cu accent pe elemente de natură
să faciliteze: mişorarea rezistenţei la schimbare, diminuarea fondurilor alocate pentru
angajarea personalului, sensibilizarea angajaţilor în raport cu strategia de dezvoltare a
organizaţiei.
• Strategiile orientate către seturi de valori, cu accent pe anumite valori asumate ca
fundamentale: echitate, dreptate, performanţă, relaţii sociale, comunicare, informare,
transparenţă.
• Strategiile orientate către resursele existente la nivelul organizaţiei, cu accent pe
dezvoltarea personalului de care organizaţia dispune în prezent.
Aplicaţii
• Organizaţi o întâlnire cu echipa dumneavoastră. Puneţi în discuţie strategiile prezentate
mai sus. Identificaţi împreună cu echipa strategia care ar trebui aplicată în managementul
resurselor umane din şcoala dumneavoastră. Faceţi o listă a măsurilor concrete care pot
traduce în fapt această strategie în cadrul şcolii în care vă desfăşuraţi activitatea.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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3.3. Evaluarea și valorificarea resurselor umane
Repere teoretice
Evaluarea resurselor umane
În calitate de manager al unei unităţi de învăţământ vă implicaţi în mod direct în activităţi de evaluare
a personalului din şcoala dumneavoastră. În acest context este firesc să fiţi întotdeauna pregătit să daţi
răspunsuri corecte la întrebări precum:
• Ce se evaluează la nivelul resurselor umane?
• Cum se evaluează resursele umane?
• De ce se evaluaează resursele umane?
Ce evaluăm?
Evaluarea îşi propune să măsoare:
• performanţele obţinute de către angajaţi, în raport cu fişa postului;
• comportamente ale angajaţilor în cadrul organizaţiei;
• potenţialul personal şi capacitatea de creştere pentru fiecare angajat.
Evaluarea performanţei angajaţilor, care joacă un rol semnificativ din perspectiva performanţei şcolii,
implică măsurarea performanţelor individuale sau de grup în scopul ameliorării lor.
Cum evaluăm?
Evaluarea resurselor umane se realizează:
• ca evaluare internă, evaluare externă, autoevaluare;
• prin metode, tehnici, procedee variate;
• în funcţie de: obiectivele urmărite, subiecţii evaluării, caracteristicile şcolii.
În evaluarea resurselor umane din şcoala în care vă desfăşuraţi activitatea puteţi implica– în funcţie
de contextul concret– diverse categorii de evaluatori: manageri situaţi pe diverse nivele ale ierarhiei
organizaţionale, subordonaţi direcţi ai angajatului în cauză, colegi situaţi pe poziţii egale, experţi/
evaluatori ai organizaţiei, evaluatori din exteriorul organizaţiei, comisii de evaluare mixte, angajatul
însuşi, în cadrul unui demers autoevaluativ.
De ce evaluăm?
Concluziile evaluării constituie o fundamentare pentru deciziile privind:
• salarizarea, recompensarea, promovarea, formarea personalului;
• aplicarea unor sancţiuni (penalizarea materială, penalizarea socială);
• susţinerea angajaţilor puşi în dificultate şi ameliorarea activităţii;
• formare, facilitarea dezvoltării, autocunoaştere, conştientizare;
• evidenţierea şi valorificarea calităţilor personale.
Indiferent de situaţie şi de obiectivele specifice pe care le urmăreşte, evaluarea personalului trebuie să
contribuie la crearea unui climat de încredere şi siguranţă şi la ameliorarea performanţelor realizate la
nivelul angajaţilor şcolii.
Valorificarea resurselor umane, ce reprezintă utilizarea potenţialului de care dispun angajaţii, în
acord cu finalităţile, valorile, principiile unităţii de învăţământ, foloseşte ca instrumente de bază: definirea
postului, fişa postului, definirea rolului. Pentru a asigura utilizarea eficientă a potenţialului uman de care
şcoala dispune, sunt derulate activităţi specifice în domeniile: evaluare, salarizare, motivare, promovare,
perfecţionare.

Teme de reflecţie
• Citiţi textul de mai jos care prezintă principiile ce trebuie respectate în evaluarea
resurselor umane. Reflectaţi la felul în care aceste principii sunt respectate în cadrul şcolii
dumneavoastră.
PRINCIPIILE EVALUĂRII resurselor umane:
• fundamentarea oricărui demers evaluativ pe analiza posturilor;
• stabilirea unor criterii clare şi a unor standarde precise;
• asigurarea autorităţii/ competenţei evaluatorulului;
• transmiterea concluziilor în scris;
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Teme de reflecţie
• garantarea confidenţialităţii;
• stabilirea unui sistem de contestare;
• prezenţa direcţiilor ameliorative.
• În acord cu cerinţele managementului participativ, propuneţi pentru o discuţie cu toţi
colegii din şcoala dumneavoastră „principiile evaluării”
Aplicaţii
• Conform principiilor managementului resurselor umane, concluziile evaluărilor efectuate
trebuie să fie valorificate la nivelul şcolii. Citiţi lista de mai jos care include diferite modalităţi
de evaluare. Analizaţi modul în care aţi valorificat concluziile evaluărilor din anul precedent.
Notaţi principalele modalităţi pe care le-aţi folosit. Identificaţi modalităţile pe care le puteţi
folosi în cursul anului curent.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Valorificarea concluziilor evaluărilor resurselor umane:
• discuţii între evaluator şi evaluat;
• discuţii colective cu subiecţii evaluării;
• recomandări transmise celor evaluaţi;
• adoptarea şi aplicarea unor măsuri.

3. 4. Perfecţionarea resurselor umane
Repere teoretice
Aşezarea fiecărei şcoli pe coordonatele unor performanţe ridicate şi asigurarea unei educaţii de
bună calitate pentru toţi elevii depinde în mare măsură de competenţa resurselor umane ce activează în
unităţile de învăţământ. Din această perspectivă, perfecţionarea resurselor umane devine un factor extrem
de important, ce trebuie să preocupe permanent managerii din unităţile şcolare.
Pornind de la aceste premise şi în condiţiile în care doriţi ca şcoala dumneavoastră să beneficieze de
calitate şi prestigiu, este firesc să acordaţi prioritate tuturor aspectelor legate de perfecţionarea resurselor
umane.
Fundamentarea
Perfecţionarea resurselor umane porneşte de la:
• identificarea competenţelor necesare la nivelul unui anumit post,
• evaluarea competenţelor reale la nivelul celui care ocupă sau care poate ocupa postul,
• alegerea modalităţilor optime pentru stabilirea acordului între competenţele necesare şi competenţele
reale.
Modalităţile Perfecţionarea resurselor umane poate fi realizată printr-o multitudine de modalităţi de
formare, dezvoltare, îndrumare, în funcţie de specificul situaţiei date.
Formarea resurselor umane în perspectiva actuală presupune:
• profesionalizare, definită ca respectare a unui set specific care include cunoştinţe specializate,
metodologii specializate, deontologie, statut social specific, recunoaştere socială;
• proces continuu, cuprinzând formarea iniţială, inserţia profesională, formarea continuă;
• programe specifice realizate prin colaborarea între instituţiile de formare şi organizaţiile care
integrează efectiv resursa umană ce trebuie formată.
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Dezvoltarea resurselor umane în perspectiva actuală presupune:
• dezvoltarea personalului, care porneşte în mod primordial de la nevoile, obiectivele, exigenţele
organizaţiei;
• dezvoltarea profesională, care pune accentul pe nevoile individuale de dezvoltare în domeniul
profesional.
Formarea şi dezvoltarea, ca laturi ale perfecţionării resurselor umane pot fi susţinute, facilitate,
completate prin asigurarea unei îndrumări constante pentru diferitele categorii de personal din unitatea
de învăţămînt.
Îndrumarea, ca, proces prin care resursele umane, ale şcolii pot fi „călăuzite în direcţia cerută de
obiectivele organizaţiei:
• se poate adresa, după caz, indivizilor sau grupurilor din organizaţie;
• poate fi asigurată de către manageri, colegi cu experienţă, specialişti din interiorul sau din afara unităţii
şcolare;
• poate fi realizată prin intermediul supervizării, antrenamentului, consilierii.
Supervizarea reprezintă o metodă de îndrumare prin intermediul căreia cel care îşi asumă rolul
de supervizor acordă suportul necesar pentru îmbunătăţirea înţelegerii, informării şi/ sau a abilităţilor
celor supervizaţi (conform The British Association of Counceling) în condiţiile existenţei unei relaţii
interpersonale cu caracter direct şi puternic în cadrul întâlnirilor „faţă în faţă” (conform Hess, 1980 în
Hawkins, P., Shoet R., 1989).
Antrenamentul se defineşte ca o metodă de îndrumare prin care „antrenorul” asigură suportul
necesar pentru folosirea întregului potenţial individual şi de grup şi realizarea celei mai înalte performanţe
la nivelul resurselor umane, fără ca el însuşi să participe efectiv la acţiunile pe care cei antrenaţi le
desfăşoară în afara sesiunilor de antrenament (conform Angela M. Thomas, 1995)
Consilierea este un tip de îndrumare care oferă subiecţilor săi posibilitatea de a se adresa unor
persoane ce au atributul de specialişti într-un anumit domeniu şi care pot asigura suportul necesar pentru
ca cei consiliaţi să devină capabili să rezolve o problemă prin forţe şi metode proprii.
Strategiile de perfecţionare ce se adresează resurselor umane trebuie să ţină în mod obligatoriu
seama de tipurile de angajaţi, care se diferenţiază în funcţie de potenţialul de care dispun şi de modul în
care îl valorifică în cadrul şcolii.

Teme de reflecţie
• Literatura de specialitate prezintă avantajele pe care le poate obţine o organizaţie în cazul în
care oferă un suport angajaţilor interesaţi în construirea unei cariere profesionale. Reflectaţi
la aceste avantaje şi la modul în care îi puteţi sprijini, în calitate de manager, pe colegii
dumneavoastră ce manifestă interes pentru cariera profesională.
Construirea carierei profesionale constituie un domeniu care poate îmbina interesele școlii cu
interesele angajaţilor săi. În măsura în care școala reușește să sprijine construirea unei cariere
de succes la nivelul unora dintre angajaţii săi, acești angajaţi devin:
resursă umană competentă şi bine motivată;
factor de eficienţă în cadrul organizaţiei;
model de urmat pentru ceilalţi angajaţi.
• În cadrul fiecărei organizaţii există mai multe categorii de angajaţi (vezi textul următor)
iar managementul resurselor umane trebuie să li se adreseze în mod diferit. Gândiţi-vă
la tipurile de angajaţi din şcoala dumneavoastră şi la specificul măsurilor care ar trebui
adoptate în cazul fiecăreia dintre categorii.
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Teme de reflecţie
Tipurile de angajaţi dintr-o organizaţie:
• personal care dispune de un potenţial foarte înalt, atinge nivele maxime de performanţă şi
dispune de potenţial de dezvoltare;
• personal care atinge performanţa maximă în raport cu potenţialul de care dispune şi care nu
mai prezintă perspective de creştere şi dezvoltare în viitor;
• personal cu potenţial limitat şi care obţine performanţe nesatisfăcătoare din punctul de
vedere al organizaţiei;
• personal care dispune de un potenţial extrem de ridicat, dar care realizează performanţe
situate sub limita potenţialului de care dispune.
Aplicaţii
• În textul de mai jos este prezentat cazul unui cadru didactic ce trebuie să îşi asume
responsabilităţi de îndrumare. Citiţi cazul prezentat şi răspundeţi la întrebarea formulată.
Confruntaţi răspunsul dumneavoastră cu soluţia dată la finalul textului.
Context Profesorul M. B. – persoană optimistă, deschisă și echilibrată - a fost numit
responsabil al grupului de lucru care se ocupă de îndrumarea tinerelor cadre didactice ce
activează în cadrul unei școli rurale. După acest eveniment, M. B. a depus eforturi constante
pentru organizarea activităţii grupului și pentru asigurarea îndrumării.
Problema În ciuda eforturilor pe care le depune, M. B. are dificultăţi cu unii colegi din grupul
de lucru pe care îl conduce și, uneori, cu tinerii profesori pe care trebuie să îi îndrume. Deși,
chiar și în aceste condiţii, M. B. reusește să obţină rezultate bune, el este adeseori obosit,
nemulţumit, iritat și se gândeste că ar trebui să existe o cale pentru a obţine rezultate
superioare într-un climat mai bun.
Aplicaţii
Întrebare Pornind de la problema profesorului M B, enumeraţi cinci activităţi pe care el ar
trebui să le aibă în vedere pentru a rezolva problema cu care se confruntă.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Soluţie Pornind de la premisa ca problemele se datorează atât celor cu care colaborează sau
pe care îi îndrumă cât și unor lacune personale cu privire la exercitarea rolului de îndrumator,
M. B. și-a propus să ia în serios propria pregătire de profil. Eforturile sale s-au îndreptat către
perfecţionare în domeniul: comunicării, relaţionării, îndrumării. Alocând în fiecare săptămână
un interval de timp pentru autoevaluare și autoformare, M. B. a reușit să depășească
dificultăţile cu care se confruntă.
MEMO
Managementul resurselor umane, care constituie aplicarea funcţiilor/ atribuţiilor manageriale la
domeniul resurselor umane, se centrează atât pe asigurarea personalului necesar şi valorificarea sa
optimă, cât şi pe investiţia în resursele umane şi în dezvoltarea lor personală şi profesională.
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4. Managementul relaţiilor cu comunitatea
4.1. Școala și partenerii săi
Repere teoretice
Organizaţia şcolară Unitatea de învăţământ în care vă desfăşuraţi activitatea managerială
reprezintă o organizaţie ce se caracterizează prin:
• obiectivele pe care îşi propune să le îndeplinească;
• resursele de care dispune;
• structurile organizaţionale, ce includ poziţiile, departamentele, relaţiile dintre ele;
• procesele care se derulează în domeniul comunicării, deciziei, schimbării;
• strategiile, politicile, programele pe care şcoala le elaborează şi le aplică pentru atingerea obiectivelor
sale;
• poziţiile de conducere şi ierarhia lor în cadrul structurii organizaţionale;
• valorile, normele, principiile, standardele, regulile ce trebuie respectate în cadrul şcolii;
• rezultatele obţinute de unitatea şcolară în raport cu obiectivele propuse;
• prestigiul, imaginea, credibilitatea şcolii în cadrul mediului extern în care îşi desfăşoară activitatea.

De reţinut!
Funcţionând ca un sistem deschis, aflat într-o conexiune strânsă cu mediul său exterior,
organizaţia şcolară trebuie să dezvolte relaţii permanente, pozitive, durabile cu comunitatea
locală în care este amplasată. Realizarea acestui deziderat de mare actualitate depinde într-o
măsură semnificativă de modul în care managerii şcolii îşi exercită atribuţiile specifice în
domeniul relaţiilor dintre şcoală şi comunitate.
Parteneriatul educaţional
Pentru asigurarea unei educaţii de bună calitate, este necesar
ca fiecare şcoală să realizeze un parteneriat autentic cu comunitatea sa. În cadrul acestui parteneriat este
firesc să îşi găsească locul toate categoriile sociale şi toate instituţiile interesate în dezvoltarea educaţiei:
resursele umane ale sistemului de învăţământ, elevii cuprinşi în unităţile şcolare, familiile elevilor,
instituţii guvernamentale, organizaţiile neguvernamentale.
Teoria şi practica parteneriatului arată că:
• toţi partenerii care sunt interesaţi în dezvoltarea educaţiei trebuie să admită ca valori fundamentale:
democraţia, civismul, umanismul, specificitatea, diversitatea, toleranţa;
• pentru a realiza un parteneriat autentic în domeniul educaţiei este necesară schimbarea treptată a unor
valori, atitudini, principii, norme, comportamente, la nivelul oamenilor şcolii şi al partenerilor din
comunitate.
Aceasta schimbare poate fi realizată prin programe de formare şi prin activităţi de consultanţă, dar
mai ales prin elaborarea şi derularea efectivă a unor proiecte în parteneriat.
În calitate de manager al unei şcoli ce îşi propune dezvoltarea parteneriatului cu comunitatea trebuie să
stabiliţi în primul rând valorile ce stau la baza acestui parteneriat, valori pe care dumneavoastră sunteţi
pregătit să le promovaţi în mod constant.

Teme de reflecţie
• Reflectaţi la posibilitatea de a aplica în şcoala dumneavoastră sugestiile cuprinse în textul de
mai jos.
CREAREA CADRULUI pentru colaborare
• Un pas important pe care puteţi să îl faceţi pentru încurajarea parteneriatului este
constituirea unei comisii „şcoală şi comunitate“ şi pregătirea membrilor acestei comisii
pentru comunicarea cu diferiţi parteneri potenţiali.
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Teme de reflecţie
• În cazul în care aveţi intenţia de a invita la o întâlnire de lucru ale acestei comisii
reprezentanţi ai comunităţii locale este bine să aveţi în vedere:
- o întâlnire prealabilă a membrilor comisiei;
- asigurarea resurselor materiale necesare;
- elaborarea materialelor de prezentare;
- informaţii despre specificul invitaţilor;
- anticiparea unor eventuale dificultăţi în comunicare;
- modalităţi de valorificare a eventualelor oportunităţi;
• Pentru a câştiga interesul participanţilor şi a facilita comunicarea în cadrul unor asemenea
întâlniri, este bine să pregătiţi o prezentare despre:
- realizările şcolii sub raportul pregătirii absolvenţilor;
- deschiderea şcolii către colaborari;
- parteneriatul dintre şcoală şi comunitate;
- beneficiile comunităţii prin promovarea parteneriatului educaţional;
- avantajele agenţilor economici în cadrul unui parteneriat.
Experienţa unor școli demonstrează că organizarea unor întâlniri eficiente cu partenerii din
comunitate a condus la realizarea unor grupuri de lucru din care fac parte reprezentanţii
tuturor instituţiilor care acţionează la nivel comunitar. În multe dintre aceste cazuri, dată
fiind importanţa pe care comunitatea o acordă școlii dar și datorită prestigiului de care ea se
bucură, coordonarea grupului de parteneri a revenit unităţii școlare.
Aplicaţii
• Pornind de la premisa că managementul şcolii influenţează în mod semnificativ tipul şi
calitatea relaţiilor cu comunitatea, faceţi o scurtă descriere a managementului şcolii în care
vă desfăşuraţi activitatea sub aspectul influenţei sale asupra parteneriatului dintre şcoală şi
comunitatea locală.
• După realizarea descrierii mai sus menţionate, răspundeţi la următoarele întrebări:
- Cum răspunde comunitatea locală nevoilor specifice ale şcolii?
- Cum răspunde şcoala nevoilor specifice ale comunităţii locale?
- Care sunt priorităţile în domeniul ameliorării relaţiilor şcolii cu părinţii elevilor?
- Ce măsuri prioritare ar trebui adoptate pentru ca managementul şcolii
dumneavoastră să contribuie mai semnificativ la parteneriatul dintre şcoală şi
comunitate?
• Pornind de la analiza în domeniul parteneriatului şcolii dumneavoastră cu comunitatea
locală, menţionaţi principalii factori ce exercită un impact negativ asupra acestui
parteneriat.
• Împreună cu membrii echipei dumneavoastră întocmiţi o listă a disfuncţiilor în relaţiile şcolii
cu: familia, autorităţile locale, agenţii economici, instituţii din comunitate.
• Elaboraţi un scurt chestionar cu privire la rezultatele, disfuncţiile, priorităţile şcolii
dumneavoastră în domeniul parteneriatului cu comunitatea. Distribuiţi chestionarul
tuturor colegilor şi după prelucrarea datelor obţinute comunicaţi concluziile în contextul
unui consiliu profesoral. Valorificaţi concluziile formulate în cadrul unei strategii pentru
dezvoltarea parteneriatului dintre şcoală şi comunitatea locală.
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4.2. Exigenţe la nivelul școlii
Repere teoretice
Direcţii de acţiune
Pentru a se defini ca iniţiator, promotor, susţinator al parteneriatului cu
comunitatea, fiecare şcoală trebuie să răspundă unor exigenţe ce ţin de:
• extinderea managementului participativ la nivelul şcolii,
• implicarea familiilor elevilor, în calitate de parteneri principali ai şcolii,
• încurajarea cooperarii cu toţi factorii comunitari interesaţi în dezvoltarea educaţiei,
• stabilirea echilibrului dintre oferta educaţională şi cererea de educaţie din comunitate,
• identificarea unor nevoi specifice de educaţie din comunitatea locală,
• formarea membrilor comunităţii şcolare în domeniul dialogului şi parteneriatului.
Centrarea pe elev
Pentru a atrage în parteneriat toate categoriile şi instituţiile interesate în
dezvoltarea educaţiei de calitate, şcoala trebuie să traducă în fapt principiul „centrării asupra elevului”,
urmărind cu prioritate:
• transformarea tuturor elevilor în agenţi activi ai propriei lor dezvoltări,
• asigurarea flexibilităţii curriculumului, în acord cu contextul şi cu realitatea,
• multiplicarea şi diversificarea activităţilor extracurriculare în comunitate,
• lărgirea participării elevilor la procese decizionale în cadrul şcolar,
• implicarea elevilor în elaborarea şi implementarea unor proiecte ale şcolii,
• schimbarea atitudinilor de tip conservator prezente în comunitatea şcolară.
Principiile parteneriatului
Ca promotor al parteneriatului cu comunitatea, şcoala este
chemată să pornească de la principiile care stau la baza parteneriatului educaţional:
• societatea democratică: promovează libertatea, drepturile omului, egalitatea şanselor,
• revigorarea civismului şi patriotismului în contextul respectării specificităţii,
• încurajarea dialogului, comunicării, transparenţei, cooperării, toleranţei, acceptării reciproce,
• promovarea participării, implicării, iniţiativei,
• asigurarea echilibrului între disciplină şi responsabilitate,
• încurajarea dezvoltării personale, individualizării, particularizării,
• respectarea diversităţii, pluralismului, specificităţii,
• stimularea creşterii, dezvoltării, schimbării, inovaţiei, creativităţii.

Teme de reflecţie
Textul de mai jos pune în evidenţă cerinţe legate de parteneriatul educaţional. Gândiţi- vă
la aceste cerinţe și la modul în care ele sunt respectate în școala dumneavoastră și în
comunitatea sa locală.
• „În cadrul societăţii actuale şcoala este chemată să joace un rol semnificativ în dezvoltarea
potenţialului uman. Pentru a răspunde acestei exigenţe, educaţia şcolară trebuie aşezată pe
coordonatele parteneriatului educaţional care implică participarea tuturor persoanelor şi
instituţiilor interesate în dezvoltarea acestui domeniu.
• Relaţia partenerială „şcoală și comunitate” constituie un element cu semnificaţii majore
din perspectiva asigurării unui învăţământ de calitate. Sprijinul reciproc pe care şcoala şi
comunitatea pot să şi-l ofere în cadrul parteneriatului educaţional poate da soluţii atât
problemelor cu care se confruntă şcoala, cât şi problemelor comunităţii.
• Pornind de la aceste premise, fiecare şcoală trebuie să se centreze pe sensibilizarea şi
atragerea tuturor categoriilor şi instituţiilor care sunt interesate în educaţia de calitate:
familiile elevilor, autorităţile locale, organizaţiile nonguvernamentale, agenţii economici.
• Pornind de la specificul partenerilor din comunitate, unităţile de învăţământ trebuie să
identifice şi să aplice modalităţi adecvate situaţiei concrete. Dincolo de această diversitate,
calea cea mai eficientă de colaborare o reprezintă elaborarea şi aplicarea unor proiecte în
parteneriat.”
(A. Tîrcă, E. Rădulescu, 2002)
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Aplicaţii
• Pentru ca şcoala în care vă desfăşuraţi activitatea să realizeze un parteneriat cu
comunitatea, este necesară elaborarea şi implementarea unei strategii speciale. Citiţi lista
de mai jos care menţionează câteva dintre elementele acestei strategii. Pentru fiecare
dintre aspectele menţionate identificaţi şi notaţi acţiuni pe care puteţi să le iniţiaţi în şcoala
dumneavoastră.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CONDIŢII PENTRU PARTENERIAT:
• crearea unor mecanisme de informare, consultare, cooperare;
• democratizarea managementului şcolar şi, în particular, a proceselor de decizie;
• formarea şi motivarea adecvată a resurselor umane pentru parteneriat;
• schimbarea percepţiei comunităţii şcolare în raport cu parteneriatul;
• modificarea percepţiei comunităţii locale asupra educaţiei şi şcolii;
• sensibilizarea comunităţii în raport cu şcoala;
• atragerea sprijinului factorilor comunitari;
• pilotarea, diseminarea, valorificarea experienţelor de succes în domeniul parteneriatului.

4.3. Beneficii, obstacole, direcţii
Repere teoretice
Ca manager al unei unităţi şcolare sunteţi chemat să vă asumaţi responsabilităţi legate de
dezvoltarea parteneriatului dintre şcoala dumneavoastră şi comunitatea sa locală. În aceste condiţii este
firesc să puteţi să daţi un răspunsuri clare şi corecte următoarelor întrebări:
- Ce beneficii ar putea aduce parteneriatul?
- Ce obstacole ar putea întâmpina parteneriatul?
- Ce factori ar putea să stimuleze parteneriatul?
Beneficii. Experienţa unor şcoli care au dezvoltat, în cursul ultimilor ani, colaborarea cu partenerii
din comunităţile locale arată că această colaborare poate aduce şcolii beneficii semnificative.
•
•
•
•

Sprijinul părinţilor:
susţinerea unor activităţi de igienizare, întreţinere, renovare a unităţii şcolare;
participarea la activităţi extraşcolare, evenimente culturale, acţiuni în folosul comunităţii;
avansarea unor opinii, sugestii, propuneri legate de îmbunătăţirea activităţilor;
asigurarea unor sponsorizări şi a unor resurse necesare pentru derularea unor activităţi.

•
•
•
•
•

Suportul autorităţilor locale:
asigurarea unor resurse materiale şi financiare pentru unitatea şcolară;
trecerea în folosinţa şcolii a unor terenuri agricole şi spaţii/ construcţii;
facilitarea unor donaţii şi sponsorizari, orientate în special către dotarea materială;
participarea la organizarea şi desfăşurarea unor activităţi culturale şi sportive;
facilitarea unor parteneriate interne şi externe.

Oportunităţi create de ONG-uri:
• promovarea principiului egalităţii şanselor educaţionale la nivel comunitar, susţinerea drepturilor tinerei
generaţii, promovarea unor măsuri pentru protejarea minorilor;
• consilierea familiei, formarea unor formatori, formarea de mediatori şi facilitatori;
• sensibilizarea lumii economico– financiare şi a reprezentanţilor mass media în raport cu educaţia;
• promovarea imaginii şcolii în comunitatea locală;
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• facilitarea unor parteneriate şi dezvoltarea de reţele;
• asigurarea unor donaţii şi sponsorizări pentru acţiuni ale şcolii;
• identificarea de nevoi comunitare şi atragerea de resurse din comunitate;
•
•
•
•
•

Facilităţi create de agenţii economici
participarea la activităţi de întreţinere şi renovare a şcolii;
susţinerea unor activităţi culturale, sportive şi/ sau în folosul comunităţii;
obţinerea unor sponsorizări pentru şcoală şi asigurarea resurselor pentru activităţi;
facilitarea unor donaţii şi sponsorizari, orientate în special către dotarea materială;
alocarea unor spaţii la dispoziţia unităţilor de învăţământ.

Obstacole. Studii efectuate în cursul ultimului deceniu demonstrază că asupra relaţiilor şcolii cu
partenerii din comunitate pot avea un impact negativ:
• lacune în strategiile şcolii în domeniul parteneriatului;
• comunicarea ineficientă dintre şcoală şi comunitatea locală;
• atitudini şi comportamente inadecvate ale membrilor comunităţii şcolare şi / sau ale partenerilor;
• penuria de fonduri şi presiunea timpului prezente atât la nivelul oamenilor şcolii, cât şi la cel al
partenerilor din comunitate ;
• percepţia comunităţii locale asupra educaţiei şi rolului şcolii;
• lipsa unor structuri şi mecanisme pentru comunicare şi colaborare;
• lipsa de practică, interes, iniţiativă, responsabilitate în domeniul colaborării.
Experienţa demonstrează că pentru a depăţi aceste obstacole, fiecare unitate de învăţământ, trebuie să
adopte măsuri specifice în acord cu particularităţile sale şi ale comunităţii din care face parte.
Direcţii. Pentru încurajarea parteneriatului dintre şcoală şi comunitate vă sugerăm să luaţi în
considerare şi direcţiile urmărite de unităţi şcolare ce au reuşit să dezvolte modele de bune practici în
domeniul parteneriatului cu comunitatea locală:
• deschiderea conducerii şcolii către colaborarea cu comunitatea şi implicarea ei efectivă în atragerea de
parteneri ce pot susţine şcoala şi proiectele ei;
• includerea activităţilor de parteneriat cu comunitatea în strategia şcolii pentru orizontul lung de timp şi
în planurile sale operaţionale;
• multiplicarea şi diversificarea acţiunilor ce pot să faciliteze inter-cunoaşterea între membrii comunităţii
şcolare şi cei ai comunităţii locale;
• organizarea unor activităţi extraşcolare centrate pe valorificarea şi dezvoltarea aptitudinilor/ talentelor la
care să participe şi membrii ai comunităţii cu competenţe în domeniu;
• schimbarea atitudinilor anacronice prezente la nivelul unităţii de învăţământ şi formarea resurselor
umane ale şcolii pentru parteneriat;
• responsabilizarea şi implicarea consiliilor de părinţi în medierea şi dezvoltarea relaţiilor dintre şcoală şi
comunitatea sa locală;
• identificarea partenerilor interesaţi şi capabili să susţină dezvoltarea educaţiei şi instituirea unui dialog
real pe baza obiectivelor comune;
• valorificarea legăturile tradiţionale cu partenerii din comunitate şi realizarea unor mecanisme care să
asigure continuitate şi stabilitate în domeniul parteneriatului;
• formularea de către şcoală a unor oferte clare de parteneriat adresate categoriilor şi instituţiilor din
comunitate;
• stabilirea unor modalităţi concrete de parteneriat cu comunitatea şi definirea condiţiilor de încheiere şi
derulare a parteneriatului;
• identificarea nevoilor de educaţie din comunitate şi diversificarea ofertei de servicii educaţionale pe care
unitatea de învăţământ poate să le asigure;
• constituirea unor asociaţii cu profil educaţional care să cuprindă în egală măsură membrii ai comunităţii
şcolare şi membrii ai comunităţii locale;
• diversificarea modalităţilor de informare ce se adresează comunităţii (referitoare la proiectele/
activităţile unităţii şcolare şi la formele de colaborare).
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Pentru adoptarea unor măsuri eficiente în domeniul parteneriatului cu comunitatea, managerii
unităţilor de învăţământ trebuie să cunoască:
• prevederile legislative referitoare la parteneriatul cu comunitatea;
• categoriile de parteneri pe care şcoala îi poate găsi în cadrul comunităţii locale;
• nevoile concrete pe care comunitatea le are în domeniul educaţiei;
• modalităţile de sensibilizare şi atragere a categoriilor şi instituţiilor din comunitate;
• formele concrete în care se poate realiza parteneriatul.
Acţionând în aceste direcţii, unitatea şcolară poate dezvolta un parteneriat autentic şi durabil cu
comunitatea sa locală. În calitate de manager, puteţi facilita acest proces asigurând implicarea membrilor
comunităţii şcolare şi valorificarea experienţei de care dispun colegii dumneavoastră în domeniul
comunicării şi colaborării.

Teme de reflecţie
• Făcând recurs la creativitate, imaginaţi-vă că aveţi de organizat o întâlnire cu reprezentanţii
instituţiilor din comunitate pentru realizarea unui proiect în parteneriat centrat pe educaţia
ecologică la nivelul comunităţii dumneavoastră.
În cadrul întâlnirii cu partenerii școlii ar trebui să realizaţi:
• câştigarea adeziunii participanţilor faţă de parteneriatul pentru educaţie ecologică;
• implicarea participanţilor în discutarea şi elaborarea unui proiect în acest domeniu;
• definirea rolului autorităţii locale în proiectul privind educaţia ecologică;
Pentru atingerea acestor obiective vă sugerăm să aveţi în vedere:
• fixarea clară a obiectivelor pe care le urmăriţi în cadrul întâlnirii;
• consultarea prealabilă a unor materiale privind educaţia ecologică;
• invitarea unui specialist în domeniul educaţiei ecologice;
• invitarea unor elevi .care vor participa la derularea proiectului;
• elaborarea prealabilă a unei schiţe a proiectului;
• elaborarea şi multiplicarea materialelor necesare pentru întâlnire.
Înainte de întâlnirea programată este bine să schiţaţi un mic scenariu care să vă permită – în
cursul întâlnirii – să obţineţi: câștigarea interesului participanţilor în legatură cu proiectul,
valorificarea participării specialistului invitat, anticiparea și neutralizarea intervenţiilor
adverse, anticiparea și fructificarea intervenţiilor favorabile.
Aplicaţii
• Pornind de la specificul şcolii dumneavoastră şi al comunităţii sale, menţionaţi măsurile
ce ar trebui adoptate pentru încurajarea colaborării dintre cadre didactice, elevi, părinţi,
autoritate locală. Pentru identificarea acestor măsuri, urmăriţi lista de mai jos. Identificaţi
măsuri concrete pentru fiecare dintre direcţiile cuprinse în această listă.
- participarea reprezentanţilor autorităţii locale la întâlniri ale corpului profesoral, la
şedinţele cu părinţii, la vizitele efectuate de către profesori la domiciliul elevilor;
- participarea unor reprezentanţi ai profesorilor, elevilor, părinţilor în calitate de
invitaţi la întâlniri cu membrii Consiliului local;
- organizarea unor activităţi extracurriculare pe baza parteneriatului dintre profesori,
elevi, părinţi, autorităţile locale;
- colaborarea dintre şcoală, Consiliul elevilor, Consiliul părinţilor, autorităţile locale în
domeniul informării comunităţii;
- formularea unui program comun cu privire la domeniile în care comunitatea are
nevoie de educaţie, formare, informare.
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Aplicaţii
• Pornind de la premisa că implicarea elevilor reprezintă un factor ce ar putea contribui la
dezvoltarea unor relaţii bune cu comunitatea, menţionaţi măsurile care ar trebui adoptate
în şcoala dumneavoastră în acest domeniu. Pentru identificarea acestor măsuri, urmăriţi
lista de mai jos.
- funcţionarea / implicarea Consiliului elevilor şi informarea elevilor asupra posibilităţii
de a participa la decizie în cadrul şcolii;
- participarea elevilor la viaţa şcolii şi mobilizarea lor pentru rezolvarea unor probleme
curente ale unităţii şcolare;
- organizarea unor activităţi prin cooperarea dintre profesori şi elevi;
- derularea unor activităţi la propunerea elevilor şi organizarea unor activităţi
extracurriculare susţinute în mod efectiv de către elevi;
- elaborarea şi difuzarea de către elevi a unor pliante, buletine. reviste ale şcolii.
MEMO
Transformarea unităţii de învăţământ într-un iniţiator activ în domeniul parteneriatului cu comunitatea
presupune adoptarea unor strategii specifice la nivelul şcolii şi formarea resurselor sale umane în acest
domeniu. În acest context, primul pas către un parteneriat autentic este practicarea unui management
participativ şi centrarea asupra elevului, ca membru al comunităţii sale.
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CAPITOLUL

3

Managementul
schimbării în contextul
şcolii

1. Schimbarea în educaţie: definiţii, mecanisme,
tipologii
Problematica schimbării – în educaţie sau nu – a fost adesea cercetată din multiple puncte de
vedere: fie din perspectivă organizaţională sau individuală, fie prin prisma mecanismelor psihosociale
de rezistenţă la stimulii de modificare a stării de fapt, fie din perspectiva factorilor de generare sau
a consecinţelor presupuse. Însă, indiferent de maniera de abordare, o concluzie se evidenţiază adesea:
schimbarea ca fenomen de analiză reprezintă o temă serioasă, complexă şi nu doar un eveniment sumar
şi trecător, fără consecinţe asupra sistemelor, grupurilor, organizaţiilor sau indivizilor. Fie că presupune
modificări calitative sau cantitative, fie că este planificată sau nu, fie că se produce sub forma unui salt
rapid, ori poate lua forma unei evoluţii graduale, schimbarea reprezintă un mijloc de evoluţie inevitabil şi
pozitiv care conduce la adaptarea organizaţiei la realitatea prezentă şi viitoare, la mediu, pentru a asigura
succesul activităţii (Varey, 1991 cit. în Doval, 2003).

1.1. Tipuri de schimbare în educaţie
Complexitatea proceselor de schimbare presupune în mod evident şi o diversitate de forme de
manifestare. Astfel, indiferent de sectorul social sau de tipul organizaţiei unde se produc, schimbările sunt
de mai multe feluri; iată o enumerare succintă:
• Schimbarea neplanificată (neprogramată) – apare „pe neaşteptate” şi ca urmare este adaptivă, reactivă,
emergentă.
• Spre deosebire de aceasta, schimbarea planificată (programată) este proactivă, adică indusă în mod
sistematic astfel încât să conducă la o nouă configuraţie a culturii unei organizaţii şi la un nou mod
de raportare a membrilor săi unii faţă de alţii şi faţă de lucrurile şi evenimentele cu care se confruntă
(Miroiu, 1999).
• Schimbarea impusă (de către manager) – se adoptă fără consultarea prealabilă a membrilor unei
organizaţii, fără obţinerea acordului sau a adeziunii acestora. În mod evident, acest tip de schimbare
poate genera frustrare; de asemenea, această modificare – neinteriorizată suficient de membrii
organizaţiei – poate să dispară cu uşurinţă odată cu dispariţia sursei de putere care a impus-o. Deşi
nerecomandabil, acest tip de schimbare poate să fie acceptată ca utilă în situaţii limită, în cazuri de
urgenţă în care discutarea unor modificări este dificilă, iar întârzierea este inadmisibilă.
• Schimbarea participativă – presupune colaborare, implicare şi, prin urmare, responsabilizare. Deşi
solicită timp mai îndelungat de aplicare, schimbarea participativă îşi dovedeşte cu uşurinţă eficienţa prin
adeziunea crescută a membrilor organizaţiei la punerea acesteia în practică. În mod similar, schimbarea
negociată prezintă avantajul că îi determină pe toţi cei implicaţi să acorde sprijin în implementarea
acordului la care s-a ajuns.
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Aplicaţii
• Încercaţi să faceţi o analiză a schimbărilor petrecute în organizaţia dumneavoastră în ultimul
an. Câte din aceste schimbări au fost negociate şi câte au fost impuse? Cât de eficiente au
fost aceste schimbări?
• Analizaţi următorul citat „schimbarea e un proces şi nu un eveniment” (M. Fullan). Gândiţi-vă
la schimbările care au avut loc în organizaţia dumneavoastră şi încercaţi să identificaţi acele
elemente care determină caracterul procesual al schimbărilor pe care le-a parcurs instituţia
în care lucraţi.
Pe lângă direcţiile menţionate anterior, schimbările
din sistemul educaţional au forme proprii de manifestare
care le individualizează faţă de celelalte domenii. Una
din notele de specificitate este derivată particularităţile
domeniilor strategice cărora li se adresează. O exemplificare
„clasică” – elaborată cu 30 de ani în urmă, dar încă valabilă –
a tipurilor de schimbări din sistemele şcolare este realizată
de A. M. Huberman în lucrarea de referinţă „Cum se produc
schimbările în educaţie: Contribuţie la studiul inovaţiei”
(1978, pag. 20):
• schimbările materiale – cele care completează şi modernizează baza materială, echipamentele şi
materialele didactice
• schimbările „de concepţie” – se referă la elemente de ţin de principii, metodologii didactice, strategii;
• schimbările în relaţiile interpersonale – în rolurile şi relaţiile reciproce ale actorilor din educaţie.
Într-o altă perspectivă, mai concretă şi mai actuală, domeniile reflecţiei pedagogice şi ale schimbării
în educaţie ale Europei momentului se referă la:
• fundamentele teoretice (filozofice) ale educaţiei (pe ce bază educăm?);
• obiectivele educaţiei (cu ce scop educăm?) (atingerea „competenţelor-cheie”, cu tot ceea ce implică
acest proces);
• conţinutul educaţiei (prin recursul la ce anume educăm?) („kitul educaţional de bază” sau „lădiţa cu
instrumente” pe care şcoala o oferă tinerilor – engl. „survival kit”; fr. „boite à outil”);
• practicile educaţionale – cum anume educăm?;
• monitorizarea şi evaluarea calităţii (cât de bine facem ceea ce facem?) – stabilirea de standarde înalte şi
de indicatori;
• rolul şi calitatea resursei umane din educaţie (cine educă şi cum?);
• mecanismele de formulare participativă de politici (cum planificăm şi cum decidem?) (Crişan, 2009).
O altă clasificare frecvent menţionată a tipurilor de schimbare în educaţie este derivată nu din
analiza conţinuturilor ci a mecanismelor de iniţiere şi a direcţiei de implementare; astfel, se vorbeşte de
schimbare de „sus în jos” (top-down), de la nivelul instituţiilor de politică şi strategie (top management)
către şcoli. Acestea din urmă „recipientele de primire a schimbării” sunt numite de Stoll şi Fink (1992)
organizaţii „ascultătoare” care se străduiesc să „transpună în faptă” schimbările „decretate”. Evident că
o astfel de abordare unilaterală a schimbării este insuficientă. Necesitatea de a dezvolta un învăţământ
eficient, solicită concomitent cu schimbările de sus în jos şi iniţierea de măsuri ameliorative de către
actorii şi instituţiile de la baza sistemului: şcolile şi cadrele didactice (schimbări „de jos în sus”, bottomup).

Aplicaţie
Întocmiţi o listă cu schimbările iniţiate de instituţiile centrale din domeniul educaţional și, în
paralel, o listă cu cele dezvoltate „la firul ierbii”, în școala dumneavoastră. Sunt aceste măsuri
de reformare consonante, „se întâlnesc”? Care este rolul managerului în armonizarea acestui
proces?
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Din perspectivă organizaţională schimbarea educaţională (Păun, 1999, pag. 41) poate fi:
• schimbarea preventivă – este predictivă şi anticipativă şi fereşte organizaţia de tulburări şi dezechilibre;
• schimbarea corectivă este generată de prezenţa disfuncţiilor în funcţionarea organizaţiilor.

Aplicaţii
1. Pentru o abordare complexă a tipologiei schimbării în învăţământ, se poate aduce
în discuţie distincţia între inovaţie și reformă educaţională. Care sunt în opinia
dumneavoastră, diferenţele între cei doi termeni?
Pentru a sprijini acest demers de comparare, vă prezentăm în continuare definiţiile date
conceptelor menţionate de Sorin Cristea; astfel inovaţia reprezintă un stadiu superior
al creativităţii pedagogice, care poate fi atins la nivel de produs al activităţii în contextul
sistemului de învăţământ și în cadrul procesului de învăţământ (Cristea, 1998). În
comparaţie cu aceasta, reforma reprezintă o schimbare fundamentală, de ansamblu și de
anvergură, proiectată și realizată la nivelul sistemului de învăţământ. (idem). Cu alte
cuvinte, reforma presupune un efort conjugat, pe termen lung, de transformare
intenţionată și profundă a sistemului de învăţământ.
2. Datorită complexităţii proceselor subsumate și a consecinţelor declanșate, proiectarea
și implementarea reformelor educaţionale trebuie să fie un demers de maximă
responsabilitate socială. Pentru a susţine această idee, C. Bârzea (1993) formulează un set
de principii fundamentale pentru structurarea oricărui proces de reformare a sistemului
de învăţământ:
- Principiul funcţionalităţii permanente care presupune asigurarea continuităţii în
funcţionarea sistemului de învăţământ, evitarea sacrificării calităţii pregătirii generaţiei
actuale de elevi. Sistemul de învăţământ trebuie să continue să funcţioneze, fără a fi
perturbat.
- Principiul autoreglării care solicită ca schimbările să fie introduse, nu prin impuneri
autoritare, ci prin participare socială, negociere colectivă, angajare conștientă,
corectare din mers a deciziilor iniţiale.
- Principiul coerenţei deciziilor, adică al preocupării de a asigura o ordine logică,
cronologică a acţiunilor, o coerenţă acţională, bazată pe consensul principalilor actori
și o coerenţă intersectorială, bazată pe armonizarea reformei cu celelalte reforme ale
tranziţiei.
Plecând de la aceste principii enumerate, vă rugăm să realizaţi o analiză critică a multiplelor
reforme din sistemul românesc de învăţământ, subliniind măsura în care acestea au fost
respectate.

1.2. Rezistenţa la schimbare
Chiar dacă sunt bine gândite şi argumentate, chiar dacă necesare, schimbările nu sunt întotdeauna
acompaniate de un entuziasm molipsitor din partea celor chemaţi să le pună în practică. Rezistenţa
indivizilor şi organizaţiilor la schimbare se manifestă frecvent, devenind o componentă naturală a
schimbării. Cu toate acestea, chiar dacă predictibilă, mulţi manageri o consideră cea mai dificilă şi mai
provocatoare sarcină pe care trebuie s-o îndeplinească în calitate de agenţi ai schimbării organizaţionale.

1.2.1. „Bariere” în calea schimbării la nivel individual
În plan personal, perceperea schimbării ca pe o ameninţare cu caracter „destabilizator” poate fi
determinată de un cumul de obstacole (Adams J., Carnall C. în Rădulescu, 2005):
• instabilitatea emoţională şi comportamentul instabil au impact asupra atitudinii faţă de schimbare
• habitudinile – obişnuinţa de a face un anumit lucru sau de a face lucrurile într-un anumit fel generează
fie refuzul de a asimila şi aplica elemente noi, fie tendinţa de a le adopta incorect sau incomplet;
• dependenţa afectivă – carenţele afective care determină dependenţa orientează, de regulă, individul
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către modele, persoane, soluţii cunoscute, limitându-i iniţiativa şi deschiderea la nou;
• conformismul excesiv – excesul de normativizare şi de conformism datorat fie educaţiei, fie unor date de
personalitate poate obliga individul la respectarea necondiţionată a unor norme sociale / organizaţionale,
chiar în condiţiile în care aceste norme au devenit anacronice;
• tendinţele autoritare – persoanele autoritare pot bloca schimbarea fie prin impactul lor social, fie prin
admiterea exclusivă a schimbărilor propuse de către indivizi cu poziţii de conducere;
• respectul pentru dogmă – dependenţa afectivă, conformismul excesiv, tendinţele autoritare pot să
conducă spre dogmatismul care se opune oricărui proces novator;
• atitudinea faţă de risc – nevoia excesivă de certitudine, intoleranţă faţă de orice element incert, confuz,
neclar, produce în cele mai multe cazuri refuzul asumării riscului, chiar dacă acest risc se situează la un
nivel acceptabil;
• excesul critic – datele de personalitate, tipul de educaţie, exerciţiul constant al excesului de judecată
critică pot produce o tendinţă de a găsi critici şi contra argumente pentru toate informaţiile inedite;
• selectivitatea limitată – procesul novator poate fi distorsionat datorită asumării şi aplicării
necondiţionate a noilor elemente, în afara oricărei selecţii şi reflecţii critice.

Aplicaţie
Vă prezentăm mai jos o listă cu posibile modalităţi de manifestare a rezistenţei la schimbare
a cadrelor didactice. Vă invităm să o completaţi cu exemple din experienţa dumneavoastră și,
de asemenea, vă rugăm să găsiţi un „antidot” pentru fiecare tip de opoziţie la schimbare.
• Refuz din ignoranţă – „Nu ştiu întotdeauna ce materiale audiovizuale sunt disponibile”, „Nu
ştiu cum să umblu cu aceste aparate” (Eichholz şi Rogers)
• Refuz din capriciu: „nu folosesc niciodată calculatorul... Nu folosesc şi gata”
• Refuz din conformism: „Nu vizitez muzeul. Sunt doar câteva clase care merg la muzee”
• Refuz generat de relaţiile interpersoanale: „Directorul nu ne zice nimic dacă nu utilizăm nici
un material audiovideo... Atunci ce rost are...”
• Refuz prin substituţie: „Eu fac mai multă treabă cu grafice şi alte reprezentări decât cu
materialul audio video”
• Refuz datorat lipsei de utilitate: „nu vreau să urmez cursuri de utilizare a calculatorului,
pentru că eu cred că trebuie să urmezi cursuri care te interesează, ori pe mine mă
interesează muzica şi desenul”
• Refuz motivat prin experienţă: „Ştiu din experienţă că la început copiilor le plac proiecţiile
video, pentru că e o noutate atrăgătoare, dar după un timp se plictisesc” (Eichholz şi Rogers)
• Respingere directă, fermă: „Nu facem acest lucru, în şcoala noastră nu se poate”
• Amânare: „Vom nominaliza o comisie de specialitate care să-şi spună punctul de vedere
despre acest lucru”, „Deocamdată s-o punem la dosarul cu probleme de rezolvat“.
• Exagerarea: „Este o schimbare prea radicală pentru şcoala noastră!“ .
• Automulţumirea: „De ce să schimbăm, dacă merge mai bine aşa?“
• Prudenţa nejustificată: A încercat cineva până acum acest lucru şi a reuşit? Unde scrie?
1.2.2. Rezistenţa la schimbare a sistemului de învăţământ
Sociologii educaţiei au subliniat adesea un lucru evident chiar şi pentru necunoscători: „sistemele
de învăţământ opun o rezistenţă mai mare la schimbare decât alte categorii sociale” (Huberman, 1978).
Mai mult chiar, la începutul secolului trecut, Emile Durkheim, observa că şcoala manifestă mai mult
conservatorism chiar decât biserica, întrucât principala ei funcţie este „conservarea culturii moştenite”.
Această realitate este frecvent repetată şi demonstrată. Care sunt însă explicaţiile? Care sunt factorii
care determină această rezistenţă crescută din partea sistemului educaţional? În 1967, Pierre Bourdieu
oferea o posibilă explicaţie şi lansa ideea privind autonomia relativă a sistemelor de învăţământ. Acestea,
argumenta Bourdieu, deşi se află în strânsă legătură cu dezvoltarea celorlalte instituţii sociale „au şi o
viaţă proprie, o evoluţie relativ autonomă, în cursul căreia îşi păstrează multe dintre trăsăturile vechilor lor
structuri. Câteodată ele se apără împotriva influenţelor exterioare bazându-se pe trecutul lor” (Holbawcs,
apud Păun E., 1980, pag. 96).
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Aplicaţie
A. Huberman (1978) explică rezistenţa sistemului educaţional din perspectiva unui cumul de
factori pe care îi structurează în următoarele categorii:
• factori exogeni de rezistenţă:
rezistenţa mediului înconjurător faţă de schimbare; incompetenţa agenţilor externi;
lipsa de încredere a profesorilor;
absenţa agentului schimbării;
legătura incompletă dintre teorie şi practică; baza ştiinţifică insuficient dezvoltată;
conservatorism; mediu profesional insuficient controlabil.
• factori endogeni de rezistenţă:
confuzia obiectivelor;
lipsa unor recompense pentru inovatori; uniformitatea abordării;
„monopolul şcolii”;
dificultatea diagnosticării deficienţilor; probleme de măsurare a rezultatelor;
prioritatea angajamentelor curente;
investiţii reduse pentru pregătierea personalui; lipsa unor modele; pasivitatea.
• factori restrictivi de rezistenţă:
structurarea personalului şi a serviciilor – interdependenţa scăzută dintre şcoli limitează
difuzarea practicilor bune;
ierarhia şi deosebirile de statut:”Ierarhiile descurajează sau deformează în special fluxul
de informaţii ... Structura şcolară are un efect paralizant mai mult asupra iniţiativei...”
(idem);
refuzul din dorinţa de menţinere a echilibrului;
refuzul motivat prin competenţa deja obţinută, cea care i-a asigurat persoanei în cauză
succes, recunoaştere, poziţie socială;
refuzul din conformism şi ignoranţă socială.
Construiţi o grilă de analiză a sistemului educaţional, incluzând într-o coloană factorii
menţionaţi mai sus. Adăugaţi, dacă dumneavoastră consideraţi necesar, și alte elemente
care limitează sau blochează reacţia pozitivă a sistemului educaţional la schimbare. Apoi
analizaţi critic reacţia învăţământului românesc la reforma din ultimii ani. Care dintre factorii
menţionaţi s-a manifestat mai frecvent, a avut o influenţă mai mare în blocarea schimbărilor
benefice sistemului?
De reţinut!
Lecţii ale schimbării în educaţie [Hopkins D, Ainscow M., West M. (1998), Perfecţionarea
școlii într-o eră a schimbării].
• Nu percepeţi schimbarea ca pe un model deficient. Faptul că în jur există o multitudine de
schimbări nu înseamnă că toate cele existente sunt eronate. Nu e nevoie să vă îmbolnăviţi
pentru a vă face bine! Schimbarea reuşită se bazează pe excelenţa deja atinsă, care este
îmbinată în mod înţelept cu realizările devenite posibile.
• Admiteţi că strategiile sunt doar la un început de cale. În cel mai bun caz, acestea oferă un
cadru, iar în cel mai rău caz, ele vor fixa şcoala pe o orientare greşită. Chiar şi în cazul în care
strategiile sunt dintre cele raţionale şi utile, cele întâmplate în şcoli determină şi cele ce li se
vor întâmpla elevilor.
• Este necesar să se facă o distincţie clară între „obiectul” şi „procesul” schimbării. Aici
avem de a face cu o presupunere implicită a faptului că schimbarea este mai degrabă
un eveniment decât un proces. Anume din acest motiv succesul celor mai multe dintre
strategiile educaţionale centralizate este imprevizibil.
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De reţinut!
Există două motive particulare care să justifice acest fapt: lipsa de înţelegere a dinamicii
schimbării și neglijarea condiţiilor interne din școli. Modurile de administrare a inovaţiei,
precum și cele de implementare a unor tipuri speciale de curriculum sau iniţiative de
predare pot fi însușite doar prin formarea unei concepţii clare și conștiente în raport cu
procesul schimbării.
• Implementarea strategiilor trebuie să susţină procesul de învăţare al pedagogilor.
O schimbare reuşită, viguroasă, produsă la nivelul clasei este rezultatul faptului că
pedagogii sunt încrezători şi devotaţi conceptului în curs de desfăşurare privind dezvoltarea
profesională. Şcolile trebuie să creeze posibilităţi favorabile pentru întrunirea regulată
a pedagogilor, în scopul discutării aspectelor activităţii lor, în cadrul căreia ei să-şi
împărtăşească planurile, ideile, să observe practicile altora şi să ofere posibilitatea generării
unori noi abordări bazate pe o modalitate de control prin conexiune inversă. Schimbările
care nu se orientează spre condiţiile organizatorice din şcoli şi nici spre restructurările
curriculumului şi ale metodelor de predare sunt marginalizate rapid.
• Cultura şcolii este cheia perfecţionării reuşite. Relaţia dintre implementarea reformei şi
cultura şcolii este un aspect major al dezvoltării acesteia. Agenda reală nu-şi propune să
aplice doar inovaţia singulară, ci să schimbe însăşi cultura şcolii.

2. Schimbarea organizaţională;
şcoala ca organizaţie care învaţă
Organizaţia reprezintă un sistem social, constituit prin interacţiunea membrilor săi asociaţi pe baza
unor interese similare, în mod intenţionat, pentru realizarea unor scopuri comune. Acesta reprezintă „o
unitate sau grupare socială, conştient întemeiată, cu finalităţi explicit formulate, care antrenează un număr
mare de indivizi pentru a îndeplini roluri şi statute bine determinate în cadrul unei structuri diferenţiate,
cu funcţii de conducere şi coordonare a activităţilor (Păun, E., 1999, pag. 8)”.
O analiză succintă a profilului oricărei şcoli arată că aceasta reuneşte toate aceste caracteristici
menţionate mai sus, deci este o organizaţie. Mai mult chiar, şcoala are pretenţia de a se considera nu
numai o organizaţie în care se învaţă, în care actorii săi principali se dezvoltă continuu ci şi o instituţie
care, în ansamblul său, învaţă (learning organisation). Cu alte cuvinte, nu doar fiecare individ în parte
progresează ci întreaga instituţie în care sunt angrenate persoane promovează dezvoltarea organizaţională
în toate compartimentele componente. „Când vorbim de learning organization, sistemul nostru de
referinţă nu este individul care învaţă în cadrul organizaţiei, ci organizaţia în ansamblu. În acest caz,
learning organization desemnează procesele de realizare dirijată şi structurată a schimbării organizaţiei,
prin redefinirea, redimensionarea şi restructurarea valorilor şi comportamentelor colective, grupale.”
(Păun, 1999). Aşadar, şcoala corespunde în gradul cel mai înalt ideii de learning organization. Ea este o
organizaţie care asimilează noile exigenţe şi le răspunde prin adaptări, dar şi prin soluţii noi, creatoare.
(idem, pag. 27)

Aplicaţie
Vă prezentăm în continuare caracteristicile organizaţiei care învaţă, enumerate de fondatorul
conceptului – Peter Senge – în lucrarea „The Fifth Discipline”; conform acestuia, organizaţia
care învaţă este aceea în care:
• Oamenii îşi dezvoltă în mod continuu capacitatea de a obţine rezultatele pe care le doresc
cu adevărat;
• Sunt dezvoltate şi cultivate noi modele de gândire, în care aspiraţiile comune sunt adoptate
în mod liber şi în care oamenii învaţă permanent să facă totul împreună;
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Aplicaţie
• Furnizează continuu oportunităţi de învăţare pentru toţi componenţii ei;
• Asigură îmbinarea performanţei individuale cu performanţa organizaţională;
• Sprijină cercetarea, dialogul, punerea de întrebări şi îi face pe oameni să fie mai deschişi şi
să îşi asume riscuri;
• Consideră tensiunea creatoare ca o sursă de energie şi de reînnoire;
• Are următoarele dimensiuni:
gândirea sistemică – fiecare dintre componenţii organizaţiei îşi cunoaşte sarcinile proprii
şi înţelege modul în care acestea interacţionează cu sarcinile celorlalţi în procesul global
de oferire a bunurilor şi serviciilor.
existenţa unei viziuni comune – aceasta permite ca toţi angajaţii să aibă o percepţie
clară privind viziunea organizaţiei şi face posibil ca fiecare angajat să acţioneze în mod
conştient pentru transpunerea viziunii în practică.
învăţarea în echipă – toţi membrii organizaţiei lucrează împreună, concep soluţii de
rezolvare a noilor probleme şi le aplică împreună.
Pornind de la aceste descrieri vă rugăm să realizaţi o analiză critică a unei organizaţii
școlare pe care o cunoașteţi (eventual cea în care lucraţi). Observaţi măsura în care aceasta
corespunde ideii de organizaţie care învaţă. Care sunt punctele de convergenţă sau divergenţă
cu modelul propus de Senge?
De reţinut!
• Pentru ca schimbările educaţionale de anvergură să reuşească, acestea trebuie să fie
schimbări culturale.
• „Forţa unei organizaţii nu se verifică doar prin posibilitatea de a produce rezultate optime la
un moment dat, ci şi prin capacitatea ei de a angaja schimbări pe termen lung. Capacitatea
de schimbare devine, de aceea, un indicator semnificativ pentru forţa şi sănătatea
organizaţiei.” (Păun, 1999, pag. 10 )

3. Proiecte de schimbare în contextul şcolii
3.1. Fundamentarea proiectului centrat pe schimbare
Repere teoretice
• Iniţierea, promovarea, susţinerea proceselor de schimbare în cadrul unei unităţi de învăţământ
presupune construirea şi aplicarea unor proiecte care să ţină seama de specificul şcolii şi al
comunităţii sale. Dat fiind că proiectarea constituie una dintre atribuţiile/ funcţiile managementului
şcolar, este necesar ca fiecare manager să deţină competenţe specifice în domeniul proiectării.
• Proiectul de schimbare se defineşte ca o proiecţie pentru viitor, un traseu virtual de la ceea ce
este la ceea ce va fi, de la starea prezentă la o stare viitoare, de la situaţia de fapt la o situaţie
dezirabilă. Schimbarea nu se produce însă în orice condiţii, aceasta trebuind să reflecte o stare de
nemulţumire faţă de situaţia existentă la un anumit moment dat.
Proiectul de schimbare nu reprezintă o deplasare în zona oniricului, acesta trebuind să fie
caracterizat prin realism. În aceste sens, orice proiect de schimbare trebuie să facă referire la trei
dimensiuni esenţiale: analiza situaţiei prezente de la care pornim, situaţia viitoare la care vrem să
ajungem, drumul de la situaţia prezentă la situaţia viitoare.
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De reţinut!
Într-o lume a schimbării, șansa școlii de a deveni o instituţie de succes este mai mare dacă
aceasta este privită ca un organism viu, dinamic, deschis spre schimbare și apt să-i
administreze provocările. Schimbarea nu poate fi privită ca pe un scop în sine, aceasta nefiind
altceva decât răspunsul dat unor nevoi diferite. Ca atare, dacă vrem să schimbăm ceva cu
sens în viaţa școlii atunci trebuie să cunoaștem:
1. motivele și condiţiile care impun schimbarea,
2. sensul și obiectivele schimbării sau componenta strategică a activităţii de proiectare și
3. drumul parcurs, modalităţile prin care o vom realiza schimbarea sau planul operaţional.
Iniţiativa parcurgerii acestui drum aparţine Consiliului de Administraţie al școlii, în
componenţa căruia intră reprezentaţi ai școlii (director(i), reprezentanţi ai profesorilor și ai
elevilor, contabili), reprezentanţi ai autorităţilor locale, dar și reprezentanţi ai comunităţii
locale, inclusiv părinţi. Așadar, teoretic și practic, aceștia trebuie să fie implicaţi în întregul
proces de proiectare a activităţii școlare.
Instrumentul în care se materializează efortul de proiectare strategică poartă numele de
Plan de Dezvoltare Instituţională (PDI). Privit din această perspectivă, acesta are scopul
de a susţine un proces de schimbare, sau de optimizare și vine în întâmpinarea unei nevoi
obiective de schimbare.
Diagnoza și analiza de nevoi
Cunoaşterea cât mai exactă a situaţiei şcolii şi a mediului extern în care aceasta îşi desfăşoară
activitatea este prima condiţie pentru a putea proiecta cât mai exact viitorul, de a realiza un PDI realist.
Ce anume trebuie cunoscut?
În plan intern, o privire realistă asupra şcolii înseamnă diagnosticarea din punct de vedere cantitativ
şi calitativ a:
• resurselor existente (umane, materiale, financiare),
• calităţii culturii organizaţionale,
• calităţii interacţiunii dintre elevi şi profesori, dintre cadrele didactice şi managementul şcolii,
• mentalităţii şi atitudinii etc.
Evaluarea mediului/ condiţiilor externe, adică a acelor elemente externe şcolii şi pe care aceasta nu le
poate influenţa, este relevantă atunci când sunt luaţi în considerare următorii factori:
• resursele economice ale comunităţii şi dinamica acestora;
• starea materială, culturală şi socială a familiei şi dinamica acesteia;
• evoluţia demografică a comunităţii;
• calitatea infrastructurii locale;
• procesele de schimbare/ reformă specifice domeniului;
• procesele generale de schimbare, iniţiativele de reformă.
La îndemâna Consiliilor de Administraţie stau numeroase instrumente specifice realizării unei
diagnoze corecte, între care amintim:
• analiza de tip SWOT;
• analiza de tip PEST;
• analiza informaţiilor de tip calitativ;
• analiza informaţiilor de tip cantitativ;
• analiza complexă a comunităţii.
Aparent, modalitate de abordare descrisă mai sus este proprie analizei SWOT. Practic, toate
celelalte tehnici utilizează aproximativ aceleaşi informaţii pe care le organizează însă în maniere diferite.
Sursele acestor informaţii trebuie să fie cât mai diverse, asigurând astfel obiectivitatea şi
corectitudinea acestora. Între sursele recomandate menţionăm documentele scrise, studii şi cercetări,
statistici emise de instituţii oficiale, dar şi cele oferite de organizaţii neguvernamentale, sau de instituţii
de sondare a opiniei publice. Modalităţile în care aceste informaţii pot să fie colectate sunt prelucrarea
documentaţiei scrise, organizarea de interviuri de grup, administrarea de chestionare şi altele.
Odată identificate, punctele slabe ale instituţiei şcolare sunt formulate în termeni de nevoi specifice.
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Acesta este punctul de pornire pentru elaborarea atât a strategiei de dezvoltare pe termen lung, cât şi a
planurilor operaţionale pe termen scurt. Instrumentul cu ajutorul căruia satisfacem nevoile identificate este
Proiectul de Dezvoltare Instituţională.

Teme de reflecţie
Citiţi textul de mai jos care se referă la proiectarea managerială. Gândiţi-vă la: specificul
proiectării manageriale în contextul școlar; importanţa proiectului managerial în cadrul
unităţii școlare, modul în care exercitaţi această atribuţie managerială în prezent; direcţiile în
care trebuie să acţionaţi pentru a ameliora proiectarea managerială.
Proiectarea schimbării la nivelul unităţii de învăţământ este strâns legată de proiectarea
managerială, care constituie una dintre atribuţiile definitorii pentru statutul managerial.
În calitate manager al școlii trebuie să exercitaţi în condiţii de succes această atribuţie, care
condiţionează funcţionarea și dezvoltarea unităţii școlare și prestigiul de care ea se bucură în
cadrul comunităţii locale.
Proiectarea managerială constituie o funcţie/ atribuţie, care se află în strânsă corelaţie
cu celelalte funcţii/ atribuţii ce definesc managementul școlii, condiţionând în mod direct
performanţele sale. Constituind un caz particular al proiectării, proiectarea managerială este
chemată să răspundă atât cerinţelor generale legate de alcătuirea și aplicarea unui proiect,
cât și unor cerinţe specifice, legate de caracteristicile managementului școlar.
Proiectul managerial se încadrează în definiţia generală a proiectului, aplicată și adaptată
la particularităţile organizaţiei școlare și ale mediului din care aceasta face parte. Un proiect
managerial corect și complet pe care îl construiţi pentru școala dumneavoastră trebuie să
exprime clar și coerent: unde vreţi să ajungeţi, de unde porniţi, cum veţi face să ajungeţi unde
v-aţi propus.
Discutaţi cu membrii echipei dumneavoastră despre măsurile ce ar trebui adoptate pentru
a democratiza proiectarea managerială în școală în care vă desfășuraţi activitatea.
Aplicaţii
• În cadrul unei întâlniri a Consiliului de Administraţie prezentaţi un proiect de schimbare, cu
toate capitolele sale. Rugaţi membrii echipei să facă un rezumat al proiectului prezentat.
Elaborarea rezumatului se poate face individual sau în perechi, în funcţie de timpul pe care
îl aveţi la dispoziţie şi de mărimea echipei. Citiţi împreună rezumatele elaborate şi elaboraţi
un rezumat final al proiectului.
• Porniţi de la premisa un proiect bun se sprijină pe o diagnoză corectă şi completă a situaţiei
prezente. Pentru a fundamenta proiectele de schimbare pe care vi le propuneţi realizaţi
o analiză serioasă legată de şcoala din care faceţi parte. Folosiţi în acest scop analiza
informaţiilor de tip cantitativ şi analiza informaţiilor de tip calitativ.
Analiza informaţiilor de tip cantitativ care se referă la unitatea școlară ca întreg și la fiecare
persoană din comunitatea școlii, oferă o imagine generală și permite anticiparea unor reacţii
și estimarea unor tendinţe ale școlii și ale membrilor comunităţii școlare.
Analiza informaţiilor de tip calitativ are același scop ca analiza informaţiilor de tip canitativ,
dar se referă la date ce sunt greu de cuantificat: ambient școlar, comunicare, relaţii etc.
Proiectul de Dezvoltare Instituţională (PDI) ca instrument al schimbării
• Dacă este elaborat corect, PDI are şansa să devină un instrument de reglare a ofertei educaţionale a
şcolii, deschis spre nevoile şi aspiraţiile comunităţii. Evitaţi transformarea acestuia într-un document
formal, general, neadaptat şcolii dumneavoastră.
Management instituţional şi management de proiect
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• Cum ar trebui conceput atunci un Proiectul de Dezvoltare Instituţională bine făcut? Pentru a întruni
această calitate, PDI trebuie să respecte câteva reguli de bază, precum:
Să fie ...

Să nu fie ...

• o operă colectivă, care reflectă punctele de vedere
negociate ale reprezentanţilor şcolii (elevi, profesori,
management) şi ai membrilor comunităţii (părinţi,
autorităţi locale, agenţi economici, persoane influente
din comunitate);
• realist, cuprinzând obiective/ ţinte strategice care
pot să fie aplicate în orizontul de timp pe care a fost
construit;
• realizat pentru o perioadă de 3-5 ani, dobândind o
reală dimensiune strategică;
• centrat pe schimbarea/ îmbunătăţirea acelor aspecte
ale vieţii şcolii pe care diagnoza le identifică ca fiind
deficitare;
• concret, având drept punct de pornire diagnoza; PDI
are un caracter situaţional;
• centrat pe interesele fundamentale ale elevului;

• rezultatul deciziei directorului şcolii, sau a unui
(unor) profesori care „scriu frumos”;

• atotcuprinzător, luând în consideraţie toate aspectele
vieţii şcolare.

• o înşiruire de obiective generale, valabile pentru
orice şcoală, imposibil de realizat într-un orizont de
timp rezonabil;
• confundat cu planurile manageriale anuale;
• centrat pe activitatea curentă, pe aspectele de rutină
ale vieţii şcolare (parcurgerea programelor şcolare,
notarea ritmică, asigurarea bazei materiale etc.)
• o construcţie abstractă valabilă oricând, pentru orice
şcoală şi pentru orice comunitate;
• centrat pe nevoile cadrelor didactice sau pe raţiuni de
natură administrativă;
• orientat în mod special pe unul sau altul dintre
aspectele vieţii şcolare.

Ca document de planificare strategică, Proiectul de Dezvoltare Instituţională trebuie să clarifice
câteva chestiuni fundamentale legate de perspectivele dezvoltării şcolii şi anume trebuie:
i. să arate de unde pleacă şi încotro se îndreaptă respectiva organizaţie;
ii. să prezinte motivele/ raţiunile care justifică efortul de realizare a documentului;
iii. să formuleze obiective clare, fezabile şi măsurabile;
iv. să descrie în mod explicit activităţile prin care se vor atinge respectivele obiective;
v. să precizeze persoanele responsabile pentru realizarea activităţilor descrise;
vi. să cuantifice resursele umane, materiale, financiare şi de timp necesare pentru desfăşurarea activităţilor
în condiţii de calitate;
vii. să stabilească metode şi instrumente adecvate de monitorizare şi de evaluare.
Nevoia de a clarifica toate aceste aspecte influenţează structura PDI-ului. Astfel, ar fi de dorit ca un
PDI de bună calitate să cuprindă următoarele elemente (Iosifescu, 2005, pag. 32):
• prezentarea şcolii;
• viziunea şcolii asupra rolului educaţiei;
• misiunea şcolii;
• ţintele strategice (scopurile), inclusiv descrierea motivelor care au condus la stabilirea acelor ţinte, pe
baza diagnozei;
• opţiunile strategice (căile concrete de acţiune care conduc la atingerea ţintelor strategice);
• orizontul de timp necesar atingerii ţintelor;
• roluri şi responsabilităţi;
• metode şi instrumente de monitorizare şi de evaluare.
Planul de Dezvoltarea Şcolară reprezintă aşadar o construcţie complexă, care se dezvoltă în mod
logic de la general la particular, de la caracterul abstract al viziunii, până la concreteţea proiectelor de
dezvoltare şcolară derivate din planul general.
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Viziunea
Reprezintă opinia grupurilor de interes, deci implicit a membrilor comunităţii locale, asupra
obiectivelor strategice pe termen lung şi mediu, imaginea ideală a ceea ce vor să realizeze în viitor toţi cei
care se simt implicaţi în educaţie la nivelul comunităţii.

Exemple
Școala noastră, o organizaţie dinamică cu atitudini inovatoare, cu elevi, cadre didactice și
părinţi, dornici să coopereze pentru creșterea calităţii serviciilor educaţionale oferite.
Școala 10, Burdujeni, judeţul Suceava
Societatea viitorului și viitorul societăţii depind de calitatea educaţiei.
Școala Mironu, judeţul Suceava
Misiunea şcolii
Odată stabilite nevoile specifice ale organizaţiei şcolare, Consiliul de Administraţie poate să
treacă la definirea şi descrierea sensului va evolua respectiva organizaţie. Cu alte cuvinte, declarându-şi
misiunea, şcoala încearcă să definească rolul pe care urmează să-l joace în comunitatea din care face parte
şi valorile care stau la baza activităţii sale.

Exemple
Școala noastră – un mic univers pentru toţi cei care au nevoi de educaţie (copii, tineri, adulţi),
centrul tuturor împlinirilor ţinându-se cont de posibilităţile și aptitudinile fiecăruia, pentru
a asigura cunoașterea și acceptarea reciprocă în vederea unei convieţuiri armonioase și
obţinerea unui progres real.
Școala nr. 10, Burdujeni, judeţul Suceava
Exemple
Școala noastră va avea ușile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie (copii, tineri,
adulţi), indiferent de etnie și religie, pentru a asigura apropierea între etnii, cunoașterea și
acceptarea reciprocă, în vederea unei convieţuiri armonioase.
Școala din Mironu, judeţul Suceava
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Exemple
Școala noastră va a avea ușile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie (copii, tineri
și adulţi) pentru a asigura apropierea între oameni, cunoașterea și acceptarea reciprocă în
vederea unei convieţuiri armonioase.
Școala noastră este locul în care grija și încrederea sunt mai presus de restricţii și ameninţări
și unde fiecare persoană, indiferent de etnie, este întrebată, ajutată și inspirată să trăiască cu
astfel de idealuri și valori precum bunătatea, corectitudinea și responsabilitatea.
Asigurarea pentru fiecare elev a condiţiilor pentru cea mai bună, completă și utilă dezvoltare,
în parteneriat și cooperare cu actorii sociali, promovând toleranţa și înţelegerea între copiii de
origine socioculturală și lingvistică diferită.
Patru misiuni formulate de școli implicate în Proiectul pentru Învăţământul Rural
finanţat de Banca Mondială și de Guvernul României.
Misiunea reprezintă aşadar un enunţ care exprimă, pe scurt, raţiunea de a fi, motivul fundamental
pentru care există organizaţia şcolară. Identificarea misiunii şcolii trebuie să poziţioneze respectiva
instituţie în efortul de materializare a viziunii. Mult mai concretă decât viziunea, misiunea şcolii este
definită în funcţie de:
• nevoile concrete de educaţie identificate la nivelul comunităţii, aşa cum rezultă din analiza de nevoi;
• viziunea diferitelor grupuri de interes reprezentate la nivelul şcolii (elevi, părinţi, profesori, manageri,
alţi grupuri reprezentative pentru comunitatea locală);
• valorile şi mentalităţile specifice unei anumite comunităţi.
Astfel concepută, aceasta exprimă raţiunea de a fi a unei organizaţii, esenţa culturii sale organizaţionale.
În acelaşi timp misiunea şcolii formulează tipul de rezultat aşteptat şi defineşte nivelul performanţei. Ca
urmare, din misiune derivă toate celelalte elemente ale proiectului strategic de dezvoltare: scopuri, opţiuni
strategice etc., precum şi planificarea paşilor concreţi prin care sunt realizate scopurile proiectului.

De reţinut!
Pentru a deveni cu adevărat operaţională, misiunea trebuie:
• să fie în măsură să dea nota specifică a unei şcoli anume în ansamblul sistemului
educaţional;
• să fie formulată în cuvinte simple, astfel încât să fie înţeleasă de elevi, de părinţi şi de ceilalţi
membrii ai comunităţii;
• să se refere cu precădere la rezultatele educaţiei pentru elevi şi pentru comunitate şi nu la
elemente care ţin de satisfacerea unor nevoi curente cum ar fi asigurarea bazei materiale
sau pregătirea profesorilor;
• să fie afişată la loc vizibil, astfel încât să devină un element de identificare şi de
individualizare, o adevărată emblemă a şcolii; orice părinte, membru al comunităţii sau
orice vizitator îşi pot da astfel seama care sunt aspiraţiile respectivei şcoli;
• să reprezinte scopuri împărtăşite de toţi membrii semnificativi ai comunităţii;
• să nu includă elemente generale, care ţin de raţiunea de a fi sistemului, precum: asigurarea
bazei materiale pentru buna desfăşurare a procesului instructiv educativ, calificarea
profesorilor pentru utilizarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicare, construirea
unei noi şcoli sau consolidarea şi repararea clădirii şcolii.
Ţintele strategice
Drumul de la abstract la concret, care trebuie parcurs în cadrul unui Proiect de Dezvoltare Şcolară
continuă cu formularea ţintelor strategice. Derivate din misiune, ţintele pot să fie definite ca scopuri
generale ale PDI-ului a căror atingere poate conduce la materializarea intenţiilor generale anterior
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formulate. Ţintele strategice sunt cele care, prin gradul sporit de concreteţe pe care îl au, fac posibilă
trecerea de la planul general şi abstract, la cel concret, materializat în proiecte.
După cum se poate observa în exemplele oferite mai jos, ţintele strategice aferente planurilor
strategice de dezvoltate a şcolilor trebuie:
• să fie formulate într-o manieră realistă, clară, pentru a putea să fie înţelese nu numai de cadrele
didactice, ci şi de elevi, părinţi, alţi membrii ai comunităţii;
• să răspundă intereselor şi aşteptărilor acestora;
• să fie stabilite pentru o perioadă de 3–5 ani, ele urmând a fi concretizate în programe şi activităţi
concrete;
• să nu fie în număr prea mare, de regulă cinci, pentru a putea să fie aplicabile;
• să se concentreze în 3–5 direcţii strategice care vor crea efectele scontate, pentru ca resursele să fie
eficient folosite;
• să fie în mod consistent argumentate cu elemente oferite de analiza nevoilor educaţionale şi a nevoilor
de dezvoltare instituţională;
• să fie coerente cu viziunea şi cu misiunea şcolii.

Exemple
• Dezvoltarea CDŞ în funcţie de nevoile integrării comunitare şi social generale.
• Crearea în şcoală a unui climat de siguranţă fizică şi psihică pentru elevi.
• Promovarea educaţiei interculturale prin şi CDŞ.
• Dezvoltarea cu precădere la elevii şcolii a competenţelor de comunicare socială.
• Centrarea managementului resurselor umane pe recrutarea, motivarea şi reţinerea
profesorilor cu rezultate academice deosebite.
• Asigurarea accesului tuturor elevilor la tehnologia modernă de calcul şi de comunicare.
• Asigurarea unui parteneriat privilegiat cu instituţia X din comunitate.
• Asigurarea, în fiecare an şcolar şi pentru fiecare cadru didactic, a cel puţin 50 de ore de
pregătire, în funcţie de nevoile identificate.
• Dezvoltarea capacităţii elevilor de a utiliza noile tehnologii de informare şi comunicare.
• Oferirea, pentru fiecare elev, a unor servicii adecvate de orientare şi consiliere pentru
carieră.
• Dezvoltarea la elevi a abilităţilor de comunicare socială şi de antreprenoriat.
• Dezvoltarea la elevi şi la cadrele didactice a abilităţilor de a proiecta şi realiza în echipă a
activităţilor de educaţie civică cu impact în şcoală şi comunitate.
• Extinderea colaborării cu alte şcoli din judeţ, din ţară şi din străinătate.
• Realizarea parametrilor cantitativi şi calitativi pentru obţinerea / menţinerea statutului de
„Şcoală Europeană”.
• Oferirea către comunitate a unor programe de educaţie a adulţilor.
• Centrarea activităţii instructive pe învăţarea în clasă şi pe elaborarea de material didactic
propriu.
• Constituirea „Şcolii Părinţilor”.
• Asigurarea unei ambianţe plăcute şi a unui climat de confort fizic şi psihic în şcoală.
• Creşterea ofertei de activităţi extraşcolare şi a ofertei de petrecere a timpului liber.
• Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în perspectiva egalizării şanselor.
• Perpetuarea tradiţiilor şi a obiceiurilor locale.
Misiuni formulate de școli implicate în Proiectul pentru Învăţământul Rural
finanţat de Banca Mondială și de Guvernul României.
Opţiuni strategice
Opţiunile strategice nu reprezintă altceva decât direcţiile concrete de acţiune care vor conduce spre
atingerea scopurile strategice ale organizaţiei şcolare.
Management instituţional şi management de proiect
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În sistemul educaţional există patru mari opţiuni posibile care stau la îndemâna celor care gândesc
viitorul şcolii. Acestea sunt:
• opţiunea curriculară: ţintele strategice sunt atinse prin implicarea disciplinelor de studiu (din trunchiul
comun sau din curriculumul la decizia şcolii) şi prin modul în care este organizată activitatea la clasă;
• opţiunea financiară şi a dotărilor materiale: ţintele strategice sunt atinse prin procurarea de resurse
financiare şi prin dotări materiale suplimentare;
• opţiunea investiţiei în resursa umană: ţintele strategice sunt atinse prin dezvoltarea resurselor umane,
fie că este vorba despre angajarea de cadre didactice calificate, fie prin formarea adecvată a personalului
existent, sau prin motivarea suplimentară a personalului;
• opţiunea relaţiilor comunitare: ţintele strategice sunt atinse prin extinderea şi diversificarea relaţiilor
din cadrul comunităţii, prin stimularea implicării active a membrilor comunităţii în conceperea,
implementarea, monitorizarea şi evaluarea planurilor de dezvoltare strategică.
Decizia asupra căii de acţiune şi a modalităţii concrete în care aceasta poate contribui la atingerea
scopurilor strategice sunt alese pe baza competenţelor şi a resursele disponibile şi ţinând cont de istoria
şi de tradiţiile unităţii şcolare. Cu alte cuvinte, opţiunea strategică trebuie să se bazeze pe punctele tari
ale şcolii, aşa cum au fost acestea identificate în cadrul diagnozei, să pună în evidenţă şi să valorifice la
maximum ceea ce şcoala respectivă are mai valoros.

Exemplu
Ţinta strategică
Centrarea activităţii
instructive pe
învăţarea în clasă
şi pe principiile
învăţării active.

Opţiune
Curriculară

Financiară

Resurse umane

Relaţii comunitare

Predarea atât a
disciplinelor din
trunchiul comun,
cât şi a CDŞ
prin implicarea
directă a elevilor şi
utilizarea tehnicilor
şi metodelor active
de predare şi de
evaluare

Dotarea şcolii
cu echipamente
care să faciliteze
organizarea
activităţii didactice
pe principiile
învăţării active.

Programe de
formare a cadrelor
didactice pentru
dezvoltarea
competenţelor
aferente conceptului
de învăţare activă

Realizarea în comun
a unor activităţi
prin care părinţii să
fie sensibilizaţi în
raport cu importanţa
învăţării active
pentru formarea
copiilor.

Pentru fiecare dintre opţiunile strategice identificate, şcoala poate iniţia proiecte concrete, care vor
avea drept urmare atingerea ţintelor strategice ale PDI şi satisfacerea nevoilor identificate, dar şi apariţia
unor noi necesităţi. Procesul este aşadar unul ciclic, practic fără sfârşit, care induce o permanentă tensiune
pozitivă atât asupra şcolii, cât şi a comunităţii din care aceasta face parte, în sensul adecvării vieţii şcolare
atât la dinamica societăţii, cât şi la progresul înregistrat la nivelul ştiinţelor educaţiei.
Câteva reguli pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Instituţională
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Dacă vreţi să fiţi siguri că strategia la elaborarea căreia veţi participa va avea nivelul de calitate
impus de funcţionarea unei şcoli moderne, bine guvernate în interesul elevilor şi de exigenţele unei
societăţi democratice, încercaţi să respectaţi următoarele reguli (Iosifescu, 2005, pag. 33-35):
1. O bună strategie porneşte de la misiunea asumată a organizaţiei în vederea asigurării continuităţii
funcţionării şi dezvoltării unităţii şcolare.
2. O bună strategie defineşte scopuri strategice, ţinte ale dezvoltării şcolii pe termen lung (3-5 ani)
argumentând modul în care atingerea acestor ţinte serveşte îndeplinirii misiunii organizaţiei.
3. O bună strategie are ca fundament foarte buna cunoaştere a nevoilor şi a posibilităţilor la nivelul şcolii
şi al comunităţii.
4. O bună strategie defineşte opţiunile fundamentale ale şcolii precum şi principalele categorii de resurse.
5. O bună strategie defineşte momentul în care începe aplicarea ei, momentul în care estimăm că vor
fi atinse toate ţintele strategice, jaloanele în derularea ei, precum şi rolurile şi responsabilităţile
persoanelor şi grupurilor cheie.
6. O bună strategie argumentează faptul că este cea mai bună strategie posibilă în condiţiile date.
7. O bună strategie se negociază în cadrul CA, în toate etapele ei, cu reprezentanţi ai cadrelor didactice,
ai părinţilor, ai elevilor, ai instituţiilor comunitare şi ai altor grupuri importante precum şi cu persoane
cheie din comunitate. Se poate aplica numai după obţinerea acordului comunităţii.

Teme de reflecţie
• Cine intră în şcoala în care învaţă copilul dumneavoastră/ sau în conducerea căreia sunteţi
implicat poate să afle care este misiunea acelei şcolii? Crezi că este important acest lucru?
• Opiniile dumneavoastră referitoare la rosturile şcolii se regăsesc în modul în care a fost
formulată misiunea? Discutaţi acest lucru cu alţi părinţi/ alţi membri ai comunităţii locale,
în particular sau cu ocazia proximei întâlniri. Prezentaţi punctul dumneavoastră de vedere
Consiliului de Administraţie al Şcolii.
• Citiţi textul următor care se referă la trei componente importante ale proiectării realizate
la nivelul unităţii de învăţământ. În cadrul textului veţi găsi o serie de cerinţe legate de cele
trei componente. Gândiţi-vă la modul în care sunt respectate aceste cerinţe în contextul
şcolii dumneavoastră.
„Proiectului instituţional al şcolii:
• constituie un instrument managerial ce porneşte de la finalitaţile educaţiei exprimate în
cultura şi în oferta şcolii;
• include într-un sistem intercorelat, toate funcţiile şi se referă la toate domeniile funcţionale
(curriculum, resurse, relaţii cu mediul);
• asigură coerenţa nivelelor strategic, tactic, operaţional şi trecerea de la termenul lung la
termenul mediu şi scurt;
• permite coordonarea activităţilor în condiţii de schimbare şi asigură realizarea ofertei
manageriale şi a ofertei şcolii;
• se centrează pe dezvoltarea elevului şi pe valorificarea potenţialului său;
• prevede dezvoltarea resurselor umane şi parteneriatul intern al comunităţii şcolare şi crează
condiţii pentru realizarea unui echilibru între disciplină şi iniţiativă;
• crează un cadru pentru parteneriatul cu mediul extern şi pentru realizarea echilibrată a
cerinţelor globale, naţionale, locale;
• urmăreşte schimbarea, inovarea, dezvoltarea în contextul şcolii şi se orientează către
asigurarea unui învăţământ de calitate.
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Teme de reflecţie
Oferta educaţională a şcolii
• este capitolul cel mai consistent al proiectului instituţional;
• cuprinde într-un tot unitar oferta curriculară şi oferta extrecurriculară ţine seama de
caracteristicile şcolii şi ale comunităţii sale;
• reprezintă aplicarea unor cerinţe generale la contextul particular al unei şcoli, exprimă
specificul, originalitatea, individualitatea unei unităţi de învăţământ.
Proiectele de finanţare
• sunt orientate către atragerea de resurse şi solicită o finanţare din partea unei instituţii
dispuse să ofere fonduri pentru educaţie;
• constituie o oportunitate la dispoziţia şcolilor care îşi propun să-şi asigure inovaţia,
schimbarea, dezvoltarea;
• se construiesc conform cerinţelor finanţatorilor dar respectă cu rigurozitate prevederile
cuprinse în proiectul instituţional al şcolii şi specificul contextului regional şi local în care se
va desfăşura proiectul.”
Aplicaţii
• Porniţi de la premisa că „pentru a se constitui ca un instrument eficient în dezvoltarea şcolii
şi în asigurarea unei educaţii de bună calitate, proiectul instituţional trebuie construit pe
baza parteneriatului tuturor membrilor comunităţii şcolare (manageri, personal didactic şi
auxiliar, elevi) şi al colaborării cu parteneri din mediul extern”. Analizaţi în cadrul Consiliului
de Administraţie modul în care a fost respectată această cerinţă în cursul elaborării
actualului proiect instituţional al şcolii din care faceţi parte. Elaboraţi o listă de măsuri care
ar permite respectarea acestei cerinţe în viitorul apropiat.
• Proiectul de dezvoltare al şcolii dumneavoastră trebuie să conţină toate elementele
specificate în lista următoare. Analizaţi PDI-ul actual, verificănd dacă el conţine elementele
menţionate. Împreună cu echipa dumneavoastră, completaţi-l, dacă este cazul.
misiunea – expresia sintetică a ceea ce vă propuneţi să faceţi pentru realizarea viziunii;
ţintele strategice – scopuri care conduc la îndeplinirea misiunii asumate;
opţiunile strategice – direcţii în care veţi acţiona pentru îndeplinirea misiunii;
programele – sisteme de activităţi care sunt structurate pe domenii (curriuculum,
resurse, comunicare, relaţii cu exteriorul), grupuri ţintă sau pe rezultate aşteptat;
planurile operaţionale – miljoace prin care programele vor fi puse în aplicare (prin
realizarea unor activităţi concrete).
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CAPITOLUL

4

Elaborarea şi
implementarea
proiectelor

Cum trecem de la proiectarea strategică la cea operaţională?
Interfaţa dintre nivelele strategic şi operaţional o reprezintă planul anual de dezvoltare al şcolii
(planul managerial). Acesta cuprinde programe şi proiecte concrete de dezvoltare şi trebuie să contribuie
la satisfacerea nevoilor specifice acelei şcoli, aşa cum au fost ele identificate în momentul diagnozei.

De reţinut!
Planul anual de dezvoltare:
• facilitează trecerea de la intenţii la acţiunea practică şi se aprobă anual;
• planurile anuale se referă la acele ţinte ale planului strategic care pot să fie realizate în
respectivul an şcolar.
Planului anual de dezvoltare trebuie asumat de toate părţile responsabile din şcoală, în primul rând
de elevi şi profesori. De aceea, realizarea planului anual presupune un serios proces de consultare pentru
realizarea căruia responsabilitatea revine conducerii şcolii.

Temă de reflecţie
Citiţi textul de mai jos și decideţi dacă v-aţi întâlnit și în școala dumneavoastră situaţiile
descrise. Dacă da, discutaţi exemplul dat și în cadrul Consiliului de Administraţie al școlii.
În fiecare toamnă aveam o stare cumplita de angoasă doar la gândul că profesorii din școala
pe care o conduceam privesc prezentarea Planului managerial anual ca pe o formalitate. Că,
în cazul cel mai bun, pe o ureche le intră și pe alta le iese ceea ce le prezint; de fapt, pentru
mulţi nici nu contează.
Am incercat inainte multe variante:
1. să distribui pe catedre un exemplar, înainte de ședinţă cu scopul de a fi discutat în
grupuri mai mici și apoi să facem ajustările propuse. NIMIC. Uitau chiar că le-a fost dat
sau il scoteau dintre hârtii chiar în momentul sedinţei;
2. să dau cu 2 zile înainte de ședinţă FIECARUI profesor materialul spre a fi studiat: mult
consum de hârtie și de energie ca să le distribui și abia dacă răsfoiau paginile atunci în
ședinţă;
3. să dau, sub formă de puzzle, obiectivele strategice anuale și activităţi/ mecanisme
propuse pentru atingerea lor; le-am dat o foaie de flipchart ca să le combine și apoi am
prezentat eu PPT spre comparare și ca introducere în discutarea problemelor; abia dacă
au mișcat un pic.
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Temă de reflecţie
Atunci mi-am dat seama că trebuie să le fac o „poveste” care să îi antreneze să urmărească
și să se regăsească. Mi-am pus problema: „La ce este necesar un Plan Managerial, dincolo
de formalitatea impusă de inspectoratul școlar ...? De ce avem nevoie de el? Ce este el, la
urma urmei?” Cea mai mare parte a activităţii unei școli este de rutină și inevitabil lucrurile
se repetă ... Și așa mi-a venit ideea că suntem toţi îmbarcaţi într-o călătorie care începe pe 1
septembrie și durează până la 31 august ... că suntem parteneri în această călătorie, că ne
batem toţi pe aceleași resurse și ar fi necesar să le folosim cot la cot etc. De aici mi-a venit
ideea să prezint colegilor mei Planul managerial ca pregătirea unei călătorii ... în acel an. Am
avut mari emoţii și simţeam că sunt cam la capătul resurselor, dar surpriză: s-au prins imediat
în joc și am avut plăcerea să constat ca au urmărit cu atenţie și interacţionarea a fost foarte,
foarte bună. Mai mult, pe parcursul anului, în discuţii au făcut referiri la acea prezentare, au
retinut ... Anul următor eram deja o orchestră mare, fiecare cânta la instrumentul său, dar
cântam pe aceeași partitură, într-un concert comun.
Relatarea aparţine doamnei Adriana Ţepelea, fost director adjunct al Colegiului Naţional
„Mihai Viteazul” din București.

Planul operaţional

Planul strategic
Spre ce se îndreaptă şcoala
3 – 5 ani

Planul anual
Programe şi proiecte concrete
1 an

Fiecare şcoală trebuie să identifice acele programe care, folosind în mod eficient resursele
disponibile, să conducă la atingerea ţintelor strategice propuse. Deşi planurile anuale de dezvoltare au un
mare grad de concreteţe, suntem însă încă la un nivel teoretic. Obiectivele pe care ni le propunem nu vor
putea să fie atinse decât în măsura în care şcoala va fi în stare să elaboreze şi să implementeze proiecte
concrete. Aşadar, ce este un proiect şcolar?

Proiectul: modalitate de atingere a obiectivelor școlii
Repere teoretice
Planul de dezvoltare şcolară reprezintă proiecţia pe termen lung a modului în care dorim să
transformăm şcoala. Rămâne să răspundem în continuare la întrebarea „Cum parcurgem drumul de la o
realitate prezentă care ne nemulţumeşte la modelul propus?” Ne aflăm de acum în zona operaţională, a
acelor paşi mici pe care trebuie să-i facem spre atingerea ţintei finale. Aceşti paşi nu sunt altceva decât
proiectele operaţionale, prin intermediul cărora parcurgem etape, atingem ţinte intermediare în drumul
spre atingerea ţintei finale. Spre deosebire de PDI, proiectele operaţionale se realizează pe perioade scurte
de circa un an.
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Temă de reflecţie
Reproducem mai jos un decalog atitudinal fereritor la parcurgerea drumului de la strategic la
operaţional, așa cum și l-au imaginat profesorii Colegiului Naţional „Mihai Viteazul” CNMV din
București. Credeţi că poate fi valabil și pentru școala dumneavoastră?
Decalog atitudinal
1. Reflecţie asupra relaţiei cu elevii.
2. O atitudine pozitivă („E greu, dar se poate”).
3. Disponibilitate pentru efort suplimentar.
4. Centrarea procesului instructiv-educativ pe elev.
5. Mândria de a fi parte din CNMV.
6. Îmbunătăţire continuă („Orice călătorie începe cu un pas”)
7. Aprecierea efortului depus.
8. Focalizarea pe calitate.
9. Comunicare.
10. Sprijin reciproc.
Fie că sunt finanţate din resurse proprii, fie din programe de dezvoltare interne sau internaţionale,
proiectele trebuie să răspundă anumitor exigenţe, să se încadreze într-un model standardizat. De asemenea,
proiectul parcurge în mod obligatoriu trei etape şi anume:
i. elaborarea – formularea şi dezvoltarea ideii de proiect;
ii. implementarea – declanşarea şi execuţia proiectului;
iii. încheierea – monitorizarea, evaluarea şi raportarea.

1. Elaborarea proiectului
Elaborarea proiectului implică conceperea şi descrierea tuturor elementelor sale, ca şi a conexiunilor
dintre aceste elemente. Un proiect de bună calitate ar trebui să cuprindă:
• analiza nevoilor şi identificarea problemei
• obiectivele proiectului
• grupurile ţintă
• activităţile
• rezultate
• indicatori de performanţă
• resurse (umane, materiale, financiare)
• termene
• responsabilităţi
În acelaşi timp, proiectul trebuie să descrie cu claritate mecanisme de implementare, cele
monitorizare, modalităţi de evaluare, precum şi impactul proiectului asupra organizaţiei, caracterul durabil
al rezultatelor obţinute în proiect.

Analiza nevoilor și identificarea problemei
Elaborarea analizei de nevoi este un element obligatoriu în etapa de construcţie a oricărui proiect şi
o cerinţă minimală a tuturor finanţatorilor. Realizarea analizei de nevoi este necesară chiar dacă am mai
făcut odată acest lucru la momentul elaborării PDI. Dacă la momentul iniţial am avut în vedere evaluarea
instituţiei în ansamblul său, acum ne vom referi la o problemă specifică, pentru rezolvarea căreia dorim să
propune un proiect.
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Exemplu
Posibile ţinte care vor face obiectul analizei de nevoi înainte de elaborarea proiectului:
• Îmbunătaţirea calităţii managementului prin implicarea personalului didactic în luarea
deciziilor şi îndeplinirea lor
• Formarea continuă a profesorilor; ridicarea calităţii lectiilor prin introducerea tehnologiilor
didactice noi.
• Menţinerea calităţii şcolii.
• Creşterea eficienţei activităţii educative; îmbunătăţirea comunicării cu elevii.
• Adecvarea noilor planuri de învăţământ la specificul şcolii.
• Legătura cu comunitatea pe o paletă mai largă de repere.
• Îmbunătăţirea comunicării între compartimente, asigurarea unui climat favorabil cooperării;
eficientizarea serviciilor auxiliare.
• Îmbunătăţirea şi dezvoltarea condiţiilor materiale de lucru în şcoală.
De reţinut!
• pentru realizarea analizei de nevoi în etapa elaborării proiectului se vor folosi aceleaşi
înstrumente de lucru precum cele descrise la cap. III. 3;
• analiza de nevoi se va finaliza cu enunţarea şi motivarea problemei căreia i se va găsi o
soluţie prin implementarea proiectului;
• corecta identificare a problemei este o condiţie a reuşitei proiectului şi pentru aceasta
trebuie să întrunească cel puţin următoarele caracteristici:
să fie concretă şi rezolvabilă;
să aibă efecte negative evidente;
să reprezinte o prioritate;
să fie orientată spre nevoi.
Pentru a identifica şi aprofunda problema reală pe care doriţi să o abordaţi, trebuie parcursă
următoarea listă de întrebări:
• de ce este această situaţie o problemă?
• cine este afectat de această problemă?
• a cui este problema?
• care este impactul problemei asupra şcolii şi/ sau a comunităţii?
• cât de urgentă este rezolvarea problemei şi de ce?
• este rezolvabilă această problemă cu resursele disponibile?
• ce se poate întâmpla dacă nu este rezolvată această problemă?
Enunţarea problemei trebuie să fie clară şi să impresioneze, evitându-se însă formulările patetice.
Orice documente care atestă existenţa problemei sau a efectelor sale trebuie colectate din timp şi utilizate
pentru a susţine argumentaţia. O atenţie specială ar trebui acordată datelor statistice care pot veni în
sprijinul justificării ideii de proiect, dar trebuie avută în vedere citarea corectă a sursei datelor respective.

Obiectivele proiectului
Obiectivele constituie elemente cheie, în funcţie de care se construiesc celelalte elemente ale
proiectului. Obiectivele trebuie să întrunească cel puţin câteva caracteristici:
• să fie relevante pentru ceea ce urmărim să obţinem pe termen lung; de aceea, obiectivele vor deriva cu
necesitate din ţinta strategică a PDI pe care o vizăm;
• să exprime cu claritate ce urmează să se realizeze prin proiectul promovat;
• să fie exprimate în aşa fel încât să fie măsurabile;
• să fie posibil de atins cu resursele existente şi în timpul pe care îl avem la dispoziţie.
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De reţinut!
Obiectivele proiectului trebuie să fie deplin concordante cu Proiectul de Dezvoltare
Instituţională și cu obiectivele de dezvoltare ale comunităţii.
Pentru redactarea unui obiectiv se poate folosi următoarea structură:
La sfârşitul proiectului [grupul ţintă] trebui să [un verb de acţiune şi o stare care să reflecte
indicatorul de performanţă] până la [descriere a condiţiilor în care se va realiza performanţa – standard
de performanţă] într-un timp de [perioadă de timp].

Exemplu
Proiectul „Educaţie pentru mediu prin acţiuni extra curriculare în școală și comunitate” are ca
obiective:
La sfârșitul proiectului toţi elevii implicaţi în proiect vor fi capabili:
- să proiecteze în echipă activităţi ecologice/ de educaţie pentru mediu în şcoală şi în
comunitate în intervalul de timp oferit de finanţator;
- să implementeze în echipă activităţi/ proiecte ecologice în beneficiul şcolii şi al comunităţii
în conformitate cu planul de implementare al proiectului;
- să creeze la nivelul şcolii structuri, mecanisme şi materiale informative care să faciliteze
proiectarea, implementarea şi evaluarea activităţilor ecologice/ de educaţie pentru mediu
în cadrul activităţilor curriculare;
- să disemineze modele de bună practică identificate în cadrul proiectului în şcoli şi
comunităţi învecinate în timpul alocat implementării proiectului.
Grupurile ţintă
Sunt acele grupuri vizate de setul de obiective şi cărora le sunt direct adresate activităţile ce se vor derula
pentru realizarea obiectivelor propuse.

De reţinut!
• Grupul-ţintă trebui descris în termeni cât mai precişi;
• Nu utilizaţi exprimări generale de genul „toţi elevii”, „părinţi”, „cadre didactice” etc. În
această situaţie nu se va putea determina dacă grupul ţintă a fost atins sau nu, implicit dacă
obiectivele proiectului au fost sau nu realizate.
Exemplu
În cadrul Proiectului „Educaţie pentru mediu prin acţiuni extra curriculare în școală și
comunitate”, grupurile ţintă vor fi:
• 25 elevi – membrii Cercului de ecologie;
• 30 elevi – membri ai Consiliului elevilor;
• elevii claselor terminale ale şcolii (120).
Activităţile
Proiectul trebuie să prezinte o listă exactă şi detaliată a activităţilor care vor fi desfăşurate pentru
atingerea obiectivelor fixate. Aparent simplu, procesul de determinare a activităţilor trebuie să urmeze
câţiva paşi, şi anume:
• descrierea corectă a unei activităţi
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•
•
•
•

alcătuirea unei liste complete a activităţilor ce urmează să fie desfăşurate în proiect
ordonarea cronologică corectă a activităţilor
identificare relaţiilor de condiţionare dintre activităţi
realizarea graficului de implementare a activităţilor (Gantt Chart).

Descrierea activităţilor

De reţinut!
Activităţile trebuie determinată pe baza unor criterii, precum:
• obiectivele proiectului;
• trăsăturile grupurilor ţintă cărora li se adresează;
• cerinţele partenerilor implicaţi;
Pentru a elabora activităţile prin care se atinge un obiectiv, răspundeţi-vă la următoarele întrebări:
• Ce anume aveţi de făcut pentru atingerea obiectivului? (răspunsul la această întrebare îl constituie
acţiunile ce trebuie întreprinse);
• Ce sarcini trebuie îndeplinite în cadrul fiecărei acţiuni? (răspunsul la această întrebare îl constituie
activităţile secundare ce trebuie întreprinse);
• Ce resurse sunt necesare pentru îndeplinirea fiecărei sarcini? (răspunsul vă ajută să evaluaţi resursele
de care aveţi nevoie şi planificarea în timp);
• Cum se vor selecta resursele umane necesare pentru implementarea activităţii? (răspunsul vă ajută să
vă daţi seama dacă veţi avea oamenii necesari pentru ducerea activităţilor la bun sfârşit).

De reţinut!
• Resursele alocate activităţilor trebuie să corespundă cu resursele cerute în buget. Fiecare
resursă menţionată (personal, echipament ş.a.) va trebui „tradusă” în bani şi regăsită în
buget.
• Explicaţi motivele care v-au făcut să alegeţi anumite activităţi şi a modului în care acestea
conduc spre atingere a obiectivelor proiectului.
Lista activităţilor
Alcătuiţi o listă completă a activităţilor din care nu trebuie să lipsească activităţile de pregătire, cele de
achiziţii de bunuri şi/ sau servicii (dacă este cazul).

Exemplu
Pentru atingerea obiectivelor Proiectului „Educaţie pentru mediu prin acţiuni extracurriculare
în școală și comunitate” vor fi organizate următoarele activităţi:
- întâlniri pregătitoare de lucru ale echipei de management a proiectului;
- mobilizarea resurselor umane interne necesare implementării proiectului;
- selectarea şi angajarea unui expert în educaţie ecologică;
- achiziţionarea unor echipamente necesare (aparat foto digital, aparat de filmat, laptop) şi a
materialelor consumabile necesare;
- serie de activităţi de informare (detaliat);
- serie de acţiuni extra curriculare cu caracter ecologic / de educaţie pentru mediu (detaliat);
- elaborare şi editare de materiale (detaliat);
- expoziţie de produse realizate prin proiect;
- acţiuni de monitorizare şi evaluare (detaliat);
- serie de acţiuni de diseminare (detaliat).
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Teme de reflecţie
Citiţi exemplele de criterii care ar trebui să orienteze alegerea acestor activităţi și decideţi
dacă le puteţi aplica și în școala dumneavoastră.
Criterii pentru alegerea activităţilor din proiect:
• Proiectul de Dezvoltare Instituţională şi oferta şcolii;
• obiectivele specifice ale proiectului de schimbare;
• trăsăturile grupurilor ţintă alese;
• cerinţele partenerilor implicaţi în proiect;
• caracteristicile şi nevoile specifice comunităţii din care face parte şcoala.
Graficul Gantt
Este un instrument managerial extrem de util care obligă la o planificare riguroasă a activităţilor din
două perspective:
1. aşezarea activităţilor proiectului într-o relaţie logică unele faţă de altele astfel încât să nu planificăm
simultan două activităţi în cazul în care începutul uneia depinde de rezultatele celeilalte şi
2. distribuirea echilibrată a activităţilor în intervalul de timp alocat proiectului care impune de cele
mai multe ori planificarea (cvasi) simultană a acelor activităţi care nu depind de rezultate altei
activităţi.
Astfel, graficul Gantt ne obligă la realism în raport cu planificarea resurselor umane şi financiare pe
care le avem la dispoziţie. Graficul Gantt se poate realiza într-o manieră empirică (în Excel sau chiar in
Word), sau cu ajutorul unui software specializat (spre exemplu Microsoft Project).
Exemplul 1
Activitatea

Luna
1

Luna
2

Luna
3

Luna
4

Luna
5

Luna
6

Luna
7

Luna
8

Întâlniri pregătitoare de lucru ale
echipei de management
a proiectului.
Mobilizarea resurselor umane
interne necesare implementării
proiectului.
Selectarea şi angajarea unui expert
în educaţie ecologică.
Achiziţionarea unor echipamente
necesare (aparat foto digital, aparat
de filmat, laptop) şi a materialelor
consumabile necesare.
Serie de activităţi de informare.
Serie de acţiuni extracurriculare
cu caracter ecologic / de educaţie
pentru mediu.
Elaborare şi editare de materiale.
Expoziţie de produse.
Acţiuni de diseminare a rezultatelor.
Acţiuni de monitorizare şi evaluare.
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Rezultate
Rezultatele unui proiect exprimă ceea ce rezultă în mod concret în urma activităţilor desfăşurate
în cadrul acelui proiect. Acestea trebuie să fie clar exprimate, să reflecte schimbările concrete pe care
proiectul le va genera şi care pot fi măsurate. Rezultatele pot fi cantitative şi calitative.

Exemple
Ca urmare a activităţilor derulate în cadrul Proiectului „Educaţie pentru mediu prin acţiuni
extracurriculare în școală și comunitate“ vor fi obţinute următoarele rezultate:
• grup de iniţiativă – acţiune în domeniul educaţiei pentru mediu;
• abilităţi specifice la nivelul elevilor din grupurile ţintă;
• planuri de activităţi în domeniul educaţiei pentru mediu;
• materiale informative despre proiect şi activităţile sale;
• punct documentar al şcolii (pentru educaţie ecologică);
• inventar de bune practici identificate prin proiect.
Centrul de documentare va oferi servicii de informare pentru:
• 35 de profesori capabili să aplice la clasă metode de învăţare activă;
• 75 de elevi capabili să identifice cauzele poluării din comunitate.
Indicatori de performanţă
Reprezintă acele repere observabile pe baza cărora se poate face măsurarea performanţei şi
evaluarea proiectului. Indicatorii sunt parametri ai schimbării sau ai rezultatelor proiectului, şi indică
gradul în care obiectivele acestuia au fost îndeplinite.
Pornind de la indicatorii de performanţă identificaţi în faza de elaborare a proiectului, vom putea
face ulterior, în faza de implementare, o evaluare corectă a gradului de reuşită al proiectului. Indicatorii
contribuie la transparenţa mesajului transmis celorlalţi cu privire la realizările pe care proiectul
intenţionează să le atingă.
Altfel spus, indicatorii de performanţă reprezintă unităţile de măsură utilizate pentru evaluarea
performanţei prin prisma criteriilor stabilite. În funcţie de criteriul utilizat pentru evaluarea performanţei,
indicatorii pot fi:
• cantitativi: aceştia măsoară cantitatea (de servicii, de clienţi, de timp etc.) şi sunt cei mai uşor de
măsurat. De exemplu: numărul de persoane implicate, rata de utilizare a unui serviciu, numărul de ore
pe zi pentru o anume activitate, numărul de zile pe an etc.
• financiari: măsoară atât costurile directe (transport, cazare, salariul unui angajat, etc.), cât şi cele
indirecte (chirie, întreţinere, administrare).
• calitativi: nu măsoară cât de mult se face, ci cât de bine, sau cât de bun este produsul sau serviciul.
Indicatorii de calitate pot fi interni sau externi:
de proces: se concentrează pe cum se iau deciziile privind organizaţia şi serviciile sale (cine
este implicat în luarea deciziilor, cum se decide structura unui anume serviciu etc.)
de impact: se concentrează pe efectele produse prin activitatea organizaţiei şi beneficiile
obţinute. Efectele şi beneficiile pot fi pe termen scurt şi pe termen lung.
comparativi: presupun compararea a ceea ce face organizaţia în termen de activităţi, servicii,
produse, rezultate, calitate şi orice altceva, cu ceea ce fac alte organizaţii, sau cu a nu face
nimic.
Pentru a fi utilizabili indicatorii de performanţă trebuie să fie:
• clari, redactaţi într-un limbaj uzual şi neambiguu;
• precişi, adică să stabilească concret ce se aşteaptă şi cât mai exact posibil;
• măsurabili, astfel încât organizaţia să poată aprecia în ce măsură ele sunt respectate şi dacă pot fi
ridicate;
• tangibili, adică să poată să fie atinşi cu resursele existente;
• adecvaţi pentru ceea ce evaluează;
• relevanţi pentru performanţa pe care vor să o măsoare;
• acceptaţi de cei care îi folosesc.
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De reţinut!
Pentru a fi utilizabili, indicatorii de performanţă trebuie să fie:
• legaţi de o activitate sau funcţie specifică a organizaţiei – să ţină cont de structura existentă
sau planificată pentru viitor a organizaţiei;
• să măsoare ceva ce poate fi controlat sau îmbunătăţit – nu are sens să măsori ceva ce nu
poate fi schimbat, sau asupra căruia organizaţia nu are nici o influenţă;
• să fie măsurabil şi costul măsurării să nu depăşească beneficiul;
• împreună, ei să ne ofere o imagine generală şi completă - adesea, ceea ce este mai greu
de măsurat oferă şi cele mai valoroase informaţii privind progresul în direcţia scopului
organizaţiei;
• în relaţie cu obiectivele şi valorile organizaţiei;
• agreaţi în prealabil de cei implicaţi şi nu impuşi retrospectiv;
• uşor de măsurat;
• uşor de interpretat;
• coroboraţi cu planificarea;
• eficienţi prin prisma raportului costbeneficiu.
Resurse umane
Alocarea resurselor umane pentru fiecare activitate a proiectului este o acţiune de mare
responsabilitate, care trebuie să fie făcută după criterii clare, precum:
• tipul de expertiză şi experienţă (omul potrivit la locul potrivit);
• nivelul de motivare;
• nivelul şi tipul de autoritate.
Formarea echipei manageriale a proiectului este esenţială din acest punct de vedere. Membrii acestei
achipe ar trebui să aibă următorul profil personal şi profesional:
• bună cunoaştere a realităţilor şcolii şi a comunităţii;
• bună cunoaştere a politicilor educaţionale naţionale şi europene;
• abilităţi în rezolvarea de probleme şi identificarea de soluţii;
• capacitatea de a construi şi implementa proiecte adaptate la specificul local;
• spirit de iniţiativă şi de participare;
• motivaţie pentru dezvoltarea capacităţii locale şi ameliorarea şcolară;
• competenţe de comunicare, cooperare, lucru în echipă şi împărtăşire de experienţe;
• abilităţi pentru culegerea, interpretarea şi prezentarea informaţiilor;
• deschidere faţă de inovaţie, schimbare si dezvoltare;
• disponibilitate pentru autoperfecţionare.
Resursele umane ocupă un loc special datorită contribuţiei pe care o aduc în realizarea obiectivelor
urmărite. Pornind de la aceste premise, în echipa de proiect trebuie incluşi neapărat: membrii Consiliului
elevilor, profesorii diriginţi, profesorii de diferite discipline, directorii cu activitatea educativă. În funcţie
de situaţia din şcoala dumneavoastră, este bine să prevedeţi în proiect responsabilităţi speciale pentru acei
profesori şi elevi care doresc să se implice în schimbare şi care au capacitatea de a atrage în acţiune alţi
profesori şi elevi ai şcolii.
Bugetul proiectului
Bugetul proiectului este, de fapt, planificarea financiară a acestuia. Un buget corect nu se poate
realiza decât după ce au fost clarificate obiectivele şi au fost planificate în amănunt activităţile. Totodată,
în buget trebuie incluse costurile aferente evaluării proiectului.
Bugetul, împreună cu planul de activităţi, reprezintă elementele critice ale unui proiect. Dacă sunt
bine întocmite, ele pot convinge finanţatorul să aprobe proiectul. Pentru aceasta, elaborarea bugetului
unui proiect trebuie să respecte regulile impuse de instituţia finanţatoare. Cu toate acestea se impune şi
respectarea unor reguli generale, precum:
• caracterul riguros, clar şi detaliat;
• concordanţa cu activităţile propuse pentru derulare: bugetul trebuie să acoperă costurile tuturor
activităţilor incluse în proiect;
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• să reflecte numărul de beneficiari prevăzuţi;
• să respecte cu stricteţe principiul cost – beneficiu, adică să asigure un echilibru între nivelul costurilor şi
beneficiile obţinute ca urmare a implementării proiectului;
• să cuprindă numai cheltuieli eligibile.
Deoarece întocmirea unui buget corect este o operaţiune de durată (în funcţie şi de experienţa celor
care lucrează la respectivul buget), este recomandabil să:
• se înceapă din timp;
• fie consultate toate persoanele implicate în activităţi de bugetare şi care au cunoştinţe sau abilităţi
în estimarea costurilor;
• fie respectate cerinţele finanţatorului, atunci când aceste cerinţe există.
Cel mai folosit tip de buget este acela pe „categorii de cheltuieli”, în care se grupează cheltuielile
pe anumite categorii folosite frecvent de finanţator. Aceste categorii de cheltuieli sunt:
1. Personal – salariile brute ale angajaţilor cu normă întreagă sau parţială, onorariile;
2. Diurnă – pentru deplasări în ţară şi străinătate;
3. Transport – local sau internaţional;
4. Echipamente şi bunuri – mobilă, echipamente, tehnică de calcul, piese de schimb;
5. Costuri direct legate de proiect – chirie, consumabile, telefon, internet, electricitate;
6. Conferinţe, seminarii;
7. Alte costuri – publicaţii, audit, evaluare, traduceri;
8. Costuri administrative – circa 7% din costurile totale (procentul diferă în funcţie de finanţator).
Fiecare cheltuială prevăzută în buget trebuie explicată şi trebuie să fie aferentă uneia dintre
activităţile din proiect.

De reţinut!
Bugetele bine construite:
• cuantifică activităţi, adică le conferă valoare în bani.
• dirijează cheltuielile astfel încât resursele să fie cheltuite numai pentru activităţi care
sprijină obiectivele proiectului.
• identifică ce resurse sunt necesare şi când sunt solicitate.
• clarifică relaţia dintre cheltuielile directe necesare derulării proiectului şi cheltuieli de
susţinere sau administrative (chirie, personal de specialitate etc.).
Evaluarea proiectului
Încă din faza de elaborare a proiectului trebuie stabilite mecanismele şi criteriile care vor fi aplicate
pe parcursul implementării şi în finalul său pentru măsurarea rezultatelor obţinute. Acestea se referă la:
• nivelul de atingere a obiectivelor,
• raportul dintre efortul uman şi financiar depus şi rezultatele obţinute,
• impactul asupra orgnizaţiei,
• potenţialul de transfer al rezultatelor,
• durabilitatea acestora,
• oportunitatea continuării proiectului.

De reţinut!
Evaluarea are un rol important din perspectiva implementării proiectului, putând contribui la:
• îmbunătăţirea practicii în domeniu;
• furnizarea unui feedback obiectiv decidenţilor şi a echipei manageriale în ansamblul său
privind stadiul implementării şi/ sau impactul proiectului;
• introducerea unor măsuri de corecţie în timpul implementării proiectului;
• oferirea de informaţii grupurilor ţintă şi partenerilor privind valoarea adăugată prin proiect;
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Exemplu
Pentru evaluarea activităţilor și rezultatelor Proiectului „Educaţie pentru mediu prin acţiuni
extra curriculare în școală și comunitate” vor fi utilizate:
• modalităţi de evaluare specifice fiecăreia dintre activităţi (chestionar, fişă de feedback,
interviu, discuţie);
• întâlniri de lucru pentru evaluarea intermediară şi finală;
• rapoarte de evaluare intermediară şi finală.
Impact
Impactul proiectului se exprimă în consecinţele pozitive generate la nivelul: grupurilor ţintă,
partenerilor de proiect, şcolii, comunităţii locale.

Exemplu
Implementarea proiectului „Educaţie pentru mediu prin acţiuni extra curriculare în școală și
comunitate” va avea impact asupra:
• grupurilor ţintă (generarea unor schimbări specifice);
• comunităţii şcolare (valorificarea rezultatelor proiectului);
• şcolii ca organizaţie (creşterea capacităţii instituţionale, extinderea parteneriatelor,
creşterea prestigiului în comunitate);
• partenerilor din proiect (dobândirea unor informaţii şi abilităţi);
• comunităţii locale (rezolvarea unor probleme de tip ecologic);
• unităţilor şcolare din vecinătate (diseminarea bunelor practici identificate prin proiect).
Durabilitatea
Este un concept care se referă la măsurile care trebuie luate încă din etapa de elaborare a proiectului
pentru asigurarea continuităţii demersurilor iniţiate în cadrul proiectului după încetarea finanţării. Cu alte
cuvinte, este vorba despre dezvoltarea în cadrul proiectului a unor mecanisme, proceduri, bune practici
etc. care să poată funcţiona independent de finanţarea iniţială.
Pornind de la ideea că îmbunătăţirea calităţii educaţiei şcolare este un proces continuu, care
presupune noi şi noi proiecte ce se continuă unul pe celălalt, proiectul trebuie să cuprindă şi lămuriri
despre intenţiile pe care le are şcoala le are în orizontul de timp următor.
În acest sens, echipa de proiect trebuie să răspundă la întrebări de genul:
• cum vor fi menţinute după încheierea proiectului grupurile, echipele, structurile construite prin
proiect?
• pe ce cale vor fi atrase resurse financiare pentru continuarea demersului?
• ce propuneri pot fi făcute pentru îmbunătăţirea politicilor în domeniul în care s-a desfăşurat
proiectul?

Exemplu
Durabilitatea proiectului „Educaţie pentru mediu prin acţiuni extra curriculare în școală și
comunitate” va fi asigurată prin:
• grupul de iniţiativă / acţiune constituit în cadrul proiectului;
• Consiliul elevilor ce va dobândi noi experienţe în cursul proiectului;
• noi proiecte de finanţare ce vor fi elaborate după finalizarea proiectului;
• menţinerea / dezvoltarea parteneriatelor încheiate în cadrul proiectului;
• includerea bunelor practici identificate în proiect în strategiile şcolii.
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Experienţa unor școli demonstrează că pentru a asigura durabilitatea, continuitatea,
extinderea după finalizarea unui proiect de finanţare este bine ca echipa de proiect să se
gândească la felul în care se va asigura:
• valorificarea rezultatelor proiectului pentru a dezvolta alte activităţi similare şi pentru a
atrage noi parteneri din comunitate;
• folosirea condiţiilor din comunitate pentru a atrage noi resurse materiale şi băneşti pentru
noi proiecte ale şcolii;
• încurajarea elevilor şi profesorilor care au participat la proiect să proiecteze şi să
implementeze noi activităţi în domeniu;
• convingerea grupurilor / echipelor care s-au format în cadrul proiectului să continue să
lucreze împreună pentru dezvoltarea şcolii;
• utilizarea concluziilor proiectului pentru redactarea unor propuneri de care să ţină seama
conducerea şcolii.
Diseminarea
Diseminarea rezultatelor
Se referă la modul în care se realizează difuzarea informaţiilor despre subproiect şi despre
rezultatele sale către comunitatea şcolară (elevi şi profesori), comunitatea locală, alte instituţii / persoane
pentru care aceste informaţii pot prezenta interes (Inspectoratul şcolar, parteneri potenţiali ai şcolii, alte
unităţi de învăţământ etc.).

Exemplu
În cadrul proiectului „Educaţie pentru mediu prin acţiuni extracurriculare în școală și
comunitate”, diseminarea va fi asigurată prin intermediul:
• seminarului de diseminare organizat la nivelul şcolii;
• emisiunilor din media locală;
• articolelor din revista şcolii;
• materialelor distribuite în şcoală şi comunitate;
• întâlnirilor organizate de Inspectoratul şcolar pentru diseminarea experienţelor pozitive
acumulate în cadrul proiectului.
Evaluarea calităţii elaborării proiectului
Proiectul pe care îl elaborează echipa de proiect a şcolii trebuie să treacă atât printr-un proces de
auto evaluare, cât şi prin evaluarea efectuată de către instituţia finanţatoare.
Autoevaluarea
La finele demersului de proiectare este firesc ca echipa de proiect să evalueze proiectul pe care l-a
elaborat pentru a-i verifica consistenţa, coerenţa, logica internă.
Pentru această autoevaluare poate fi folosită o listă de control care ar putea îmbrăca următoarele tipuri de
întrebări.
Lista de control – 22 întrebări de autoevaluare
1.
2.
3.
4.
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Aţi identificat cu exactitate nevoile şcolii pe care doriţi să le soluţionaţi prin implementarea
proiectului? Acestea coincid cu analiza de nevoi din Proiectul de Dezvoltare Şcolară?
Aţi descris cu exactitate nevoile specifice pe care vreţi să le rezolvaţi prin implementarea proiectului?
Este suficient explicat modul de identificare a problemelor pe care le-aţi menţionat?
Aţi exprimat în mod adecvat obiectivele proiectul dumneavoastră?
sunt acestea descrise cu claritate?
sunt legate de nevoile identificate prin analiza de nevoi?
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sunt concordante cu misiunea şcolii?
pornesc de la ţintele strategice care se regăsesc în Proiectul de Dezvoltare Şcolară?
în ce măsură vor fi acestea atinse prin implementarea proiectului?
5. Aţi identificat cu exactitate, aţi menţionat şi aţi descris clar grupul ţintă căruia i se adresează proiectul
dumneavoastră?
6. Aţi alcătuit o lisptă completă a activităţilor ce trebuie derulate în cursul procesului de implementare
pentru atingerea rezultatelor?
7. Există o descriere corectă a rezultatelor aşteptate în urma derulării proiectului?
sunt aceste descrise clar?
sunt concrete, specifice, relevante în raport cu nevoile identificate?
sunt relevante în raport cu grupurile ţintă?
8. Aţi descris în mod satisfăcător parteneriatul (în cazul în care acesta există)?
instituţiile partenere au fost menţionate şi descrise?
motivul alegerii lor şi modalitatea de alegere au fost menţionate?
forma de parteneriat şi responsabilităţile fiecărui partener în cadrul proiectului au fost precizate
şi descrise?
9. Aţi descris felul în care veţi efectua evaluarea, menţionând metodele de auto evaluare pe care
urmează să le utilizaţi? Sunt aceste metode apte să măsoare atingerea obiectivelor şi realizarea
rezultatelor pe care le-aţi prevăzut în proiectul dumneavoastră?
10. Sunt precizaţi indicatorii de performanţă cantitativi şi calitativi? Aceştia constituie cu adevărat repere
observabile ce pot fi folosite în cursul implementării proiectului?
11. Aţi menţionat beneficiarii direcţi ai proiectului şi aţi precizat numărul lor?
12. Aţi descris impactul implementării proiectului asupra grupului ţintă în termenii gradului de schimbare
şi tipului de reacţie generate la nivelul acestui grup?
13. Aţi prezentat modul în care veţi asigura durabilitătea proiectului (continuitatea demersurilor începute
în cadrul proiectului fie prin mijloace proprii, fie prin intermediul altor proiecte / programe după
încheierea finanţării)?
14. Aţi menţionat şi descris activităţile de promovare în timpul derulării proiectului şi la sfârşitul
implementării sale?
permit prezentarea unor rezultate, activităţi de succes, exemple de bune practici?
permit prezentarea unor bariere, dificultăţi, constrângeri ce pot să apară în timpul
implementării proiectului?
sunt incluse într-un plan concret şi clar de promovare (în cursul implementării şi la sfârşitul
acestui proces)?
15. Aţi ales variate modalităţi de prezentare şi diseminare a rezultatelor în acord cu celelalte coordonate
ale proiectului?
aţi menţionat categorii variate de beneficiari ai activităţilor de diseminare?
există nivele diferite la care va avea loc diseminarea?
16. Aţi realizat un calendar al proiectului (Gantt Chart) care să prezinte succesiunea activităţilor şi
raporturile funcţionale dintre aceste activităţi?
17. Timpul exprimat în durată, etape, termene este planificat în mod realist?
18. Aţi cuprins în calendarul proiectului toate activităţile pe care urmează să le implementaţi şi aţi descris
fiecare activitate în formă tabelară?
19. Planul financiar (bugetul) proiectului dumneavoastră este riguros şi clar?
20. Aţi asigurat coerenţa înternă a proiectului (corelaţia între elementele cheie ale proiectului: obiective,
activităţi, plan de evaluare, plan de diseminare a rezultatelor şi planul de asigurare a durabilităţii)?
21. Semnăturile şi ştampilele necesare au fost aplicate?
22. Au fost anexate toate documentele cerute de finanţator?
Dacă aţi răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, proiectul dumneavostră poate fi trimis
finanţatorului cu şanse de a fi aprobat!
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2. Implementarea proiectului
Odată aprobat, proiectul dumneavoastră intră într-o etapă decisivă, aceea a implementării. Aceasta
implică aplicarea, punerea în practică a proiectului. Succesul implementării unui proiect depinde în mare
măsură de calitatea şi eficienţa:
• leadershipului (coordonatorul de proiect);
• echipei de proiect;
• felului în care sunt coordonate resursele umane (persoanele sau grupurile ce participă la
implementarea proiectului).
Experienţa altor proiecte demonstrează că eficienţa procesului de implementare este mai mare, în
condiţiile în care acest proces este organizat în trei etape principale şi anume:
1. prima etapă este dedicată pregătirii implementării şi include:
• întâlniri de lucru ale echipei de proiect având următoarele obiective:
revederea graficului de implementare al proiectui;
definitivarea responsabilităţilor.
• acţiuni de pregătire, informare, sensibilizarea grupurilor ţintă;
• elaborarea unor materiale şi instrumente necesare în etapa următoare;
• constituirea unor grupuri de acţiune ce se vor implica în activităţile propriu-zise;
• organizarea resurselor pentru activităţile care se vor desfăşura.
2. A doua etapă, centrată pe desfăşurarea activităţilor propriu-zise şi anume:
• implică resursele umane, partenerii, grupurile ţintă în activităţile ce conduc la realizarea obiectivelor
proiectului;
• organizează activităţile de monitorizare şi evaluare, conform prevederilor proiectului;
• face corecţiile necesare în cazul frecvent, în care activităţile de monitorizare şi de evaluare scot în
evidenţă abateri de la prevederile iniţiale ale proiectului; corecţiile se pot face în alocarea resurselor,
amploarea activităţilor etc., niciodată nu se modifică însă obiectivele proiectului:
• la sfârşitul etapei, pot fi introduse activităţi care fac trecerea către etapa următoare: evaluare
intermediară, inventarierea şi popularizarea succeselor obţinute expoziţii şi festivităţi etc..
3. A treia etapă, centrată pe diseminarea rezultatelor, include:
• elaborarea materialelor ce sintetizează experienţa proiectului;
• diseminarea materialelor şi promovarea rezultatelor;
• acţiuni ce reunesc elevi, profesori, părinţi, membri din comunitate pentru prezentarea rezultatelor
proiectului şi iniţierea unor noi proiecte;
• întâlniri de lucru cu scop de evaluare;
• întâlniri cu profesori din alte şcoli pentru discuţii de natură profesională şi împărtăşirea bunelor
practici;
• redactarea raportului de evaluare;
• elaborarea unor propuneri adresate conducerii şcolii.
În cursul fiecărei etape, echipa ce a elaborat proiectul şcolii şi răspunde de calitatea implementării
trebuie să exercite atribuţii specifice în raport cu activităţile prevăzute şi cu resursele umane pe care
aceste activităţi le implică. Între aceste le menţionăm pe cele de comunicare, monitorizare şi de evaluare,
ca fiind cruciale pentru asigurarea unei implementări de succes.

Managerul de proiect
Managerul de proiect are responsabilitatea de coordonare şi integrare a activităţilor. Pentru a-şi
îndeplini sarcinile profesionale, managerul de proiect trebuie:
• să aibă aptitudini de comunicare interpersonală puternice;
• să fie familiarizat cu activitatea şcolară, deşi nu trebuie să se implice direct în activităţile specifice;
• să funcţioneze ca o interfaţa între „organizaţia proiectului” şi „şcoală”, colaborând cu managementul
şcolii şi alte grupuri neimplicate direct în proiect.
Principalele roluri ale managerilor de proiect constau în:
• stabilirea problemei, a scopului, a obiectivelor, a strategiei, a activităţilor, estimarea orarului şi a
timpilor de realizare, ca şi a costurilor;
• defalcarea pe activităţi prin care proiectul este împărţit în „pachete de lucru”.
• stabilirea echipei de proiect şi alocarea resurselor;
76

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat

• coordonarea activităţii echipei de proiect;
• coordonarea activităţilor şi a acţiunilor individuale;
• controlul proiectului, inclusiv stabilirea modificărilor activităţilor, a orarului, a resurselor etc. în cazul
când este necesar pentru a asigura atingerea scopului proiectului;
• optimizarea utilizării resurselor;
• menţinerea unei relaţii constante de comunicare cu conducerea organizaţiei şi asigurarea permanentă a
acordului superiorilor (în funcţie de autoritatea primită).

De reţinut!
Pentru a putea realiza rolul, managerul unui proiect trebuie:
• să aibă atât răspunderea, cât şi autoritatea necesară ducerii la capăt a proiectului; este
esenţial ca managerul de proiect să poată avea dreptul de decizie asupra colaboratorilor din
echipa de proiect.
• să fie eliberat din toate activităţile sale non-proiect (sau programul zilnic de conducere a
proiectului să fie bine delimitat de alte responsabilităţi şi respectat ca atare).
• să beneficieze în permanenţă de sprijinul conducerii şcolii care supervizează proiectul.
Un bun manager de proiect este cel care realizează obiectivele proiectului în timpul și
conform bugetului specificat; trebui să existe un echilibru între responsabilităţile pe care
le primește și autoritatea cu care e învestit. Dacă managerul de proiect este în poziţia unui
angajat oarecare și nu are nici o autoritate în cadrul organizării proiectului, atunci altcineva
va răspunde de fapt de proiect. În acest caz „managerul“ proiectului își pierde practic rolul cu
care a fost investit.
Echipa de proiect
Echipa poate fi definită ca fiind un grup de oameni care:
• au pregătire, abilitaţi şi aptitudini diferite, dar complementare;
• doresc să atingă acelaşi scop;
• lucrează împreună să atingă acest scop (cooperează, planifică etc.);
• comunică la un nivel înalt;
• sărbătoresc împreună succesul.
La nivelul proiectelor se lucrează în echipă datorită avantajelor acestei modalităţi de organizare a
activităţii. Între acestea amintim:
• individul este limitat în posibilităţile sale fizice şi intelectuale;
• creşterea eficacităţii;
• creşterea calităţii;
• creşterea randamentului;
• dezvoltarea şi perfecţionarea individuală;
• obţinerea satisfacţiei în muncă;
• participarea colectivă în procesul de luare a deciziei;
• consolidarea relaţiilor inter-individuale;
• economia de timp;
• economia de bani.
Într-un proiect echipa este mai eficientă deoarece:
• există unui scop comun;
• fiecare membru al echipei are roluri şi sarcini concrete;
• membrii echipei se sprijină şi se respectă reciproc;
• în interiorul echipei se comunică eficient;
• există dorinţă şi participare efectivă la identificarea şi rezolvarea conflictelor interne.
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De reţinut!
• Succesul unui proiect depinde mai mult de uniformitatea şi gradul de coagulare a echipei,
decât de vârfurile acesteia. Proiectul reprezintă un efort concertat, coordonat, depus pentru
atingerea unui obiectiv asumat de către fiecare membru al echipei în parte.
• Indiferent cât de mare este presiunea sub care lucraţi, găsiţi-vă timp pentru a anunţa în
mod oficial proiectul la nivelul organizaţiei. În felul acesta, eforturile dumneavoastră devin
cunoscute şi dobândiţi sprijinul de care aveţi nevoie la nivel organizaţional. În plus, dacă
proiectul este sprijinit, acceptat la nivel organizaţional, membrii echipei sunt mult mai
motivaţi în activitatea de implementare a diferitelor activităţi.
Comunicarea
Deschiderea şi întreţinerea unor canale de comunicare între membrii echipei de proiect şi persoanele
cu responsabilităţi la nivelul diferitelor activităţi ale proiectului este de natură să faciliteze:
• implementarea la timp a activităţilor;
• utilizarea raţională a resurselor;
• prevenirea conflictelor.
Asigurarea comunicării eficiente în interiorul proiectului presupune două dimensiuni:
a. una tehnică şi
b. o a doua ce ţine de construirea unei culturi a comunicării.
a. Aspecte tehnice
Din punct de vedere tehnic, comunicare se poate realiza fie faţă în faţă, fie virtual. Comunicare
directă include întâlnirile de lucru, seminariile, vizitele, conferinţele de presă etc. Pentru a fi eficientă,
comunicarea faţă în faţă presupune:
• stabilirea unui calendar clar al întâlnirilor;
• buna pregătire a fiecărei întâlniri prin existenţa unei agende cunoscute în prealabil de toţi participanţii;
• fiecare întâlnire va fi finalizată cu concluzii care vor fi aduse la cunoştinţa tuturor celor interesaţi.
Întâlnirile virtuale sunt foarte importante având în vedere caracterul lor continuu şi costurile reduse.
Pentru aceasta avem la dispoziţi e-mail-ul şi grupurile de discuţii. Grupurile virtuale de discuţii pot
include fie toate persoanele implicate în implementarea proiectului, fie membrii echipei de coordonare
a proiectului. Întâlnirea virtuală are un rol important în: gestionarea activităţii de implementare a
activităţilor proiectului, dar trebuie privită şi ca modalitate eficientă de transmitere a documentelor,
rapoartelor, analizelor, informărilor, măsurilor de corecţie etc. Întâlnirea on-line este modalitate de
valorificare a avantajelor lucrului în echipă în pofida distanţelor care separă, uneori, persoanele implicate
în implementarea proiectului.
b. Cultura comunicării
Aceasta presupune disponibilitatea resurselor umane implicate în proiect de a utiliza mijloacele
tehnice de comunicare pe care le au la dispoziţie. Astfel, membrii echipei de proiect trebuie să fie convinşi
de importanţa actului de comunicare şi să aloce timpul necesar pentru a comunica. De asemenea, aceştia
trebuie să cunoscă şi să respecte reguli elementare de comunicare precum concizia, discuţia la obiect,
respectarea punctului de vedere al altuia, negocierea aspectelor diveregente etc.
Faţa în faţă sau virtuală, comunicarea are un rol important în:
• menţinea membrilor echipei la curent cu stadiul implementării proiectului;
• cunoaşterea paşilor care urmează să fie făcuţi;
• identificare soluţiilor pentru depăşirea momentelor de criză;
• consolidarea relaţiilor dintre membrii echipei de implementare.
Implementarea proiectului
Factori de risc
Dacă faza de planificare a proiectului a fost tratată cu seriozitate şi rigurozitate, faza de execuţie are
succesul asigurat într-o proporţie considerabilă. Cu toate acestea, subliniem faptul că nici un proiect nu
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se derulează 100% conform planului. De aceea, managementul şi controlul schimbărilor care intervin pe
parcursul derulării, prezintă o importanţă crucială pentru reuşita sau respectiv, eşecul proiectului. Reuşita
unui proiect depinde de capacitatea organizaţiei promotoare de a elimina sau reduce la maximum efectele
acţiunii unor factori de risc, interni sau externi.
Factorii interni sunt mai uşor de administrat, eventualul eşec cauzat de aceşti factori putând fi evitat.
Administrarea factorilor externi reprezintă un proces mult mai complicat, deoarece aceştia scapă de sub
controlul organizaţiei promotoare, iar contracararea lor pretinde o viziune mai amplă, acţiuni concertate,
care nu ţin doar de managementul propriu-zis al proiectelor.
Factori interni
• evaluarea eronată a bazei de resurse disponibile pentru derularea proiectului – resurse financiare, resurse
umane, echipamente, sedii, informaţie;
• obţinerea finanţării pe baza unei cereri formulate defectuos – obiective greu de atins, planificare
nerealistă din punctul de vedere al resurselor umane, informaţionale, de timp, de echipamente,
subdimensionarea bugetului;
• absenţa unei legături permanente între solicitant şi finanţator;
• ineficienţa organizatorică şi managerială în derularea proiectului (incapacitatea de coagulare a echipei
de proiect, lipsa corelării dintre echipa de redactare/ planificare şi echipa de implementare, ezitări în
luarea deciziilor, apariţia sentimentului de competiţie între membrii echipei de proiect);
• incapacitatea de a încorpora schimbarea în planul iniţial de proiect.
Factori externi
• factori naturali – dezastre naturale;
• influenţe economice externe – dezechilibre economice, prăbuşirea monedei naţionale, modificarea
nefavorabilă a cursului de schimb a monedei utilizate în cadrul proiectului;
• absenţa voinţei politice pentru implementarea proiectului – pentru proiecte derulate la scară macro;
• interferenţa grupurilor de interes;
• reacţia nefavorabilă din partea grupurilor afectate de proiect – respingere, reticenţă, lipsa acceptării;
• dispariţia problemei pentru care a fost conceput proiectul – este cazul, spre exemplu, al unui proiect
care urmăreşte îmbunătăţirea performanţei elevilor de şcoală generală din oraşul X la examenul de
capacitate, în urma constatării că elevii din oraşul respectiv au dificultăţi la acest tip de examen; după
ce proiectul obţine finanţare, examenul de capacitate este desfiinţat şi nevoia pentru care a fost conceput
proiectul dispare;
• nepotrivirea culturală între obiectivele şi activităţile proiectului şi mediul în care se desfăşoară – apare
ca urmare a necunoaşterii specificului local.
Faza de execuţie reprezintă un tip de examen pe care îl dă propunerea de proiect în faţa realităţii
propriu-zise, în faţa factorilor externi şi interni menţionaţi mai sus. Proiectele pot eşua şi în cazul unei
planificări (aproape) perfecte datorită unor factori externi incontrolabili.
În mod firesc, cu atât mai mult creşte pericolul de eşec, atunci când erorile sunt „înscrise” în plan,
în documentul pe baza căruia se derulează proiectul. În această fază, activităţile cheie pentru managerul
de proiect sunt monitorizarea permanentă a costurilor şi a activităţilor, evaluarea periodică a progresului
proiectului şi introducerea de acţiuni corective când este cazul.
Controlul proiectului
Nu există proiect care să se realizeze exact conform planificării, aşa cum nu există meteorolog care
să prevadă mereu vremea cu exactitate. Pe de altă parte, nerespectarea planificării implică probabilitatea
unor evoluţii necontrolate ale proiectului. Controlul proiectului urmăreşte observarea oricăror abateri de
la planificare, investighează cauzele, apreciază consecinţele şi introduce corecturile necesare. Principalele
aspecte controlate sunt cele la care ne-am referit şi în faza de planificare.
Controlul timpului
Primul lucru care se observă la o problemă sunt efectele sale. Problemele de implementare ce ţin de
timp se manifestă prin:
• nerespectarea termenelor pentru acţiuni;
• prea multe „sarcini aproape gata“;
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• prea multe „acţiuni prioritare“ pe listă ;
• număr crescut de întâlniri cu caracter extraordinar între membrii echipei;
• utilizarea de resurse suplimentare pentru a sprijini sectoarele critice.
Cel mai adesea, motivul principal invocat pentru nerespectarea timpului este neprevăzutul. Aceasta
sugerează că un plan care arăta bine „pe hârtie“ a fost dat peste cap de cruda realitate. Este incontestabil
că neprevăzutul apare. De aceea trebuie să gândim cum minimalizăm efectele pe care ceva neprevăzut
le are asupra proiectului nostru. Documentarea detaliată, analiza minuţioasă şi realizarea unei planificări
flexibile la schimbări reduce parţial riscurile.
Principalele efecte ale nerespectării planificării în timp se concretizează în creşterea costurilor sau
reducerea performanţei proiectului. Aceste probleme pot fi rezolvate prin:
• monitorizare minuţioasă şi evaluare,
• acţionând la timpul potrivit;
• negociere, când e cazul;
• acordarea de suficientă libertate de acţiune managerului de proiect;
• sprijin pentru proiect din partea restului organizaţiei.
Putem să reducem riscul nerespectării programării iniţiale? Da şi anume prin:
• dublarea planificării cu planuri alternative;
• monitorizarea atentă a activităţilor care conţin multe elemente nesigure;
• asigurarea unui bun sistem de comunicare în cadrul echipei de proiect (rapoarte privind progresul
proiectului distribuite la toţi membri, întâlniri regulate etc.).
Controlul resurselor umane
Managementul resurselor umane poate fi definit ca procesul găsirii numărului potrivit de
persoane cu calificare potrivită, la momentul potrivit. Este considerat a fi procesul realizării obiectivelor
proiectului prin achiziţionarea, menţinerea, dezvoltarea şi utilizarea corespunzătoare a resurselor
umane în organizaţie. Găsirea unor oameni abili, talentaţi şi motivaţi reprezintă o parte importantă a
managementului resurselor umane.
Problemele legate de resursele umane sunt adesea cel mai greu de rezolvat. Ca şi problemele de
timp, acestea pot fi mult reduse printr-o planificare bine gândită şi flexibilă, mai degrabă decât superficială
şi rigidă, însoţită de planuri de contingenţă şi selectarea unei forţe de muncă flexibile.
Prin observaţie şi studiu, managerii trebuie să identifice abilităţile existente în organizaţie. Când
anumite abilităţi lipsesc, managerii trebuie să decidă dacă vor rezolva această nevoie prin instruire, sau
prin recrutare.
Desigur, nu orice performanţă poate fi apreciată, dar managerii înţelepţi vor ţine cont de ele. Pe
baza acestei informaţii poate fi dezvoltat un program activ de instruire, educare şi pregătire generală a
echipei de proiect pentru sarcinile viitoare.
Controlul costurilor
Folosirea corectă a banilor şi respectarea bugetului alocat sunt responsabilităţi majore ale
managerului de proiect. Aceasta presupune trei cerinţe de bază:
1. Bugetul iniţial a fost bine gândit. Planificarea riguroasă este esenţială. Un buget prost întocmit este un
slab instrument de control.
2. Bugetul este continuu monitorizat pe parcursul proiectului. Monitorizarea bugetului vă permite să
ţineţi o evidenţă la zi a acestuia, să puteţi prevedea şi controla fluxul banilor şi să luaţi la timp măsuri
pentru a evita depăşirea bugetului. Prevederea şi controlul fluxului de bani se realizează cel mai uşor
prin utilizarea diagramei fluxului de numerar. Monitorizarea presupune existenţa unui sistem clar de
raportare financiară.
3. Nivelul de responsabilitate şi limitele de autoritate privind cheltuielile proiectului sunt bine clarificate
pentru toţi membri echipei. Şi dacă, în ciuda acestora, proiectul intră într-o criză financiară? Aveţi de
ales dintre mai multe alternative:
suplimentarea veniturilor proiectului;
nerealizarea în întregime a obiectivelor;
nerespectarea calităţii;
nerespectarea planificării în timp;
oprirea proiectului.
În general, acestea depăşesc nivelul de autoritate a managerului de proiect, deci consultarea forului
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superior de decizie în organizaţie este necesară. Mai ales în cazul opririi proiectului, decisiv în luarea unei
decizii va fi de obicei politica sau prestigiul organizaţiei, mai degrabă decât implicaţiile financiare.
Monitorizarea
Activitatea de monitorizare se referă la o constantă supraveghere, a implementării proiectului, prin
care sunt urmărite anumite aspecte, precum:
• modul în care se aplică prevederile proiectului,
• felul în care sunt folosite resursele, consecinţele activităţilor din proiect,
• problemele care pot să apară etc.
Aşadar, monitorizarea este procesul de colectare sistematică şi de analizare a informaţiilor cu
privire la activităţile desfăşurate în priect. Monitorizarea ne ajută să efectuăm o verificare regulată a ceea
ce facem în mod curent. Informaţiile pot reprezenta indicatori atât cantitativi, cât şi calitativi.

De reţinut!
Monitorizarea înseamnă a colecta informaţii despre ceea ce se întâmplă în timp ce se
întâmplă!
Cine monitorizează?
Persoanele care se ocupă de monitorizarea unui proiect pot fi membrii consiliului de conducere a
organizaţiei, managerii executivi (şeful executivului, managerii de programe sau de proiecte), managerul
de personal, orice persoană cu atribuţii de supervizare în organizaţie, membrii echipei unui proiect, alţi
angajaţi, finanţatorii sau consultanţii externi.
Metode de colectare a datelor în monitorizare
Monitorizarea se va desfăşura întotdeauna pe baza unei grile care conţine, în principal, indicatorii
de performanţă stabiliţi prin proiect şi vizează:
• progresul realizat în raport cu obiectivele stabilite şi termenele stabilite
• în cazul proiectelor mai complex, nivelul de asigurare a coerenţei dintre diferitele linii de acţiune sau
componente ale proiectului;
• costurile proiectului si anume concordanţa dintre costurile preconizate şi cele reale;
• eficienţa proiectului dată de raportul dintre rezultatele obţinute şi resursele utilizate;
• calitatea, anume nivelul de atingere a scopului proiectului.
Pentru a asigura succesul implementării proiectului, trebuie efectuată o monitorizare internă fie de
către echipa care coordonează proiectul, fie de către elevi sau profesori care participă la activităţile sale.
În sensul atingerii obiectivelor proiectului, cei care monitorizează trebuie:
• să utilizeze instrumente speciale de monitorizare;
• să asigure un feedback celor care au participat la activităţi;
• să redacteze rapoarte de monitorizare, care vor fundamenta eventualele măsuri corective.
Experienţa altor proiecte demonstrează că este deosebit de utilă folosirea unei grile de
monitorizare, care să includă indicatori legaţi de:
• desfăşurarea activităţilor prevăzute în proiect;
• modul în care sunt îndeplinite responsabilităţile;
• modul în care acţionează participanţii la activităţi;
• comunicarea între participanţii la proiect;
• modul în care sunt folosite resursele prevăzute în proiect;
• consecinţele activităţilor prevăzute în proiect;
• probleme ce apar în implementarea proiectului;
• soluţii care se aplică pentru rezolvarea problemelor apărute.
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Teme de reflecţie
Citiţi cu atenţie grila de monitorizare propusă mai jos. Gândiţi-vă la un proiect de schimbare
pe care îl desfăsuraţi în școala dumneavoastră și la modul în care este asigurată monitorizarea
sa. Reflectaţi la modul în care puteţi folosi grila de monitorizare următoare în cadrul
proiectului dumneavoastră.
Grila de monitorizare
• desfăşurarea activităţilor prevăzute în proiect;
• modul în care sunt îndeplinite responsabilităţile;
• modul în care acţionează participanţii la activităţi;
• comunicarea între participanţii la proiect;
• modul în care sunt folosite resursele prevazute;
• consecinţele activităţilor incluse în proiect;
• probleme care apar în implementarea proiectului;
• soluţii care se aplică pentru rezolvarea problemelor apărute.
Statistici
Cea mai simplă formă de monitorizare este cea bazată pe indicatori cantitativi. Se poate
folosi în monitorizarea numărului de oameni care participă la activităţi, a numărului de beneficiari ai
proiectului, a banilor cheltuiţi zilnic, etc. Întrebările la care răspundem prin statistici sunt de obicei: cât de
mult? şi câţi (câte)?
Informaţiile calitative
Acestea se pot referi, de exemplu, la subiectele acoperite în cadrul unui
seminar de instruire, sfaturile oferite de un consilier, de ce anume instruire au beneficiat membrii, etc.
Principalele întrebări la care se răspunde sunt: ce am făcut? ce efecte a avut ceea ce am făcut?
Jurnalele
Prin jurnale se poate înregistra şi urmări ce muncă a depus fiecare persoană implicată în
proiect. Acest tip de monitorizare poate fi folosit doar dacă există un acord general în privinţa utilizării
lui şi dacă oamenii sunt sinceri atunci când declară ce au făcut şi ce nu au făcut. Întrebările la care se
răspunde prin acest tip de monitorizare sunt: cine a făcut ce? şi când?
Observaţiile
Sunt folosite, de regulă, observaţiile unor persoane care nu sunt direct implicate
în proiect. În cazul în care observarea nu este efectuată de persoane cu pregătire specială, observaţiile pot
avea tendinţa de a fi subiective. Spre exemplu, dacă un instructor spune că 15 persoane au participat la
un curs la care au fost acoperite anumite subiecte, aceasta este o observaţie obiectivă. Dacă însă, spune
că participanţii s-au implicat „din plin” şi s-au simţit foarte bine, aceasta este o informaţie subiectivă. Un
observator îşi pune întrebarea: ce văd? şi ce aud?
Interviuri şi chestionare
O monitorizare bună şi sistematică presupune colectarea informaţiilor de
la membrii, clienţii şi beneficiarii organizaţiei. În mod ideal, aceasta se face rugând persoanele respective
să completeze un chestionar scris sau să răspundă la nişte întrebări în cadrul unui interviu. Întrebările pot
fi închise sau deschise. Prin întrebări închise, numărul variantelor de răspunsuri posibile este stabilit de
către cel care intervievează. Întrebările deschise aduc, de obicei, mai multă informaţie, dar răspunsurile la
ele sunt mai greu de prelucrat. O monitorizare bună implică, adesea, folosirea atât a întrebărilor închise,
cât şi a celor deschise.
Sistematizarea informaţiei
Monitorizarea în sine nu înseamnă nimic. Este doar colectarea informaţiilor. Pasul următor îl
reprezintă coroborarea informaţiilor şi a datelor obţinute şi exprimarea lor într-o formă ce poate fi de folos
celui care le foloseşte.
Prin trecerea în revistă se obţin informaţii care indică, de exemplu, ce activităţi au fost derulate
sau servicii oferite într-o anumită perioadă de timp, cum şi de către cine au fost folosite. Structurarea
informaţiei se poate realiza în urma discuţiilor, în cadrul unor întâlniri speciale. Un facilitator extern poate
fi util în cadrul unor astfel de întâlniri.
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Sistematizarea datelor se poate face în formă scrisă, ca o prezentare de statistici şi alte informaţii
referitoare la ceea ce organizaţia a făcut şi a realizat. Sistematizarea informaţiei trebuie să se facă cât mai
comprehensiv şi mai obiectiv posibil. Datele pot conţine observaţii individuale şi interpretări personale
ale evenimentelor. În acest caz, o selecţie reprezentativă trebuie alcătuită.

3. Încheierea proiectului
Multe organizaţii consideră în mod greşit că un proiect se încheie odată cu terminarea ultimei
activităţi programate. Acest lucru poate fi valabil numai dacă aceste ultime activităţi sunt cele de evalaure
a proiectului şi de rapoarte. Ea poate deveni un prim pas vital înspre un viitor proiect. Totuşi, evaluările
nu se realizează doar la încheierea proiectului. Este bine să le realizăm:
• în faza intermediară, ca nişte repere ale succesului proiectului, ca să ne corectăm greşelile „din mers”;
• în faza de încheiere a proiectului;
• la câteva luni sau chiar la un an după încheierea proiectului – evaluări de urmărire;
• la distanţe de timp mai mari, succesele şi lecţiile învăţate pot adăuga aspecte noi viitoarelor proiecte,
contribuind la dezvoltarea organizaţională.

De reţinut!
Un proiect cu adevărat de succes este realizat în timpul prevăzut, cu resursele alocate şi la
nivelul de performanţă dorit!

Evaluarea proiectului
Scopul evaluării proiectelor este acela de a formula aprecieri sistematice şi obiective asupra
nivelului de realizare a obiectivelor şi a rezultatelor, dar şi a modului de implementare. Procesul de
evaluare oferă şansa formulării unor „lecţii învăţate” care vor putea fi ulterior încorporate ulterior în
procesul decizional.
Evaluarea reprezintă acţiunea finală de măsurare a rezultatelor care au fost obţinute în cursul
implementării proiectului în raport cu obiectivele propuse. Evaluarea se desfăşoară pe baza datelor oferite
de activitatea de monitorizare şi a unor criterii dinainte cunoscute şi presupune formularea unor concluzii.
Succesul implementării unui proiect depinde în mare măsură de felul în care sunt concepute
şi desfăşurate activităţile de evaluare internă cuprinse în proiect. În cadrul proiectului trebuie să se
regăsească:
• evaluări curente (pentru fiecare activitate);
• evaluări intermediare (după fiecare etapă a proiectului sau la mijlocul perioadei de implementare);
• evaluări finale (la sfârşitul proiectului).
Activităţile de evaluare pe care le sugeram sunt:
• întâlnirile de lucru pentru evaluarea intermediară sau finală în care se discută rezultatele obţinute până
la data întâlnirii şi sunt trecute în revistă punctele cheie pentru perioada ce următoare;
• chestionarele de evaluare;
• rapoartele de evaluare intermediară şi de evaluare finală în care pot fi folosite toate materialele de
evaluare redactate pe timpul implementării proiectului.

De reţinut!
Spre deosebire de monitorizare care se concentrează pe adunarea de informaţii cantitative
şi calitative, evaluarea presupune emiterea de judecăţi privind progresul înregistrat pe calea
atingerii obiectivelor propuse.

Management instituţional şi management de proiect

83

Necesitatea evaluării
Motivele pentru care activitatea unui proiect/ organizaţii este evaluată sunt diverse. O analiză simplă
a acestor motive va identifica factori interni (care provin din interiorul organizaţiei: membri, consiliu de
conducere, angajaţi, simpatizanţi) şi factori externi (beneficiari, finanţatori, sponsori, contractanţi, alte
organizaţii, publicul general). Astfel, la întrebarea „de ce evaluăm?” putem identifica cauze interne şi
cauze externe, câteva dintre cele mai des întâlnite fiind prezentate mai jos:
CAUZE INTERNE
pentru a vedea dacă facem ceea ce trebuie.
pentru a obţine informaţii şi feedback privind ceea
ce facem.
pentru aprecierea performanţei organizaţiei în
raport cu standardele de performanţă interne, în
scopul îmbunătăţirii performanţei acesteia.
ne ajută să învăţăm din greşeli şi astfel să pregătim
succesele viitoare.

CAUZE EXTERNE
pentru că finanţatorii doresc să se asigure de faptul
că organizaţia cheltuieşte banii aşa cum a prevăzut
în cererea de finanţare.
pentru că organizaţia doreşte să dovedească faptul
că derulează proiecte şi asigură servicii de care
este nevoie, acoperă nevoile beneficiarilor şi este
capabilă să facă ceea ce afirmă că poate face.
pentru a arăta că suntem competitivi prin prisma
cost-beneficiu.
pentru aprecierea performanţei organizaţiei în
raport cu standardele de performanţă externe.
pentru a ne compara activitatea cu a altor
organizaţii similare.

Evaluarea se concentrează asupra a patru aspecte principale:
• resurse investite;
• activităţi desfăşurate;
• rezultate obţinute;
• beneficii realizate;
Evaluarea reprezintă emiterea de judecaţi asupra următoarelor aspecte:
• dacă organizaţia şi-a atins obiectivele prevăzute în proiect şi dacă nu, de ce;
• dacă munca (activitatea) a meritat să fie prestată;
• dacă a fost bine făcută;
• dacă resursele au fost bine utilizate;
• ce anume a rămas nerezolvat.
O evaluare eficientă presupune patru cerinţe esenţiale:
• obiectivele să fie de la bun început clare celor evaluaţi;
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• monitorizarea trebuie să se efectueze pe parcursul întregii activităţi, iar informaţiile trebuie culese
şi prelucrate cu grijă;
• cei care fac evaluarea trebuie să dorească să fie critici cu activitatea lor şi a organizaţiei; evaluarea
nu are nici un sens să fie făcută dacă oamenii nu sunt capabili să admită că au comis greşeli sau
că nu şi-au atins obiectivele;
• după evaluare, oamenii trebuie să-şi dorească să procedeze la schimbările impuse de rezultatele
evaluării, sau să lase organizaţia să producă aceste schimbări.
În cazul oricărui proiect, chiar dacă se efectuează monitorizarea şi evaluarea externă, evaluarea şi
monitorizarea cu caracter intern sunt obligatorii, ca demersuri ce contribuie în mod semnificativ la reuşita
procesului de implementare.
Autoevaluarea
Cele mai multe organizaţii nu au resursele necesare pentru a angaja un consultant extern, de aceea
autoevaluarea, sau evaluarea din interior, este cel mai frecvent întâlnită printre organizaţiile care doresc o
evaluare a activităţii lor (a nu se confunda cu situaţiile când anumite proiecte sunt evaluate de consultanţi
externi angajaţi pentru aceasta de către finanţatorul proiectului).
Acest tip de evaluare are anumite avantaje şi dezavantaje:
Avantaje:
• este mai ieftină;
• are o bună înţelegere a ceea ce se întâmplă;
• cunoaşterea elementelor care au stat la baza diverselor decizii;
• protecţia informaţiilor privind bucătăria internă a organizaţiei;
• va asigura mai multă motivaţie în implementarea recomandărilor rezultate în urma evaluării;
• poate fi un mod de consolidare a echipei.
•
•
•
•
•
•
•

Dezavantaje:
implicare prea mare în activitatea care se evaluează;
greutate în păstrarea obiectivităţii;
implicare în dispute din trecut;
tendinţa de a folosi aceleaşi scheme de evaluare;
interesare într-un rezultat pozitiv al evaluării;
grad de calificare în general mai mic decât un consultant extern;
credibilitate mai mică.

Ciclul autoevaluării
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Evaluarea externă
Acest tip de evaluare poate fi făcut fie la iniţiativa organizaţiei evaluate, fie la iniţiativa altor
instituţii sau organizaţii interesate de performanţa în general a organizaţiei respective, sau pentru un
anumit program, proiect faţă de care au un anumit interes.
Organizaţiile dezvoltate optează uneori pentru această soluţie, deşi este mai costisitoare, din dorinţa
de a asigura obiectivitatea şi transparenţa în relaţiile cu clienţii.
Această metodă are atât avantaje, cât şi dezavantaje.
•
•
•
•

Avantaje:
oferă un punct de vedere nou, diferit de cel din interior şi potenţial obiectiv;
va fi probabil mai critic;
mai detaşat de problemele cotidiene ale organizaţiei,
conferă transparenţă organizaţiei.

Dezavantaje:
• poate fi primit cu suspiciune sau ostilitate mai ales de către cei direct evaluaţi;
• evaluatorul poate fi mai uşor indus în eroare, sau poate să nu înţeleagă specificul şi problemele
organizaţiei;
• poate fi prea detaşat pentru a fi util.
Evaluarea externă se poate face şi la iniţiativa:
• finanţatorului unui proiect/ program pentru a se asigura că banii sunt bine cheltuiţi;
• instituţiilor sau organismelor guvernamentale sau autorităţilor locale în cazul în care organizaţia este
beneficiară unui contract pentru asigurarea de servicii publice într-un anumit domeniu sau pentru a se
asigura de calitatea serviciilor oferite de respectiva organizaţie;
• beneficiarilor organizaţiei, pentru îmbunătăţirea serviciilor organizaţiei etc.
Principiile pe baza cărora se face evaluarea externă a proiectelor sunt:
• imparţialitatea şi independenţa procesului de evaluare de funcţiile de programare şi de implementare;
• credibilitatea evaluării dată de calitatea expeţilor utilizaţi, de transparenţa procesului de evaluare şi de
eficienţa diseminării rezultatelor;
• participarea la procesul de evaluare a reprezentanţilor instituţiilor interesate (stakeholders);
• utilitatea datelor identificate şi a recomandărilor făcute către decidenţi.
Cine face evaluarea?
Dacă organizaţia a folosit oameni din afara ei pentru monitorizare, poate ar fi bine ca aceste
persoane să fie folosite şi la evaluare. Este foarte bine să se stabilească încă de la început dacă persoana
solicitată din afară va avea rolul de „facilitator” în evaluare (ajutând echipa să facă evaluarea) sau de
„evaluator consultant” (caz în care se implică direct în evaluare).
Etapele procesului de evaluare
Principalele etape ale procesului de evaluare sunt:
1. Pre-evaluarea (planificarea evaluării)
• Decizia
De ce se face;
Pentru cine se face;
Ce anume este de evaluat;
De către cine;
Cum urmează să se facă;
Când se evaluează;
Ce resurse sunt implicate în evaluare;
Cum vor fi folosite rezultatele.
• Proiectarea (schiţarea) evaluării:
stabilirea a ceea ce este de evaluat;
alegerea şi schiţarea metodelor;
alegerea indicatorilor.
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2. Evaluarea propriu-zisă
• Colectarea informaţiilor
ce anume s-a făcut – date cantitative şi calitative;
cum anume s-a făcut – chestionare, observare.
• Analizarea
interpretarea informaţiilor;
aprecierea rezultatelor.
• Prezentarea
validarea analizelor şi a judecăţilor;
elaborarea raportului final de evaluare.
3. Post-evaluarea
• Implementarea
acordul asupra recomandărilor;
producerea schimbărilor reieşite din recomandări.
• Feedback
revizuirea necesităţilor de evaluare şi proiectarea evaluării
Prezentarea raportului de evaluare
Raportul de evaluare pentru un proiect trebuie să cuprindă:
• obiectivele proiectului;
• o scurtă informare cu privire la necesitatea atingerii acelor obiective;
• ce informaţii şi date au fost colectate şi cum au fost ele strânse şi analizate;
• ce demonstrează informaţiile colectate;
• cum a fost făcută evaluarea şi cine a fost implicat;
• dacă au fost atinse obiectivele fixate la început;
• ce alte rezultate au fost atinse;
• ce noi necesităţi, din care ar rezulta noi obiective, au apărut pe parcursul proiectului şi ce anume îşi
propune organizaţia să întreprindă în legătură cu ele;
• ce recomandări se fac pentru viitor?
Raportul de evaluare trebuie să scoată în evidenţă cele mai bune aspecte constatate, precum: ce
obiective au fost atinse, ce nevoi au fost rezolvate, numărul mare al celor care beneficiază de activitatea
dumneavoastră.

Aplicaţii
În cadrul unei întâlniri cu echipa dumneavoastră, analizaţi modul în care se efectuează
evaluarea în cadrul proiectelor de schimbare mai mari sau mai mici ce se derulează în școala
din care faceţi parte. Identificaţi deficienţele în acest domeniu. Folosiţi în acest scop lista de
mai jos.
Reguli în evaluare:
• stabilirea unor criterii clare, folosirea unor instrumente adecvate, respectarea termenelor de
evaluare;
• efectuarea unor evaluari de activităţi, evaluări intermediare, evaluări finale;
• folosirea unor instrumente specifice (fişe de evaluare, instrumente de feed-back, liste de
control, inventare, rapoarte de evaluare, rapoarte de monitorizare);
• încurajarea autoevaluării participanţilor la activităţi (în special a elevilor);
• redactarea unor materiale de evaluare şi elaborarea unui raport final al proiectului.
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Raportare
Rezultatele evaluării pot fi încorporate în raportul final pe care managerii proiectului îl înaintează
finanţatorilor proiectului. Raportul are două părţi:
i. raportul narativ şi
ii. raportul financiar.
Raportul narativ trebuie să fie o reprezentare fidelă a modului în care s-a derulat proiectul. Totuşi,
formulaţi un text scurt şi la obiect, concentrându-vă asupra elementelor care ar putea interesa actorii
externi organizaţiei, cum ar fi de pildă finanţatorii. Structura unui raport narativ cuprinde următoarele
elemente:
• Introducere
• Obiective şi activităţi
• Rezultate, obiective atinse, succese
• Piedici, probleme, schimbări (De ce au fost necesare? Lecţii învăţate)
• Semnale din partea grupului ţintă al proiectului
• Planuri de continuare a proiectului
• Anexe (copii sau exemplare ale materialelor realizate – afişe, pliante, studii, publicaţii, buletine
informative etc.)
Raportul financiar trebuie să arate clar şi precis cum anume au fost utilizate fondurile. Toate
cheltuielile legate de proiect trebuie prezentate. Cel mai simplu mod este de a compara cheltuielile
planificate cu cele realizate efectiv. În liniile de buget în care variaţiile depăşesc procentul de 10%, sunt
necesare explicaţii şi justificări. Este important ca raportul financiar să se coreleze şi să se potrivească cu
raportul narativ.
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