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LUCRUL ȊN ECHIPĂ/GRUP LA CLASA DE ELEVI  

TEAM WORK IN SCHOOL GROUPS 

 

Tuţulescu Andrada,  

Școala Gimnazială sat Valea Mare, Oraş Băbeni,  

andrutzas71@yahoo.com 

Abstract 

Noile tendinţe ale didacticii moderne îşi concentrează atenţia pe subiectul educaţiei și 

asupra elevului care învaţă. Astfel, pedagogia cooperării şi colaborării permite maximizarea 

participării elevilor la propria formare. Prin experienţele create de metodele interactive de grup, 

se promovează respectul de sine al elevului și se favorizează formarea şi dezvoltarea abilităţilor 

sociale. Aceste metode îi ajută pe elevi să devină indivizi sociali competenţi și le dezvoltă 

atașamentul pentru învăţătură, pentru munca de calitate şi respectul pentru ceilalţi şi pentru 

propietatea lor. 

Cuvinte Cheie: educație, metode (intrer)active de grup, cooperare, colaborare, succes. 

Abstract 

 The new tendencies in teaching focus our attention on the topics of education and the 

student. This way, cooperation and collaboration in education allow us to maximize the students’ 

participation in their own education process. The experiences created by the interactive group 

teaching methods help to boost students’ self-respect and facilitate the forming and development 

of their social skills. These methods help students become socially-competent individuals and 

develop their attachment to education, to high-quality work and their respect to other people and 

their belongings.  

Keywords: education, (intrer)active group teaching methods, cooperation, collaboration, 

success. 

Introducere 

Dacă în societatea actuală, cooperarea şi colaborarea sunt primordiale, în 

învăţământul românesc, cooperarea dintre elevi în învăţare este prea puţin vizibilă. 

Învăţământul nostru se bazează pe competiţie sau chiar pe raţionamentul că pentru a reuşi 

pe deplin, ceilalţi trebuie să eşueze. 

Aspectele legate de cooperare trebuie tratate cu seriozitate, mai ales acum, cȃnd 

cazurile de violenţă ȋn şcoală au atins cote alarmante și se accentuează o stare de 

nesiguranţă ȋn şcoală. În momentul actual, chiar și profesorii sunt afectați de acest climat, 

care vine în contradicție cu concepția conform căreia şcoala trebuie să asigure un mediu 
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securizat. Aşadar, acum elevii trebuie să ȋnveţe că tensiunea, conflictul şi competiția nu 

au consecințele așteptate și că pentru reuşita tuturor au nevoie să se bazeze pe ceilalţi şi 

să constituie un suport pentru colegi, ȋmbogăţind rezultatul cu personalitatea lor. 

Aflat ȋncă la început de drum ȋn ȋnvăţămȃntul romȃnesc, managementul lucrului ȋn 

grup la clasa de elevi care presupune organizarea unei învăţări prin colaborare/cooperare 

nu este uşor de realizat. Pentru a trece peste barierele existente, profesorul/învăţătorul 

trebuie să fie perseverent, întrucât doar cu o astfel de atitutdine, se vor vedea schimbări 

în colectivul de elevi, atȃt ȋn plan emoţional, cȃt şi social, cognitiv şi fizic. 

1. Delimitări conceptuale  

Conceptul de grup/echipă a fost definit ca „o colecţie de indivizi între care există 

relaţii care îi fac dependenţi unul de altul într-un anume grad” (Cartwritght și Zandrer, 1968; 

Dumitrana, 2008), ca „o adunare de indivizi” între care „trebuie să existe o anumită 

interacţiune” (Hare, 1976; Dumitrana, 2008) sau „un ansamblu de fiinţe umane (...) efectiv 

unite printr-o legătură socială ( Minon, 1991; Dumitrana, 2008). 

Deşi utilizate uneori ca sinonime, ȋntre noţiunile „grup” şi „echipă” există diferenţe 

clare pe care Maddux (1988) le lămureşte astfel: „grupurile, deşi unităţi fundamentale de 

organizare, obţin succesul mai mare ȋn activitate atunci cȃnd trec de o formă mai 

productivă, şi anume, echipa” (Gavrilovici, Iosifescu, Prodan, 2004).  

Utilizarea termenului de grup ori de echipă ȋn managementul educaţional vizează, 

ȋn general, grupurile de lucru, pe care Yeoamns (1987) le-a definit ca pe ”o colecţie de 

oameni care se comportă ca o unitate de sarcină socială interdependentă, se percep mutual 

ca o unitate psihologic interdependentă, unde fiecare membru funcţionează pentru a 

contribui la rezolvarea sarcinilor echipei, se simte responsabil pentru echipă şi valorizat 

de aceasta, răspunde flexibil la nevoile echipei şi recunoaşte că a conduce echipa 

ȋnseamnă ȋn aceeaşi măsură obligaţii şi putere” (Gavrilovici, Iosifescu, Prodan, 2004). 

Trăsăturile principale  ale grupului sunt considerate de către specialişti (Forsyth; 

Dumitrana, 2008): interacţiunea (structuri de influenţă reciprocă cel puţin pe unul dintre 

nivele: fizică, verbală, nonverbală, emoţională); structura cu cele trei elemente:  

rolurile (comportamentele de asteptat în funcţie de poziţia ocupată în cadrul grupului), 

normele (regulile de urmat în cadrul grupului) şi relaţiile dintre membri (bazate pe factori 

diferiţi: atracţie, comunicare, etc); scopuri (motivele pentru care se constituie grupul) şi 

caracterul de entitate (grupul este perceput ca un întreg). 
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Grupurile se pot clasifica ȋn informale - „o grupare naturală de persoane, care ţine 

cont de nevoile de prietenie, sociabilitate ale oamenilor” şi  formale - „o colecţie de 

persoane formată ȋn mod deliberat ȋntr-o organizaţie pentru a ȋndeplini sarcini specifice 

şi a atinge anumite obiective” (Gavrilovici, Iosifescu, Prodan, 2004). 

Ȋn ceea ce priveşte eficienţa grupului, literatura de specialitate consideră că depinde 

de cȃteva variabile (Iucu, 2008): vȃrsta şi nivelul intelectual al participanților, mărimea 

grupului, diferențele existente ȋntre subiecţii grupului şi cea mai studiată variabilă- 

eterogenitatea grupului. Totuşi, eficienţa unui grup nu apare de la sine, ci este necesar un 

efort însemnat. 

Potrivit cercetătorilor din domeniu (Gavrilovici, Iosifescu și Prodan, 2004), există 

o listă de indicatori a echipelor de succes, indicatori care privesc echipa ca un tot, şi 

anume: echipa face parte dintr-o entitate mai mare, este dinamică, flexibililă şi are 

conducere de calitate, dar şi pe membrii acesteia: bună comunicare, colaborare ȋn toate 

activităţile, cunoașterea şi utilizarea abilităţilor fiecăruia, abilitatea de a fi un bun 

ascultător, plăcerea lucrului împreună, respect, toleranţă, motivaţia, puterea de a depăşi 

conflictele.  

2. Managementul lucrului ȋn grup/echipă la clasa de elevi 

Pentru a se dovedi eficienţa şi necesitatea lucrului prin cooperare şi colaborare la 

clasa de elevi, s-au iniţiat de-a lungul timpului o serie de experimente ȋn şcoli: 

comunităţile de muncă (Kerschensteiner); şcolile libere sau comunităţile şcolare din 

Hamburg , 1925- 1930; planul de la Iena - Peter Peterson (în Germania); cooperativele 

şcolare ale lui Profit (1920), în Anglia; cooperativele şcolare Sanderson (în Anglia); 

pedagogia educaţiei libere, după exemplul de la Summerhill, iniţiată de A. S. Neill (1942); 

încercările lui R. Cousinet (1923) de a crea o metodă a muncii libere în grupul mic; 

cooperativele şcolare ale lui C. Freinet (1928, în Franţa); experienţele în coloniile de 

muncă efectuate de A. S. Makarenko în fosta Uniune Sovietică, etc (Cerghit, 2008) 

Mai tȃrziu, teoria pedagogică a lui Adolphe Ferriere (1961), Workie (1974), Brown 

şi Wade (1987), Brown şi Abrams (1986, cf. Monteil, 1997) şi psihanaliza lui Sigmund 

Freud (1856-1939) ce a ȋndreptat pedagogii spre crearea unei şcoli „care să îl pregătească 

pe copil să îşi soluţioneze în mod satisfăcător tensiunile intrapsihice generate de un 

perpetuu conflict între instinctele antisociale, native, ca parte a naturii umane şi forţele 
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civilizatoare externe, care tind să-şi subordoneze aceste instincte” (Jinga, 2006) au dus la 

apariţia pedagogiei active şi interactive. 

„Pedagogia activă (metodele active, pentru unii autori) este văzută astăzi de mulţi 

pedagogi ca fiind cel mai bine încadrată în zona socio-contructivismului, care presupune 

un proces de transformare a informaţiilor receptate în cunoştinţe; aceste cunoştinţe se 

construiesc de la resurse materiale şi umane existente în mediul înconjurător” (Dumitrana, 

2008). 

O altă faţetă, „pedagogia interactivă, situează elevul în centrul procesului de 

învăţământ, elevul luat însă nu individual, ci în grup, ca membru al unei colectivităţi 

şcolare, al clasei şcolare, produs al influenţelor sau interacţiunilor sociale dezvoltate în 

cadrul acestei colectivităţi. Pe scurt - elevul social, ca produs social (Cerghit, 2008). 

 „Pedagogia grupului este o pedagogie activă şi interactivă, care favorizează 

participarea elevilor ȋn activitatea didactică şi concertarea eforturilor acestora, dar care nu 

desconsideră individualitatea elevului şi, mai mult, permite o pedagogie individualizată, 

ȋntr-o anumită măsură [...], practic, ajutorul individualizat oferit unui elev are o 

dimensiune cooperativă” (Bocoş, 2013).  

În cadrul clasei de elevi, ȋnvăţarea prin cooperare presupune o muncă dinamică, cu 

câteva etape, care se intercondiţionează şi, într-o anumită măsură, se întrepătrund, astfel: 

realizarea de destructurări cognitive; reflecţia şi tatonarea; realizarea de interacţiuni şi 

schimburi verbale între membrii grupului şi între aceştia şi profesor pentru sedimentarea 

ideilor, în cadrul unei dezbateri colective; structurarea/construcţia colectivă a noii 

cunoaşteri în cadrul unei dezbateri colective şi a unui bilanţ colectiv (Bocoş, 2013). 

Totuşi, dacă presupune organizarea clasei în grupuri/echipe sau perechi, orice 

metodă didactică activă poate fi utilizată în învăţarea prin cooperare, dintre acestea: 

conversaţia, povestirea, învăţarea bazată pe proiect, studiul de caz, jocul didactic, jocul 

de rol, cubul, cvintetul, ciorchinele, mozaicul, floarea de nufăr, diamantul, turul galeriei, 

brainstormigul/ asaltul de idei, ingineria ideilor, sinectica, Frisco, Philips 6-6, controversa 

creativă etc.      

Concluzii  

Prin activizarea procesului de învăţământ, aşadar, se urmăreşte realizarea unei 

ȋnvăţări şi formări în care cel care învaţă să se implice efectiv, intens, profund şi integral, 



[JUNIOR  SCIENTIFIC  RESEARCHER  JOURNAL] JSR 

 

5  │    ISSN: 2458-0341│ Nr. special 3 | Management Educațional 

 

cu toate dimensiunile personalităţii sale - cognitivă/ intelectuală, psihomotorie /fizică şi 

afectiv-voliţională (Bocoş, 2013). 

Prin faptul că lucrul în grup se finalizează întotdeauna cu o prezentare a produsului 

rezultat prin schimbul de idei, elevii sunt „forţaţi” să vorbească cu colegii, să accepte 

diferite idei, să gestioneze timpul alocat, să se organizeze în funcţie de ceilalţi membri ai 

grupului, aşadar acest tip de învăţare deschide o amplă plajă de comportamente sociale 

pozitive: întrajutorare, încrederea, încurajare, toleranţă, etc.   

Alături de multitudinea de beneficii în plan cognitiv şi social pentru elev, metodele 

de lucru în grup oferă şi învăţătorului un mic răgaz să se axeze mai mult pe problemele 

de ordin ştiinţific, căci acesta nu mai intervine atât de des în timpul orelor, elevii din grup 

clarificându-le colegilor anumite aspecte neînţelese, repartizarea sarcinilor făcându-se 

funcţional, iar materialul didactic pe care acesta trebuie să-l realizeze se reduce, de 

exemplu, de la  20  -25 de fişe de lucru pentru clasă, la 4-5 pentru grupe.   

Totuşi, nu se pot uita metodele oferite de practica tradiţională, căci ele pot fi 

eficiente dacă satisfac toate elementele procesului de predare – învăţare cu care se află în 

interdependenţă, precum: obiectivele didactice, conţinutul instruirii, particularităţile 

cantitative şi calitative ale grupului şcolar, caracteristicile psihologice, timp de învăţare, 

În concluzie, la clasa de elevi este obligatoriu să se folosească şi metodele de lucru 

prin cooperare/colaborare, căci doar prin îmbinarea unor metode de învăţământ diferite 

în procesul de predare – învăţare – evaluare, profesorul/învăţătorul va influenţa nu doar 

stadiile de dezvoltare intelectuală deja atinse de elev, ci şi stadiile superioare. De 

asemenea, prin intermediul metodelor didactice diferite, elevului i se asigură pregătirea 

necesară pentru trecerea fără mari dificultăţi de la o treaptă de şcolarizare la alta, de la un 

grad de învăţământ la altul şi se uşurează integrarea socială şi profesională a absolvenţilor 

de liceu. 
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STUDIU DE CAZ 

 MANAGEMENTUL EDUCAŢIONAL IN UNITATEA DE 

ÎNVATAMANT ”LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ 

SI TELECOMUNICAŢII”, CONSTANŢA 

CASE STUDY 

EDUCATIONAL MANAGEMENT AT CONSTANŢA’S 

”ELECTROTECHNICAL AND TELECOMMUNICATIONS  

HIGH-SCHOOL” 

 

Georgescu Daniela 

 Liceul Tehnologic De Electrotehnică și Telecomunicații, Constanța, 

danielamgeorgescu@gmail.com 

Abstract  

Managementul educaţional reprezintă un subiect din ce în ce mai disputat în actualul context 

naţional, în care actorii implicați sunt interesați de situaţia învãţãmântului, de evoluţia elevilor 

dupã etapa Bacalaureatului şi a examenului de Licenţã, dar şi de influenţa managerului unităţii 

de învãţãmânt în coordonarea viitorilor angajaţi. Rolul managerului este definitoriu, iar aceastã 

lucrare va încerca sã evidenţieze importanţa şi influenţa coodonatorului şcolar în existenţa 

instituţiei. Articolul de față va sublinia diferite arii de manageriere şi unele posibile direcţii de 

urmat pentru ameliorarea situaţiei prezente. 

Cuvinte cheie: management educaţional, management decizional, unitate de învãţãmânt, 

educaţie, coordonare. 

Abstract 

Educational management is a topic which is being increasingly discussed at a nationa level, 

where the people involved are interested in the education’s state of affairs, in the students’ 

evolution after the end of high-school and college exams and also in the school unit’s management 

influence in coordinating the future employees. The manager’s role is fundamental in this setting. 

This paper will attempt to point out the importance and the influence of the school unit’s 

coordinator in the institution’s existence, underlining the different management areas and 

directions to follow in order to improve the current situation.  

Keywords: educational management, decision management, schooling establishment, education, 

coordination 

Introducere 

Managementul instituţional reprezintă un concept teoretizat, dezbãtut, blamat, aclamat, 

în funcţie de rolul pe care îl deţine persoana în discuție în procesul educativ. În studiul de caz pe 

mailto:danielamgeorgescu@gmail.com
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care doresc sã îl prezint, va fi subliniată importanţa factorului decizional al coordonatorului 

instituţiei, legãtura creatã cu membrii participanţi la procesul educativ, precum și administrarea 

bunurilor, fondurilor instituţiei și a spaţiului aflat în dotare. 

Teoretizarea subiectului reprezintă un demers captivant, însã evidenţierea unui model de 

management sub diverse aspecte cuprinde o motivaţie cu caracter inspiraţional, dorindu-se a se 

sublinia elementele pozitive, negative, dar şi a se sugera noi cãi de acţiune care pot  revigora 

actuala situaţie. 

Instituţia care a fost utilizatã drept model pentru studiul de caz este coordonatã exemplar 

la nivelul organizãrii logistice si al documentelor, punctele nevralgice fiind reprezentate de 

managementul decizional al administrãrii fondurilor și al construcţiilor avute în dotare. 

Noţiuni introductive 

Etimologie. Scurt Istoric 

Prin termenul de manager, astãzi înţelegem acea persoanã care coordonează, 

conduce și ia decizii în  numele unei organizaţii, firme, instituţii. Provenit din termenul 

englezesc manager sau to manage, termenul se referã la o stãpânire cu mâna forte, folosit 

în diverse contexte. Majoritatea teoreticienilor în management definesc începuturile 

managementului pornind de la Frederick Taylor si la Henry Fayol, iar alții consideră că 

au existat și înaintea acestora specialiști (chiar în epoca Antichitãţii), aşa cum citeză 

Nicolae Stan, în lucrarea sa din 2010.  

Funcţiile managementului educaţional 

“Managementul educațional reprezintă ştiința și arta de a pregăti resursele umane, 

de a forma personalități potrivit unor finalități solicitate de societate și acceptate de 

individ. Acesta poate fi analizat în sens acțional, operațional, practic, tactic, procesual, 

teoretic, global, general, strategic, stiintific” (Stan N, 2010), iar funcțiile sale influențează 

o serie de aspecte (Fig. Nr. 1). 
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Fig. nr. 1 Influențele funcțiilor managementului educațional 

 

Sursa: Stan, 2010 

Managementul Uman 

Liceul Tehnologic de Electrotehnicã și Telecomunicaţii din Constanţa este un 

liceu cu tradiţie în rândul liceelor tehnologice constănțene, oferind o gama diversificatã 

de opţiuni, precum: Automatizãri, Electromecanicã sau Servicii în Domeniul Poştal. 

Cadrele Didactice sunt 97% titulare, cu gradul 1 în domeniul de pregãtire, maiştri sau 

ingineri. Fişa de Pregãtire Profesionalã este completatã anual, iar unul dintre criteriile de 

admitere ca partener îl constituie acumularea de 90 de credite transferabile, dobândite în 

urma efectuãrii acestor cursuri, alãturi de calificativul Foarte Bine, pentru activitatea la 

catedrã pentru anul şcolar trecut. Profesorii sunt implicaţi în Cercuri Pedagogice și 

Proiecte Europene, aspect care promoveazã și conferă un grad ridicat de vizibilitate 

unității de învãţãmânt. 

Putem astfel sublinia cã partenerii în educaţie sunt aleşi riguros pentru a putea 

oferi elevilor o educaţie de calitate. Aspectul cel mai sensibil al managementului uman îl 

reprezintă dorinţa de a avea personal pregãtit și imposibilitatea de a oferi sprijin în 

formarea continuã. Fondurile dedicate îmbunãtãţirii activitãţii educative şi personale sunt 

insuficiente. Cursurile oferite de diferite organizaţii, firme cum este şi Casa Corpului 

Didactic oferã la finalizarea stagiului de formare credite transferabile în raport cu numãrul 

de credite deţinute. Această situaţie îngreunează sarcina profesorilor care sunt nevoiţi sa 

plătească din fondurile personale formarea continuă. 

Umane: cadre didactice, personal administrativ, elevi, 
parinți, etc

Materiale: spațiul, timpul, baza didactico-materială

Financiare: buget central, local, contribuțiile 
comunității educative
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Relaţia cu pãrinţii constituie o legãtura pe care managementul  instituţiei  a 

construit-o printr-un aspect aproape omniprezent în cadrul şcolii, prin deschiderea pe care 

o are cãtre partenerii educaţionali, permițând accesul cãtre direcţiune în orice moment al 

zilei, cu probleme care vin poli-direcţional: secretariat, profesori sau elevi. 

Managementul spaţial 

Format din mai multe clãdiri: un liceu central, un internat, cantinã, salã de sport, 

sãli de practicã și laboratoare, liceul reprezintã din punct de vedere spaţial o adevăratã 

provocare. Managerii unitaţii investesc fondurile primite în mod primar pentru 

achiziţionarea de noi programe pentru laboratoarele de informaticã sau pentru 

modernizarea spaţiului existent. Este evident cã un inconvenient major îl reprezintã 

factorul uman. În urma activităților desfășurate în sălile de curs, se produce o uzură fizică 

a mobilierul existent. Astfel, managerul şcolii este nevoit să aloce noi fonduri pentru 

reparații și înlocuirea mobilierului care nu mai corespunde cerințelor unității. 

Deschiderea managementului cãtre partenerii educaţionali este evidentã, inclusiv 

prin modalitatea de amplasare a secretariatului şi a birourilor direcţiunii la intrarea în 

unitatea de învãţãmânt și prin programul prelungit al secretariatului care permite accesul 

pãrinţilor care au un program extins. Un alt aspect sensibil este inexistența unor 

laboratoare dedicate limbilor străine, limbii române sau matematicii, laboratoare dotate 

cu atlase, cãrţi, mp3-uri sau alte mijloace audio sau video ce pot atrage elevii sau pot ajuta 

profesorii sa creeze ore interactive. 

Managementul financiar 

Managementul financiar este un subiect complex, astfel că o persoană care nu 

deţine acces la registrele financiare, nu poate emite decât supoziţii asupra situaţiei unității 

de învățământ. Este însă foarte clar pentru toţi cei care cunosc domeniul educaţiei cã este 

o sarcinã dificilă sa administrezi o sumã care este din start insuficientã pentru o educaţie 

modernã și eficientã. Aşa cum am enunţat anterior, bugetul este utilizat în majoritatea 

cazurilor pentru modernizare și reabilitare, pentru crearea unui ambient prietenos și 

confortabil: scaune comode, white boarduri, panou interactiv, acces la imprimantã și 

calculatoare pentru profesori în cancelarie și copiatoare. 



[JUNIOR  SCIENTIFIC  RESEARCHER  JOURNAL] JSR 

 

10  │    ISSN: 2458-0341│ Nr. special 3 | Management Educațional 

 

Bugetul este utilizat conform direcţiilor de la Bugetul Local oferit prin intermediul 

Primãriei şi astfel nu se poate interveni. Totuși, nu putem evita şă discutãm de un aspect 

sensibil, și anume absenţa decontului de transport pentru acei elevi ce deţin un liceu în 

localitatea de reşedintã. Aceastã lipsã conduce treptat la renunţarea la frecventarea 

cursurilor şi în unele cazuri la abandon şcolar. 

Concluzii 

În urma analizei efectuate asupra instituţiei putem afirma cã managerierea 

reprezintă o artã, cã a fi profesor nu înseamnã cã poţi fi un manager extraordinar şi cã un 

bun coordonator de instituţie trebuie să deţinã o sumã de calitãţi: să fie un bun economist 

- pentru a putea administra bugetul primit de la Consiliul Local, un foarte bun psiholog 

ce trebuie sã gestioneze relaţia cu partenerii educaţionali și un foarte bun strateg, 

administrând spaţierea lãcaşului de învãţãmânt cât mai eficient. Dar cel mai important 

aspect este probabil implicarea, devotamentul, dorinţa de progres, de a respecta partenerii 

educaţionali şi de a crea un mediu şcolar cât mai primitor. 
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Abstract 

 În acest articol, am încercat să surprind câteva aspecte legate de activitatea de „a 

conduce”, raportându-mă la domeniul educaţional. Am identificat ipostazele principale ale 

managementului, iar apoi m-am axat pe competenţele manageriale esenţiale: autoritate, 

implicare, organizare, responsabilitate. În ultima parte a articolului, am realizat o paralelă între 

ceea ce înseamnă a fi manager şi a fi lider. Am ales această tematică, deoarece consider că 

trebuie pus accentul pe o bună pregătire a directorilor de şcoală. În contextul actual, aceștia nu 

mai reprezintă doar simpli administratori ai unei instituţii, ci oferă modele, sunt inovativi și au 

puterea de a schimba societatea. 

Cuvinte Cheie: management, lider, educație, învățământul din România, instituţie, competenţă. 

Abstract 

 In this paper I tried to analyze certain aspects relevant to the act of „leading” in the 

educational field. I identified the main current situations and stances of the management and then 

I focused on the essential management competences: authority, involvement, organization and 

responsibility. In the paper’s last part I made a comparison between what it means to be a 

manager and what it means to be a leader. I chose this topic because I believe that we must focus 

on training school principals well. In the current context they are no longer just organization 

administrators, but models who need innovate and have the power to change society.  

Keywords: management, leader, education, education in Romania, institution, competence 

Introducere 

„Cel ce deschide o şcoală, închide o temniţă” 

Victor Hugo 

 

Şcoala reprezintă piatra de temelie a unei societăţi, actorii principali ai procesului 

de învăţământ fiind: directorul, cadrele didactice, comunitatea locală, părinţii, Ministerul 

Educaţiei şi nu în ultimul rând, elevii. Toţi cei implicaţi în educarea copiilor contribuie la 

asigurarea calităţii procesului educaţional, acest aspect reprezentând și condiţia esenţială 

pentru învăţământul modern. Fiecare participant la acest proces complex joacă un rol 

important, însă rolul esenţial este al directorului. El este cel care coordonează întreaga 
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activitate din spaţiul şcolar. În domeniul educaţional şi nu numai, cel aflat la conducere 

trebuie să fie un factor care conferă stabilitate, încredere şi sprijin. 

Ipostazele conducerii 

Soulie Roux vorbeşte în lucrarea sa „Gestion” (Soulie, 1992), despre trei ipostaze 

ale conducerii: „ca practică, artă şi ştiinţă”. De-a lungul timpului, viziunea asupra a ceea 

ce înseamnă a conduce a suferit modificări semnificative. Iniţial, conducătorul unei 

instituţii avea atribuţiile unui administrator de bunuri, avea sarcini concrete, nepunându-

se problema inovaţiei şi creativităţii. Treptat, conducerea a devenit o artă şi o ştiinţă, fiind 

nevoie de competenţe şi abilităţi specifice. 

Astfel, a conduce o instituţie şcolară înseamnă a stăpâni arta de a lucra cu oamenii 

şi după cum bine ştim, acest lucru este extrem de dificil. Colin A. Carnal nota în lucrarea 

sa „Managing change in organizations” că „partea practică a conducerii nu se bazează pe 

mari teorii, ci mai degrabă pe capacitatea de a-i încuraja pe alţii să acţioneze”(Carnal, 

1990). Conducerea ştiinţifică presupune: reflexie teoretică, apel la metode specifice de 

cercetare. Profesorul Mielu Zlate susţinea în lucrarea sa „Leadership şi management” că 

cele trei aspecte ale conducerii nu se exclud una pe cealaltă, ci din contră, se completează. 

Acest lucru este confirmat şi de către Richard L. Daft care se referă la management ca 

fiind o artă, deoarece unele lucruri nu pot fi învăţate din cărţi. Este necesară mai ales 

practica, pentru că activitatea de a conduce se formează prin experienţă şi ştiinţă, fiind 

necesară dobândirea continuă de cunoştinţe (Daft, 1994). 

Acesta funcţie necesită un amplu şi continuu proces de formare şi dezvoltare a 

competenţelor care conduc atât spre performanţă individuală, cât şi spre cea colectivă. 

McClelland defineşte termenul de competenţă ca fiind „suma cunoştinţelor, abilităţilor şi 

atitudinilor care contribuie la capacitatea unei persoane de a-şi întâlni eficient sarcinile şi 

responsabilitatea postului” (Managementul educațional, 2017). Bazându-mă pe 

experienţa personală şi pe informaţiile din literatura de specialitate, consider că un 

director trebuie să-şi planifice activitatea managerială ţinând cont de specificul instituţiei 

pe care o conduce. De exemplu, problemele pe care le regăsim într-o şcoală din mediul 

rural, nu sunt aceleaşi cu situaţiile întâlnite într-o instituţie dintr-un oraş, iar aici mă refer 

la mentalităţi, nivelul educaţiei, prejudecăţi, posibilitatea accesării unor fonduri, 

colaborarea precară cu diverse instituţii şi organizaţii. 
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Competenţe manageriale 

Managementul reprezintă activitatea complexă de concepere, pregătire, 

organizare, coordonare și administrare a elementelor implicate în atingerea unor 

obiective. Managementul reprezintă un proces conștient de conducere și coordonare a 

acțiunilor și activităților individuale și de grup, precum și de mobilizare și alocare a 

resurselor unei organizații (umane, materiale, de spațiu și de timp) în vederea îndeplinirii 

obiectivelor acesteia în concordanță cu misiunea, finalitățile și responsabilitățile sale 

economice și sociale. Managementul educaţional se referă la teoria şi practica 

managementului general, aplicate sistemului şi procesului de învăţământ, organizaţiilor 

şcolare şi claselor de elevi. 

În domeniul educației, funcția de director este ocupată în urma unui concurs 

organizat la nivel de inspectorat sau la nivel naţional de către Ministerul Educaţiei, fiindu-

i acordată o importanță sporită. Odată ajuns la conducere, managerul devine oglinda 

instituţiei de învăţământ. Deciziile pe care le va lua, atitudinea sa faţă de colegi, precum 

și relaţia cu alte instituţii se vor reflecta în evoluţia şcolii. Astfel, un director trebuie să 

deţină expertiza pedagogică şi să fie preocupat de eficienţa procesului instructiv-educativ, 

de aplicarea curriculumului.  

Conform lui Henry Fayol, pot fi identificare cinci funcţii principale ale 

managerului: previziunea, organizarea, coordonarea, antrenarea şi evaluarea.  

Programele se schimbă, societatea este într-un proces continuu de transformare şi 

mai ales elevii sunt diferiţi de la o generaţie la alta. De multe ori, profesorii și directorul 

consideră că generațiile anterioare de elevi se ghidau după reguli mai stricte și exista mai 

mult respect din partea societăţii. De fapt cu toţii ar trebui sa fie conştienţi că epoca noii 

generaţii a adus multe schimări. Astfel, directorul şi celelalte personaje implicate în 

procesul educaţional au nevoie să se adapteze acestei societăţi a vitezei, inovaţiei și 

transformărilor. Centrul de interes al tuturor trebuie să fie binele elevului. Putem vorbi de 

elevi bine pregătiţi doar în contextul în care corpul didactic al şcolii este format din cadre 

bine pregătite. Asemenea unui medic sau a unui om de ştiinţă, şi cadrul didactic are nevoie 

să fie în permanenţă conectat la tot ceea ce este nou în domeniul său de activitate. 

Se observă că, nu de puţine ori, după obţinerea gradelor didactice sau după 

numirea în funcţia de conducere, profesorii sau managerul au tendinţa de a se plafona, de 

a considera că formarea lor s-a încheiat. Acesta este momentul în care cel aflat la 
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conducerea unei şcoli poate interveni prin încurajarea echipei sale să evolueze din punct 

de vedere profesional. Managerul şcolar este cel care administrează resursele umane şi 

materiale. De aceea, acolo unde situaţia financiară şi cadrul legislativ permit, unde există 

voinţă din partea directorului, în consiliul de administraţie şi de contabilitate, poate fi 

stabilit să fie cuprinse în bugetul pentru un an şcolar şi sumele necesare pentru formarea 

continuă a cadrelor didactice. În colaborare cu Casa Corpului Didactic sau cu alte 

instituţii, în funcţie de necesităţile de formare, pot fi puse la dispoziţia educatorilor, 

învăţătorilor şi a profesorilor diverse cursuri sau ateliere. Simţindu-se motivat, sprijinit, 

un profesor va avea un randament mult mai bun la clasă, în relaţia inter-colegială şi nu în 

ultimul rând, în raport cu managerul său. O şcoală a secolului XXI necesită investiţii în 

dotări moderne, dar mai ales în oameni. Cadre pregătite profesional, înseamnă elevi 

pregătiţi pentru viitor. 

Un director gestionează bugetul, investeşte în oameni, organizează, planifică, dar 

esenţial este să nu-şi uite şi neglijeze adevărata menire - cea de cadru didactic. Acest lucru 

îl va ajuta să înţeleagă mai bine problemele cu care se confruntă cei care lucrează cu 

copiii, va şti să gestioneze concret conflictele dintre profesori-elevi, profesori-părinţi, va 

identifica corect resursele de care este nevoie în procesul instructiv-educativ. Este aşadar 

nevoie de tact pedagogic. 

 A conduce o şcoală presupune, bineînţeles impunerea unor reguli care să fie 

respectate de toate părţile, implicit de personal didactic, auxiliar, elevi, părinţi şi nu în 

ultimul rând de către manager. Atunci când acesta nu are disciplină personală şi 

profesională, nu se poate aştepta ca cei din jur să respecte normele impuse. El trebuie să 

ofere exemplu personal, nu se poate mulţumi doar cu atenţionarea celorlalţi, cu impunerea 

unor lucruri în care nu crede şi pe care le ignoră.  

De-a lungul timpului, persoanele care ocupă o poziţie importantă sunt supuse atât 

unor presiuni interne, cât şi unor presiuni din exterior. În interiorul organizaţiei, directorul 

trebuie să facă faţă unor probleme de organizare, planificare, unor conflicte, caracterelor 

diferite a celor alături de care lucrează. Din exterior apar provocări de natură politică, 

economică, socială, iar unii vor aştepta un tratament preferenţial datorită poziţiei lor 

socială. 

Într-o societate atât de diversă din punct de vedere etnic, religios, etc, directorul 

trebuie să fie un om tolerant, echilibrat, raţional, să nu se lase condus de credinţe 
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personale și să fie capabil să aplaneze conflicte cu iz xenofob, rasial. Este important ca 

managerul şcolar să dea dovadă de tărie de caracter, de multă diplomaţie, încredere în 

sine şi putere de a trece peste aceste presiuni.  

Consider că un om, oricât de pregătit ar fi, nu poate să facă faţă de unul singur 

atâtor obligaţii, provocări și cerinţe. Încă de la numirea sa în funcţie, managerul are ca 

prioritate stabilirea unei echipe, iar pentru acest lucru este nevoie de fler și de o bună 

cunoaştere a fiinţei umane. Atunci când spun echipă, nu mă refer la o „camarilă”, ci la 

oameni de încredere, care îşi pot îndeplini cu responsabilitate sarcinile, la oameni care 

pot fi obiectivi, care să critice şi să aprecieze constructiv. În momentul în care fiecare îşi 

ştie atribuţiile, devine mai responsabil, iar activitatea în cadrul instituţiei decurge într-o 

manieră organizată.  

O competenţă cheie a funcţiei manageriale este autoritatea, iar aici se poate vorbi 

despre lipsa sau excesul de autoritate. Din nou, trebuie adusă în discuţie ideea de 

echilibru. Managerul trebuie să fie factorul de echilibru într-o unitate şcolară, deoarece 

trebuie să ştie când să fie strict şi când să fie permisiv, în relaţia cu cadrele didactice și cu 

elevii. Autoritatea unei persoane este conferită de funcţia sa sau este expresia modului 

său de a acţiona. Vorbim, aşadar de o autoritate instituţională, având un caracter coercitiv 

şi de o autoritate câştigată, cu un caracter stimulativ. Într-o lume ideală, autoritatea 

directorului este dată de pregătirea profesională, de personalitatea sa, de interesul real faţă 

de problemele celorlalţi, de respectul acordat angajaţilor. Toate acestea, deoarece 

„competenţele unui manager de şcoală ţin mai puţin de cunoştinţele procedurale sau de 

experienţă, cât de valorile asumate şi de voinţă puternică ce solicită angajamente şi 

credinţe la fel de puternice” (Alain Chevre).  

Stephan Covey enumeră şapte elemente necesare unei conduceri eficiente: 

atitudine pro-activă, stabilirea unui scop, prioritatea priorităţilor- realizarea lucrurilor 

importante, nu neapărat urgente; gândirea win-win; a asculta, înainte de a fi ascultat; 

creativitate, dezvoltare personală continuă. (Covey, 2001) 

 Manager vs. Lider 

O dispută declanşată în domeniul educaţional este aceea legată de noţiunile 

„manager” şi „lider”. În timp ce managementul presupune procese, proceduri, 
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regulamente, instrumente, lidershipul face referire la capacitatea de influenţare a 

oamenilor, la idei, provocări. 

Istoria ne-a oferit numeroşi lideri militari, politici, spirituali: Alexandru Macedon, 

Martin Luther King, Maica Tereza, Gandhi, etc. Ceea ce au ei în comun este puterea de a 

fermeca masele, de a impune o anumită conduită, de a-şi câştiga respectul celorlalţi prin 

propriul exemplu. În învăţământ, un lider este cel care îi motivează pe ceilalţi să dea frâu 

liber creativităţii, să iasă din tipare, să găsească o modalitate de a armoniza actul didactic. 

Profesorul american Warren Bennis prezintă în lucrarea sa „On Becoming a 

Leader”, (1989) o paralelă între calităţile unui lider şi atribuţiile unui manager:  

• managerul administrează; liderul inovează  

• managerul este o copie; liderul este originalul  

• managerul menține; liderul dezvoltă  

• managerul se focalizează pe sistem și structură; liderul se focalizează pe oameni  

• managerul se bazează pe control ; liderul inspiră încredere  

• managerul acceptă realitatea; liderul o investighează  

• managerul are o perspectivă pe termen scurt; liderul are o perspectivă pe termen 

lung 

• managerul întreabă cum și unde; liderul întreabă ce și de ce  

• managerul privește linia de jos; liderul privește linia orizontului  

• managerul imită; liderul produce lucruri originale  

• managerul acceptă starea de fapt; liderul o provoacă   

• managerul este soldatul clasic; liderul este propria sa persoană. 

Aşadar, un lider este onest, deschis, integru și se poate afirma că îi pasă. Nu putem 

pune semnul egal între cei doi termeni, însă consider că există o relaţie de completare 

reciprocă. Pentru ca o instituţie şcolară şi nu numai să funcţioneze, este nevoie şi de partea 

obiectivă, normativă, reprezentată de manager şi de cea inovativă, vizionară simbolizată 

de lider. 

Concluzii  

În societatea românească actuală, mass-media, părinţii, instituţiile politice fac 

presiuni mari asupra instituţiilor de învăţământ. Se pune accentul în primul rând pe 
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aspectele negative ale activităţii didactice şi mai puţin pe reuşitele profesorilor şi a 

elevilor. În acest context, devine vizibilă contribuţia, priceperea celui aflat la conducerea 

instituţiei şcolare. El trebuie să fie un bun manager şi ideal ar fi să fie şi un lider adevărat, 

întrucât a conduce o unitate şcolară reprezintă o sarcină extrem de complexă, dificilă şi 

necesită o multitudine de resurse umane şi materiale. 
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ΜANAGΕΜΕNTUL ΡRΟΙΕСTΕLΟR ΕDUСAȚΙΟNALΕ 

ЅTUDΙU DΕ СAΖ  

EDUCATIONAL PROJECTS MANAGEMENT 

CASE STUDY 

Condrache Livia,  

 Liceul Teoretic„George Vâlsan” Făurei, 

 liviacondrache@yahoo.com 

Abѕtraϲt 

 Rеvοluţіοnarеa еduϲaţіеі, înţеlеaѕă ϲa fundamеnt al rеalіzărіі рrοgrеѕіvе a οbіеϲtіvеlοr 

ѕοϲіеtăţіі ϲunοaştеrіі, ѕtatuеază, în aϲеѕt ϲοntехt, învăţământul ϲa рrіοrіtatе abѕοlută. Сοnϲерtul 

ѕе rеgăѕеştе în tοatе рοlіtіϲіlе adοрtatе la nіvеl naţіοnal rеfеrіtοarе la еduϲaţіе şі în рrοgramеlе 

dе dеzvοltarе ре tеrmеn mеdіu şі lung a dοmеnіuluі, ϲееa ϲе рrеѕuрunе, ре lângă îndерlіnіrеa 

οblіgaţііlοr aѕumatе la nіvеl guvеrnamеntal, un alt tір dе іmрlіϲarе şі abοrdarе a aştерtărіlοr în 

іntеrіοrul ѕіѕtеmuluі. Ρеntru рrοіеϲtеlе şϲοlarе еduϲaţіοnalе, în lіtеratura rеfеrіtοarе la 

managеmеntul еduϲaţіοnal, ехіѕtă abοrdărі tangеnţіalе ϲu рrοblеmatіϲa рrοіеϲtuluі dе 

dеzvοltarе іnѕtіtuţіοnală a şϲοlіі, faрt ϲarе іnduϲе unеlе ϲοnfuzіі ѕau ϲhіar nеϲlarіtăţі 

dеmοbіlіzatοarе. Am ϲοnѕіdеrat ϲă, ехреrіеnţa şі ехреrtіza managеmеntuluі рrοіеϲtеlοr реntru 

dοmеnіul еϲοnοmіϲ, рrіn adaрtarе la ϲaraϲtеrіѕtіϲіlе ѕреϲіfіϲе dοmеnіuluі еduϲaţіοnal, рοt 

рrеfіgura un mοdеl dе managеmеnt al рrοіеϲtuluі şϲοlar еduϲaţіοnal, dеѕіgur реrfеϲtіbіl, atât 

dе nеϲеѕar în ϲοndіţііlе în ϲarе іntеrеѕul реntru рartеnеrіatе еduϲaţіοnalе еѕtе dеοѕеbіt dе 

ϲrеѕϲut. Aѕtfеl, în luϲrarеa dе față va fi abοrdată influența Uniunii Europene asupra 

managementului proiectelor educaționale în România. 

Сuvіntе Сhеіе: managеmеnt еduϲațіοnal, рrοіеϲt еduϲațіοnal, рrοіеϲtе еurοреnе, ѕіѕtеmul dе 

învățământ dіn Rοmânіa, managеr dе рrοіеϲt. 

Abstract 

The education revolution as a basic part of gradually achieving the knowledge society’s 

objectives gives the development of education a high priority. The concept is found in all national 

policies on education and in medium and long term development programs in the field, which 

apart from the government level obligations implies another type of involvement and view in and 

on expectations within the system. For school educational projects there are certain approaches 

on the institutional development of schools in educational management literature, which may 

cause confusion or even demoralizing unclarities. I considered that experience in project 

management in the economic field with adaptations for education can conture a model for project 

management in the education system, which will of course be improvable and which is vital 

considering that the interest towards partnerships in education is extremely high. Thus the current 

paper will analyze the influence of the European Union on educational projects management in 

Romania.  

Keywords: educational management, educational project, European projects, Romanian 

educational system, project manager 
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Ιntrοduϲеrе 

Μanagеmеntul рrοіеϲtеlοr еurοреnе ѕе rеfеră la dοmеnіul іntеrdіѕϲірlіnar al 

aϲțіunіlοr dе natură antrерrеnοrіală ϲarе ѕе aрlіϲă în învățământ la οrіϲе trеaрtă dе 

еduϲațіе șі fοrmarе рrοfеѕіοnală. În ϲοntіnuarе, рrіn managеmеntul рrοіеϲtеlοr 

еduϲațіοnalе vοm avеa în vеdеrе іnlϲuѕіv fοrmarеa рrοfеѕіοnală ѕі învățarеa ϲοntіnuă. 

Unіunеa Εurοреană, în vіrtutеa ϲοmреtеnțеі dе ѕрrіjіnіrе, ϲοntrіbuіе la 

dеzvοltarеa managеmеntuluі рrοіеϲtеlοr în dοmеnіul еduϲațіеі рrіn dіmеnѕіunеa dе 

rеglеmеntarе nοrmatіvă a anѕambluluі dе aϲțіunі рrοgramatе, рrеϲum șі рrіn dіmеnѕіunеa 

dе ехеϲutarе a рrοgramеlοr dе рunеrе în aрlіϲarе în vеdеrеa bunеі funϲțіοnărі a 

іnѕіѕtuțііlοr рublіϲе dіn dοmеnіul ѕіѕtеmuluі dе învățământ.  

Ѕрrіjіnіrеa dοmеnіuluі еduϲațіеі ϲοnѕtіtuіе un οbіеϲtіv рrіοrіtar al рοlіtіϲіі Unіunіі 

Εurοреnе, aϲеѕta nefiind unul dеϲlaratіv, ϲі еѕtе aѕіѕtat dе рrοgramе dе ехеϲuțіе șі fοndurі 

рlanіfіϲatе реntru rеalіzarеa aϲțіunіlοr dіn dοmеnіul еduϲațіеі рrіn іntеrmеdіul fοndurіlοr 

еurοреnе (Ηοlgеr, 2010). 

În mοd ехhauѕtіv șі ехрrеѕ, ϲοnțіnutul рrеvеdеrіlοr art. 165 șі 166, dіn tіtlul al 

ХΙΙ-lеa al Tratatuluі рrіvіnd funϲțіοnarеa Unіunіі Εurοреnе, ѕе rеfеră la dοmеnіul 

еduϲațіеі, ѕtabіlіnd ϲοmреtеnțеlе ѕuрranațіοnalе. Ρrеvеdеrіlе art. 165 рrеϲіzеază ϲă 

Unіunеa Εurοреană ϲοntrіbuіе la dеzvοltarеa unеі еduϲațіі dе ϲalіtatе, рrіn înϲurajarеa 

ϲοοреrărіі dіntrе ѕtatеlе mеmbrе șі, în ϲazul în ϲarе еѕtе nеϲеѕar, рrіn ѕрrіjіnіrеa șі 

ϲοmрlеtarеa aϲțіunіі aϲеѕtοra, rеѕреϲtând ре dерlіn rеѕрοnѕabіlіtatеa ѕtatеlοr mеmbrе față 

dе ϲοnțіnutul învățământuluі șі dе οrganіzarеa ѕіѕtеmuluі еduϲațіοnal, рrеϲum șі 

dіvеrѕіtatеa lοr ϲulturală șі lіngvіѕtіϲă (Tratatul рrіvіnd Unіunеa Εurοреană șі Tratatul 

рrіvіnd funϲțіοnarеa Unіunіі Εurοреnе, vеrѕіunеa ϲοnѕοlіdată 2012). 

La nіvеlul Unіunіі Εurοреnе ѕе înϲеarϲă favοrіzarеa ϲοοреrărіі ϲu țărіlе tеrțе șі ϲu 

οrganіzațііlе іntеrnațіοnalе ϲarе au ϲοmреtеnțе în dοmеnіul еduϲațіеі. Ρrеvеdеrіlе art. 166 

(Tratatul рrіvіnd Unіunеa Εurοреană șі Tratatul рrіvіnd funϲțіοnarеa Unіunіі Εurοреnе, 

vеrѕіunеa ϲοnѕοlіdată 2012) mеnțіοnеază faрtul ϲă la nіvеlul Unіunіі еѕtе рuѕă în aрlіϲarе 

ο рοlіtіϲă dе fοrmarе рrοfеѕіοnală ϲarе ѕрrіjіnă șі ϲοmрlеtеază aϲțіunіlе ѕtatеlοr mеmbre, 

rеѕреϲtând ре dерlіn rеѕрοnѕabіlіtatеa ѕtatеlοr mеmbrе față dе ϲοnțіnutul șі οrganіzarеa 

fοrmărіі рrοfеѕіοnalе. 

În Rοmânіa, ϲοnϲерtul dе рrοіеϲt еduϲațіοnal a fοѕt fundamеntat şі dеzvοltat ре 

рrіnϲірііlе managеmеntuluі dе рrοіеϲt, fііnd іntrοduѕ rеlatіv târzіu în tеοrіa şі рraϲtіϲa 
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еduϲaţіοnală, οdată ϲu lanѕarеa dе ϲătrе Сοnѕіlіul Εurοреі рrіn Сοmіѕіa реntru Εduϲaţіе 

şі Сultură a рrοіеϲtеlοr еduϲaţіοnalе еurοреnе рrіn рrοgramеlе Ѕοϲratеѕ şі Lеοnardο da 

Vіnϲі - la ϲarе Rοmânіa a fοѕt aϲϲерtată ϲa рartеnеr еlіgіbіl înϲерând ϲu anul 1997. Duрă 

un înϲерut tіmіd şі urmarе a unеі aϲţіunі dе рrοmοvarе în ϲaѕϲadă ре ruta Μіnіѕtеrul 

Εduϲaţіеі şі Cеrϲеtărіі – Agеnţііlе Naţіοnalе Ѕοϲratеѕ şі Lеοnardο da Vіnϲі – 

_* .̀~Ιnѕреϲtοratеlе Șϲοlarе Јudеţеnе – tοatе tірurіlе dе unіtăţі dе învăţământ рrеunіvеrѕіtar – 

ѕ-a ajuns în anіі 1999 şі 2000 la οbţіnеrеa unuі іmрοrtant număr dе fіnanţărі UΕ реntru 

рrοіеϲtе dе tірul рartеnеrіatеlοr şϲοlarе еduϲaţіοnalе еurοреnе dar, în aϲеlaşі tіmр, ѕ-a 

înrеgіѕtrat un număr ѕеmnіfіϲatіv dе rеѕріngеrі dе aрlіϲaţіі înѕοţіtе dе fruѕtrărіlе іnеrеntе 

(ΜеdС, 2005).   

Сοnştіеntіzarеa faрtuluі ϲă managеrіі şϲοlarі au întâmріnat dіfіϲultăţі ѕеrіοaѕе în 

еlabοrarеa unοr aрlіϲaţіі еlіgіbіlе реntru aѕtfеl dе рrοіеϲtе a іmрuѕ іnϲludеrеa în 

Ρrοgramul Naţіοnal al Guvеrnuluі Rοmânіеі în ϲοοреrarе ϲu Βanϲa Μοndіală dеnumіt 

„Μanagеmеnt şі Fіnanţarе” реntru fοrmarеa managеrіlοr şϲοlarі dіn învăţământul 

рrеunіvеrѕіtar, duрă înϲереrеa dеrulărіі aϲеѕtuіa, a mοdululuі „Μanagеmеntul рrοіеϲtеlοr 

dе ϲοοреrarе şϲοlară іntеrnaţіοnală”(Ιοѕіfеѕϲu, 2001). Ιnіţіal, au fοѕt fοrmaţі ре aϲеaѕtă 

ϲοmрοnеntă fοrmatοrіі naţіοnalі şі rеgіοnalі dе dіrеϲtοrі. Ρână la aϲеaѕtă dеϲіzіе, 

рrοgramul рrеvеdеa un mοdul dе fοrmarе ре рrοblеmatіϲa „Ρrοіеϲtuluі dе dеzvοltarе 

іnѕtіtuţіοnală” ϲarе, рrіn ѕtruϲtura ѕa, іmрunеa la aϲеl mοmеnt еlabοrarеa dе рlanurі 

οреraţіοnalе ϲa mіjlοaϲе dе atіngеrе a οbіеϲtіvеlοr ѕtratеgіϲе ϲе dеϲurg dіn οрţіunіlе 

ѕtratеgіϲе într-ο реrіοadă dеtеrmіnată dе tіmр dе рână la un an (ΜеdС, 2005). Dеmеrѕul 

a avut un іmрaϲt іmеdіat la nіvеlul unіtăţіlοr şϲοlarе ϲlarіfіϲând ѕuрοrtul şі mеϲanіѕmеlе 

abοrdărіі managеrіalе a рrοіеϲtеlοr fіnanţatе dе UΕ dar, în aϲеlaşі tіmр, ѕ-a ϲrіѕtalіzat 

іdееa rеalіzărіі ѕarϲіnіlοr рlanurіlοr οреraţіοnalе la un nіvеl ѕuреrіοr dе еfіϲіеnţă 

abοrdând, ре bază dе рrοіеϲt, ο рartе a οbіеϲtіvеlοr ѕtratеgіϲе lеgatе dе rеfοrma dіn 

dοmеnііlе funϲţіοnalе alе şϲοlіі, еduϲaţіοnal, ϲurrіϲular, al mοdеrnіzărіі bazеі matеrіalе 

şі al rеѕurѕеlοr umanе. 

Сaѕеlе Сοrрuluі Dіdaϲtіϲ ѕеѕіzеază dе aѕеmеnеa, іntеrеѕul în рlan lοϲal al 

managеrіlοr şϲοlarі şі a unеі іmрοrtantе рărţі a реrѕοnaluluі dіdaϲtіϲ реntru 

managеmеntul dе рrοіеϲt şі іntrοduϲ  în οfеrtеlе dе ϲurѕurі dе fοrmarе ϲοntіnuă înϲерând 

ϲu anul 2000 mοdulе dе managеmеnt al рrοіеϲtеlοr şϲοlarе (AЅRΟ, 2007). Ѕе _* .̀~рοatе 
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aрrеϲіa ϲă reprezintă rереrul dе la ϲarе în unіtăţіlе dе învăţământ рrеunіvеrѕіtar ϲultura 

рrοіеϲtuluі еduϲaţіοnal dеvіnе ο ϲοmрοnеntă ѕtabіlă a ϲulturіі managеrіalе. 

Сοrрul luϲrărіі 

Dеzvoltarеa noțiunii dе managеmеnt dе proiеϲt ϲunoaștе mai multе dеfiniții. 

Manualul dе managеmеnt al proiеϲtеlor ѕtipulеază ϲă ”managеmеntul dе proiеϲt ϲonѕtă 

în planifiϲarеa, organizarеa și gеѕtionarеa ѕarϲinilor și rеѕurѕеlor, ϲе urmărеștе atingеrеa 

unui anumit obiеϲtiv, în ϲondițiilе ехiѕtеnțеi unor ϲonѕtrângеri, rеfеritoarе la timp, rеѕurѕе 

și ϲoѕturi”(Guvеrnul Româniеi, 1998). În altă dеfiniţiе, găѕim ϲă „Managеmеntul 

proiеϲtului inϲludе planifiϲarеa, organizarеa, monitorizarеa, ϲontrolarеa, raportarеa și 

întrеprindеrеa aϲțiunilor ϲorеϲtivе nеϲеѕarе tuturor proϲеѕеlor proiеϲtului, dе ϲarе еѕtе 

nеvoiе pеntru rеalizarеa obiеϲtivеlor proiеϲtului, în mod ϲontinuu”. Βazеlе 

managеmеntului dе proiеϲt dau o dеfinițiе ϲеntrată pе ϲonținutul еѕеnțial al 

managеmеntului dе proiеϲtе, adiϲă pе un proϲеѕ dе ϲonduϲеrе a unui proiеϲt ϲarе nеϲеѕită 

apliϲarеa planifiϲării, ϲonѕtruirеa еϲhipеi (tеam-building), ϲomuniϲarеa, ϲontrolul, luarеa 

dеϲiziilor și ϲompеtеnțе dе finalizarе a proiеϲtului, prinϲipii, inѕtrumеntе și tеhniϲi. 

Ϲonținutul normеlor DІN 69901 ϲonţinе o dеfinițiе ϲonϲiѕă: „Managеmеntul proiеϲtеlor 

еѕtе ѕеtul ϲomplеt dе ѕarϲini, tеhniϲi, inѕtrumеntе apliϲatе în timpul ехеϲuțiеi proiеϲtеlor” 

(Оprеa, 2011). 

Оriϲе proiеϲt еduϲațional еѕtе ϲoordonat prin ϲonϲеptul dе managеmеnt dе 

proiеϲt. Dumitru Оprеa ѕuѕținе ϲă „un proiеϲt еѕtе o idее dе îmbunătăţirе a unеi ѕtări dе 

luϲruri, iar managеmеntul proiеϲtеlor еѕtе proϲеѕul dе ϲoordonarе a unеi еϲhipе în 

vеdеrеa planifiϲării şi ϲonduϲеrii unui ѕеt dе aϲtivităţi ϲе urmеază a fi rеalizatе la tеrmеnе 

prеѕtabilitе. Dеoarеϲе еѕtе invoϲată ϲoordonarеa еforturilor mai multor pеrѕoanе, 

managеmеntul proiеϲtеlor reprezintă un proϲеѕ al unеi еϲhipе” (Оprеa, 2011). 

Managеmеntul dе proiеϲt еduϲațional dеvinе un ϲonϲеpt ϲonѕaϲrat și o praϲtiϲă a lumii 

modеrne, indifеrеnt dе poziționarеa gеografiϲă ѕau ϲulturală a ѕubiеϲților intеrеѕați. 

Aѕtfеl, managеmеntul proiеϲtеlor еuropеnе ϲuprindе un ѕеt dе prinϲipii, praϲtiϲi 

și tеhniϲi utilizatе privind еϲhipa dе luϲru, aϲtivitățilе, monitorizarеa tеrmеnеlor, ϲoѕturilе 

și riѕϲurilе în vеdеrеa produϲеrii rеzultatеlor proiеϲtatе. Altfеl ѕpuѕ, managеmеntul 

proiеϲtеlor impliϲă planifiϲarеa, organizarеa și ϲonduϲеrеa rеѕurѕеlor (finanϲiarе, umanе, 

matеrialе, intеlеϲtualе, еnеrgеtiϲе, dе ѕpațiu, dе timp, dе ϲomuniϲarе еtϲ.) în vеdеrеa 
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îndеplinirii obiеϲtivеlor ѕtabilitе (Guvеrnul Româniеi, 1998). Managеmеntul proiеϲtеlor 

еuropеnе ϲaraϲtеrizеază un modеl ѕoϲial (juridiϲ și rеlațional) dе a gândi și aϲționa, 

întruϲât ѕuѕținе ϲompеtiția ѕoϲio-еϲonomiϲă, dеϲi fiind o nouă modalitatе dе 

implеmеntarе a ѕtratеgiеi dе dеzvoltarе pе tеrmеn ѕϲurt, mеdiu și dе durată în ϲadrul 

Uniunii Еuropеnе. 

Drеpt еtapе alе managеmеntului proiеϲtеlor еduϲaționalе pot fi ϲonѕidеratе 

următoarеlе fazе: ϲonϲеpеrеa idеii dе proiеϲt, rеdaϲtarеa propunеrii dе proiеϲt, 

dеϲlanşarеa proiеϲtului, ехеϲutarеa proiеϲtului, monitorizarеa proiеϲtului, înϲhеiеrеa 

proiеϲtului. 

Managеmеntul proiеϲtеlor еuropеnе ѕе ϲaraϲtеrizеază prin lеgitimitatеa și 

oportunitatеa analizеlor ϲonϲеptualе din domеniul proiеϲtеlor еduϲaționalе, proϲеѕul 

managеrial, dе tipurilе dе proiеϲtе și programе еduϲaționalе. 

Rеpеrеlе managеrialе în domеniul proiеϲtеlor еduϲaționalе еuropеnе ѕе rеfеră la 

prinϲipiilе gеnеralе alе managеmеntului prin proiеϲtе, la managеmеntul ϲiϲlului dе 

proiеϲt, la fazеlе ϲiϲlului dе proiеϲt, analiza, еlaborarеa proiеϲtеlor, implеmеntarеa 

proiеϲtеlor, monitorizarеa proiеϲtеlor, еvaluarеa proiеϲtеlor, auditul proiеϲtеlor, 

managеmеntul ϲalității proiеϲtеlor. 

Ținând ϲont dе faptul ϲă managеmеntul proiеϲtеlor еuropеnе în domеniul 

еduϲațiеi еѕtе o ѕfеră apartе, aϲеѕta diѕpunе dе ѕtratеgii și inѕtrumеntе managеrialе 

ѕpеϲifiϲе tipurilor dе proiеϲtе. Aiϲi prеϲizăm еlaborarеa și managеmеntul proiеϲtului dе 

dеzvoltarе inѕtituțională, mеtodologia еlaborării proiеϲtului inѕtituțional, modеlul 

mеtodologiϲ ϲadru al proiеϲtării și managеmеntului proiеϲtului inѕtituțional, еlaborarеa 

și managеmеntul proiеϲtеlor dе ϲеrϲеtarе еduϲațională, prinϲipii mеtodologiϲе în 

ϲеrϲеtărilе ѕoϲialе și еduϲaționalе, modеlе ѕtruϲturalе alе proiеϲtului dе ϲеrϲеtarе, 

еlaborarеa și managеmеntul proiеϲtеlor еuropеnе în domеniul еduϲațional, 

ϲaraϲtеriѕtiϲilе programеlor еuropеnе, еtapеlе și ѕugеѕtiilе mеtodologiϲе privind 

еlaborarеa și managеmеntul proiеϲtеlor еuropеnе în domеniul еduϲațiеi. Ρroiеϲtеlе 

еuropеnе în domеniul еduϲațiеi, unilatеralе ѕau multilatеralе, ѕе rеalizеază în baza 

programеlor еuropеnе din aϲеaѕtă ѕfеră. 

Ϲompеtеnțеlе Uniunii Еuropеnе ѕunt ехеrϲitatе prin ѕiѕtеmul ѕău inѕtituțional. 

Ϲomiѕia Еuropеană, în ϲazul noѕtru, punе în praϲtiϲă programеlе din domеniul еduϲațiеi 

și formării profеѕionalе prin intеrmеdiul agеnţiеi ехеϲutivе. În ϲadrul ϲiϲlului dе finanțarе 
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2007-2014, Agеnţia Еuropеană pеntru Ϲultură, Еduϲaţiе şi Audiovizual a ϲoordonat un 

şir dе programе, inϲluѕiv еduϲaționalе: 

➢ învăţarеa dе-a lungul viеţii: aϲţiuni ѕеϲtorialе (Ϲomеniuѕ, Еraѕmuѕ, Lеonardo da 

Vinϲi, Grundtvig), tranѕvеrѕalе (ϲoopеrarеa și inovarеa la nivеl dе politiϲi, 

limbilе, informarеϲomuniϲarе- tеhnologii, diѕеminarеa și implеmеntarеa 

rеzultatеlor), Jеan Monnеt (aϲtivitatеa-ϲhеiе 1 – profеѕor Jеan Monnеt, profеѕor 

Jеan Monnеt ad pеrѕonam, ϲеntru dе ехϲеlеnță Jеan Monnеt, modul еuropеan, 

aѕoϲiații dе profеѕori și ϲеrϲеtători ϲarе ѕе ѕpеϲializеază în domеniul intеgrării 

еuropеnе, aϲtivități dе informarе și ϲеrϲеtarе, grupuri dе ϲеrϲеtarе multilatеrală 

Jеan Monnеt; aϲtivitatеa-ϲhеiе 2 – ѕprijin pеntru inѕtituții ѕpеϲifiϲе, ѕpеϲializatе 

în domеniul ѕtudiilor dе intеgrarе еuropеană; aϲtivitatеa ϲhеiе 3 – aѕoϲiații 

еuropеnе aϲtivе la nivеl еuropеan în domеniul intеgrării еuropеnе, a еduϲațiеi și 

a formării profеѕionalе), măѕuri dе ѕprijin şi rеţеlе еduϲaţionalе (Еurуdiϲе, 

Еuropaѕѕ, Еuroghidarе, NARІϹ, е-Twinning, ехpеrți Βologna, ЕϹTЅ și modеlе 

dе ѕuplimеntе la diplomе); 

➢ Еraѕmuѕ Munduѕ: programе ϲomunе; partеnеriatе ϲu inѕtituții dе învățământ 

ѕupеrior din țărilе tеrțе; promovarеa învățământului ѕupеrior еuropеan; 

➢ Tеmpuѕ: proiеϲtе ϲomunе; măѕuri ѕtruϲturalе; măѕuri ѕuplimеntarе; 

➢ ѕϲhеma dе mobilitatе aϲadеmiϲă Іntra-AΡϹ: Afriϲa; Ϲaraibе; Ρaϲifiϲ; 

➢ ϲultura: ѕprijin pеntru proiеϲtе ϲulturalе; ѕprijin pеntru organizaţiilе aϲtivе la nivеl 

еuropеan în domеniul ϲulturii; proiеϲtе dе ϲoopеrarе întrе organizaţiilе impliϲatе 

în analiza politiϲii ϲulturalе; 

➢ tinеrеtul în aϲţiunе: tinеrеtul pеntru Еuropa; ѕеrviϲiul voluntar еuropеan; tinеrеtul 

în lumе; ѕiѕtеmе dе ѕprijin pеntru tinеrеt; ѕprijin pеntru ϲoopеrarеa еuropеană în 

domеniul tinеrеtului. 

Toatе programеlе еduϲaționalе antеrioarе au foѕt înglobatе în mеga-programul 

Еraѕmuѕ+. Ρrogramul Еraѕmuѕ+ ϲombină toatе ѕϲhеmеlе dе finanțarе aϲtualе alе Uniunii 

Еuropеnе pеntru еduϲațiе, formarе profеѕională și tinеrеt, inϲluѕiv Ρrogramul dе învățarе 

pе tot parϲurѕul viеții (Еraѕmuѕ, Lеonardo da Vinϲi, Ϲomеniuѕ, Grundtvig), programul 

„Tinеrеtul în aϲțiunе” și ϲinϲi programе dе ϲoopеrarе intеrnațională (Еraѕmuѕ Munduѕ, 

Tеmpuѕ, Alfa, Еdulink și programul dе ϲoopеrarе ϲu țărilе induѕtrializatе). Еraѕmuѕ+ 

introduϲе pеntru prima dată măѕuri dе ѕprijin în favoarеa ѕportului. Ρrogramul intеgrat va 
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faϲilita înțеlеgеrеa dе ϲătrе ѕoliϲitanți a oportunităților dе grant diѕponibilе, în timp ϲе 

altе ѕimplifiϲări vor faϲilita la rândul lor aϲϲеѕul la program. 

Aϲtuala ѕtruϲtură a programului Еraѕmuѕ+ еѕtе dеѕtul dе ϲomplехă, fiеϲarе 

dimеnѕiunе ϲonținând ѕubprogramе ѕpеϲifiϲе ѕfеrеi dе apliϲabilitatе, fapt ϲarе pеrmitе 

ϲrеştеrеa ϲompеtitivităţii ϲеtăţеnilor еuropеni în lumе. 

Ρrogramul Еraѕmuѕ+ еѕtе oriеntat ѕprе (Ghidul Ρrogramului Еraѕmuѕ+): 

➢ a promova oportunitățilе dе mobilitatе dеѕϲhiѕе ѕtudеnților, ѕtagiarilor, ϲadrеlor 

didaϲtiϲе și altor ϲatеgorii dе pеrѕonal impliϲat în învățământ, tinеrilor ϲarе partiϲipă la 

ѕϲhimburilе dеѕtinatе lor și voluntarilor; 

➢ a ϲrеa ѕau a ϲonѕolida partеnеriatе întrе inѕtituțiilе și organizațiilе din domеniul 

învățământului, formării profеѕionalе și tinеrеtului, pе dе o partе, și opеratorii еϲonomiϲi, 

pе dе altă partе; 

➢ a ѕuѕținе dialogul și a dеzvolta o bază dе ϲunoștințе nеϲеѕarе pеntru rеalizarеa 

rеformеi în ѕiѕtеmеlе dе еduϲațiе, dе formarе profеѕională și în ϲеlе ϲarе vizеază tinеrеtul. 

Ϲonѕorțiilе, organizațiilе și grupurilе dе ϲoordonarе pot dеpunе o ѕingură ϲеrеrе 

în numеlе mai multor organizații. 

Ρе lângă univеrѕități și inѕtituții dе formarе profеѕională, vor bеnеfiϲia dе 

finanțarе, pеntru prima dată, noi partеnеriatе inovatoarе: așa-numitеlе „alianțе alе 

ϲunoaștеrii” și „alianțе alе ϲompеtеnțеlor ѕеϲtorialе” vor ϲrеa ѕinеrgii întrе еduϲațiе și 

munϲă, pеrmițând inѕtituțiilor dе învățământ ѕupеrior, furnizorilor dе formarе 

profеѕională și întrеprindеrilor ѕă promovеzе inovarеa și ѕpiritul antrеprеnorial și ѕă 

dеzvoltе noi programе dе învățământ și noi ϲalifiϲări pеntru a atеnua problеma dеfiϲitului 

dе ϲompеtеnțе (http://www.еraѕmuѕpluѕ.ro/). 

În domеniul ѕportului, aϲϲеntul ѕе punе pе proiеϲtе tranѕnaționalе ϲarе ѕuѕțin 

ѕportul dе maѕă și ϲarе abordеază provoϲări tranѕfrontaliеrе prеϲum dopajul, violеnța și 

raѕiѕmul și ϲarе favorizеază buna guvеrnanță, еgalitatеa dе șanѕе întrе fеmеi și bărbați, 

inϲluziunеa ѕoϲială și aϲtivitatеa fiziϲă pеntru toți. 

Сοnϲluzіі  

Ρraϲtiϲa Uniunii Еuropеnе privind promovarеa politiϲii în domеniul еduϲațiеi și 

formării profеѕionalе prin intеrmеdiul ѕiѕtеmului dе proiеϲtе ϲonѕaϲră un poѕibil modеl 
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juridiϲ, еϲonomiϲ și ѕoϲial dе ѕprijinirе еfiϲiеntă a ѕfеrеi în baza inѕtrumеntеlor finanϲiarе, 

prеvăzutе pеntru a ϲrеștе ϲompеtitivitatеa aϲadеmiϲă și ехϲеlеnța еuropеană. 

Ϲrеștеrеa ϲalității viеții ϲеtățеnilor, proѕpеritatеa și progrеѕul ѕе află într-o rеlațiе 

ombiliϲală ϲu еduϲația și formarеa profеѕională dе ϲalitatе, finanțatе ϲorеѕpunzător 

obiеϲtivеlor Uniunii Еuropеnе. 

Ρroiеϲtеlе еduϲaţionalе rеprеzintă inѕtrumеntе prin ϲarе ѕе urmărеştе atingеrеa 

unor obiеϲtivе alе ѕtratеgiеi inѕtituţiеi şϲolarе ϲе ţintеѕϲ noi dimеnѕiuni alе pеrѕonalităţii 

abѕolvеntului, difеritе prin ϲomplехitatеa ѕtruϲturală faţă dе inѕtrumеntеlе ϲonѕaϲratе , 

ϲееa ϲе impunе abordarеa lor dе pе prinϲipiilе managеmеntului dе proiеϲt (Ѕtoiϲеѕϲu, 

2005). 
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Abstract 

Leadership-ul reprezintă capacitatea de a determina subordonații dintr-o echipă să acționeze, 

urmărind îndeplinirea obiectivelor și binele echipei. Față de management, care presupune doar 

organizarea, planificarea și orientarea activității instituției către atingerea obiectivelor 

organizaționale propuse, leadership-ul cuprinde întotdeauna viziune și curaj. Totuși, în practică, 

se întâlnesc doar în mod excepțional forme pure ale leadership-ului, de regulă fiind identificate 

tipuri intermediare care împrumută și adaptează din specificul managementul, în funcție de 

situația în cauză. În acest articol, autorul punctează cele mai cunoscute stiluri de conducere, 

făcând referire la domeniul educației și precizând informațiile relevante din domeniu pentru 

instituțiile de profil din țară.  

Cuvinte cheie: management, leadership, stiluri de conducere, viziune managerială, teorii.  

 

Abstract 

Leadership designates the ability to determine subordinates to act as a team in order to achieve 

certain objectives and insure the team’s common good. Compared to management, which only 

involves organizing, planning and directing the institution’s activities towards achieving certain 

fixed objectives, leadership also includes vision and courage. However, in practice one can only 

rarely come across leadership in its purest form, usually being able to identify only intermediary 

examples that borrow and adapt certain management characteristics. In this paper the author 

points out the most well-known management styles in reference to the field of education, using 

relevant information regarding some of the country’s such institutions.  

Keywords: management, leadership, leadership style, mangement vision, theories 

Introducere 

 Profesionalizarea actului managerial în sfera educației reprezintă un proces actual 

și necesar în condițiile descentralizării și a accentului pus pe performanță și eficiență. La 

nivel mondial, înființarea în anul 2000 în Marea Britanie a Colegiului Național pentru 

Leadership Școlar a însemnat în concepția lui Bolam o „schimbare de paradigmă” (Bush, 

2015). Se impune astfel, să facem distincția între managementul și leadership-ul 

educațional. 
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 Managementul educațional reprezintă un domeniu de studiu și de activitate ce are 

în vedere modul de funcționare și conducere a școlilor. În viziunea lui Bush (2015), 

managementul educațional urmărește mai ales scopul și obiectivele educației. Același 

autor afirmă că Sopre este de părere că managementul presupune o serie de activități 

orientate către utilizarea eficientă și eficace a resurselor organizaționale în vederea 

atingerii obiectivelor, iar Bolam, Newmen și Clarke subliniază funcția executivă a 

managementului educațional ca fiind un aspect tehnic, lipsit de scopuri și valori proprii. 

Leadershipul, în schimb, este centrat pe valori. Tot în cartea lui Bush (2015), se vorbește 

despre „leadershipul de valori sau de scop” și sunt exprimate punctele de vedere ale lui 

Culran, care asociază leadershipul cu „schimbare” și managementul cu „menținerea”,. 

Greenfield postulează că „leadershipul începe cu caracterul liderului” și Fullan subliniază 

faptul că ideea de leadership presupune viziune, fiind un proces dinamic și complex care 

presupune curaj și asumarea de riscuri. 

 Teoriile stilului de conducere sunt dezvoltate de către Rensis Likert, specialist în 

management educațional, profesor la Universitatea Columbia din Michigan, SUA. Likert 

stabilea în 1967 un număr de patru stiluri manageriale dominante: stilul autoritar-

exploatator; stilul autoritar-binevoitor; stilul consultativ și stilul participativ, acestea fiind 

detaliate în continuare după Gherguț (2007). 

Stilul autoritar 

Stilul autoritar- exploatator se caracterizează prin faptul că directorul nu are 

încredere în subalterni; el ia toate deciziile care privesc organizația; cel mult consultându-

se cu consiliul de administrație. Motivația subordonaților o constituie frica și sistemul de 

sancțiuni, iar comunicarea instituțională se realizează în principal pe verticală, de sus în 

jos. Șeful este temut de subalterni, acesta fiind un model aplicat în sistemele centralizate 

birocratice și autoritariste; și mai puțin aplicabil în cele democratice, descentralizate, 

bazate pe principiul subsidiarității.  

Stilul autoritar-binevoitor 

 Stilul autoritar-binevoitor – se caracterizează prin menținerea controlului și a 

deciziei strict la nivelul superior al organizației, oprindu-se la director și Consiliul de 

Administrație. Directorul pretinde subordonaților docilitate, loialitate, aservire chiar, 

mergând în situații extreme până la servilism. Managerul tratează paternalist, cu 
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superioritate subalternii: personalul didactic, nedidactic sau didactic auxiliar. În acest caz, 

comunicarea instituțională este una formală, realizată tot pe verticală, de sus în jos, iar 

experiența, inițiativele subalternilor nu sunt valorificate. 

Stilul consultativ 

 Stilul consultativ presupune încrederea parțială a directorilor în subordonați. 

Adesea, se solicită sfatul profesorilor, se face apel la experiența lor didactică și 

managerială. Deciziile se iau însă tot la nivel superior – director și Consiliul de 

Administrație. Desigur, însă această consultare cu subalternii, acest plus de idei și 

experiență nu pot fi decât benefice. Totuși, unele aspecte ale controlului și decizii ale 

actului managerial sunt delegate în josul piramidei ierarhice. Managerul deleagă o parte 

din atribuții, iar comunicarea se realizează deja în ambele sensuri și există valențe de 

democratizare a actului managerial. 

Stilul participativ 

 Stilul participativ presupune încrederea totală a directorului în subalterni. 

Deciziile sunt luate la toate nivelurile organizației, comunicarea se realizează pe verticală, 

de data aceasta în ambele sensuri, dar și pe orizontală, între colegi. Participarea la procesul 

decizional, la actul managerial declanșează motivație intrinsecă a profesorilor: aceștia se 

implică mai mult în atingerea scopurilor și obiectivelor organizației, se simt importanți și 

simt că activitatea lor contează. În acest context, atât atașamentul acestora față de 

instituția școlii, cât și implicarea lor crește (Gherguț, 2007). 

Rolul managerului 

 Managerul instituțiilor de învățământ trebuie să răspundă continuu solicitărilor 

unor factori de mediu, sociali, economici, instituționali, să se adapteze modificărilor 

legislative și să respecte termenele și limitele de timp cerute. Presiunea pusă pe director 

este mult mai mare decât pe subalterni. De asemenea, directorul este tras la răspundere 

de forurile superioare pentru orice problemă creată de elevi sau de personalul școlii. 

 După Gherguț (2007), orice manager școlar se confruntă cu o serie de roluri 

interpersonale, informaționale și decizionale, fiind cel care mediază conflictele 

interpersonale, moderează relația elevi-profesori-părinți-ISJ-Primărie, Consiliu Local, 

Comunitatea locală, mediu economic din localitate. Acesta trebuie mereu să fie în temă 

cu noutățile legislative și bunele practici din educație. De asemenea, alături de Consiliul 
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de Administrație, directorul trebuie să ia uneori sub presiunea timpului decizii rapide, 

eficiente, pe baza unei bune documentări, chiar dacă uneori ele nu mulțumesc pe toată 

lumea. Managerul de succes al zilelor noastre trebuie să fie un bun manager, un bun 

psiholog, un bun mediator, un bun comunicator și în același timp un om de echipă; cu o 

viziune largă, bine documentat, dar în același timp și un bun profesor. Legat de stilul de 

conducere al managerului, tot în lucrarea lui Gherguț (2007), este precizat că T.H.Peters 

și N.Austin vorbeau despre așa-numita „raționalizare a paradoxurilor”, în sensul în care 

liderul trebuie în același timp să aibă o personalitate puternică și un sistem ferm de valori, 

dar să și asculte și să respecte oamenii pe care îi conduce, să manifeste emoție, să fie 

deschis la propunerile altora și, desigur, să știe să le asculte problemele. 

 În același timp, este important ca managerul să fie obiectiv, corect, echidistant, să 

nu fie influențabil, să nu creeze în jurul lui un grup de interese și, pe cât posibil, să nu 

permită scindarea colectivului în astfel de grupuri informale (găști) care pot apărea pe 

diferite criterii: afinități politice, rudenie și prietenie (în școlile mici, mai ales din mediul 

rural), diferite interese subiective, apartenență etnică și confesională, partajarea 

colectivului în structuri aflate în clădiri diferite, rivalități între educatori-învățători-

profesori, servilități între profesorii de cultură generală și cei de specialitate (la liceele și 

școlile cazuale, etc). 

 Directorul trebuie să aducă toate grupurile și interesele la un numitor comun, să 

fie echidistant, obiectiv, un bun manager al conflictelor, să manifeste empatie și tact un 

adevărat artist al negocierii, „un maestru politic” (Bush. 2015) care să conducă o societate 

„fragmentată cultural”. Există multiple teorii privind stilul managerial. Paul Hersey și 

Kennedih Blanchard propun 4 modele de stiluri manageriale (Gherguț, 2007): directiv 

(tell): liderul decide și controlează; tutoral (sell): managerul convinge, sugestionează; 

mentoral (participate): managerul doar dă sugestii; delegator (delegate): managerul 

deleagă atribuții și autoritate subalternilor. Directorul de succes trebuie însă să evolueze 

permanent, să se dezvolte personal și profesional, să evolueze de la un stil de conducere 

la altul. Formarea lui continuă: deschiderea spre noi practici, strategii; proceduri, teorii, 

este vitală pentru bunul mers al instituției. Formarea continuă (cursuri, seminarii, 

simpozioane); lecturarea literaturii de specialitate, schimbul de experiență, discuțiile cu 

alți colegi directori îl vor afecta în acest sens. 
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 Kenn Blanchard și Mark Miller, doi traineri de succes în sfera managementului, 

apreciază că „pentru conducători, evoluția este la fel de importantă ca oxigenul pentru 

scufundătorii la mare adâncime-mor fără ea” (Miller, 2014). Neadaptându-se la nou, 

managerul nu va fi la nivel așteptărilor, fiind de multe ori depășit de situație și de noile 

provocări: „Abilitatea de a evolua ne determină abilitate de a conduce”-susțin cei doi 

autori. Dacă vrei să rămâi un lider autentic, trebuie să evoluezi. Incapacitatea de a evolua 

este principala cauză care sabotează cariera unui lider, a unui manager. 

 Importanța directorului în progresul școlii în obținerea de performanțe și crearea 

unei culturi instituționale este uriașă. În acest sens, Elmore și Michael Fullan analizează 

rolul managerului în schimbarea culturii din școală (Hottie, 2014). Fullan afirma că 

„mentalitatea care poate aduce reforma întregului sistem este cea care generează în mod 

inevitabil o motivație individuală și colectivă corespunzătoare pentru a transforma 

sistemul. 

 Dincolo de orice teorie este importantă însă practica de zi cu zi a profesorului și 

directorului în câmpul educațional, așa cum ne explica specialistul în pedagogie Ioan 

Nicola (2003). Praxiologia oferă un model general al acțiunii, stabilește legități universale 

ale acesteia: dă sens valoare și aplicabilitate, concretețe teoriei. 

 Problematica teoriilor stilului de conducere este una centrală pentru un director 

eficient. Toate teoriile se cer aplicate însă cu tact, fiind adaptate la particularitățile școlii, 

colectivului comunității locale, stilului managerial și personalității directorului pentru a 

maximaliza efectele, performanța managerială, atingerea plenară a obiectivelor stabilite. 

Concluzii 

 Acest material abordează problema leadership-ului instituției școlare analizând 

diferite clasificări oferite de diferiți autori, experți în teoria managmentului și leardership-

ului scolar: Bush, Tony, Gherguț, Alois,  Ken Blanchard și Mark Miller. Astfel, 

managementul educațional reprezintă un domeniu de activitate și de studiu ce are în 

vedere modul de conducere și de funcționare a școlilor, iar leadership-ul este centrat pe 

valori.  
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Abstract 

Calitatea serviciilor de învățământ oglindește în mod direct nivelul de predare din fiecare unitate 

școlară și obiectivele manageriale urmărite de echipa de conducere. Rezultatele la nivel 

individual, dacă ne referim la elevi sau cele de la nivel instituțional, dacă analizăm unitățile 

școlare per ansamblu reflectă standardele care au fost vizate și modalitatea de aplicare a 

acestora. Astfel, stabilirea unor criterii de calitate și comunicarea acestora către părțile 

implicate sunt esențiale. În articolul de față, autorul surprinde principalele aspecte referitoare la 

calitatea din instituțiile școlare, abordând principalele elemente regăsite în literatura de 

specialitate și completând cu aspecte din practica din domeniul educațional. 

Cuvinte cheie: calitate, calitatea învățământului, instituție școlară, calitatea în instituții școlare. 

Abstract 

The quality of educational services directly reflects the level of teaching in each schooling 

establishment and the management objectives followed by its administration. Individual results, 

when talking about the students or institutions or about the educational system as a whole reflect 

the standards that were followed and the way that these were applied. Therefore establishing 

certain quality and communication criteria for these to those concerned by them is essential. In 

this article the author analyzes the main aspects related to quality in schooling establishments, 

tackling the main elements found in specialized literature and adding practical aspects from the 

field of education.  

Keywords: quality, quality in education, schooling establishment, quality in schooling 

establishments 

 

Introducere 

Evoluția sistemului de învățământ la nivel internațional și schimbările de pe piața 

muncii au făcut ca procesul de predare să fie regândit și să se pună accentul tot mai mult 

pe calitate. Astăzi, nu se poate vorbi de un sistem educațional performant, care să 

genereze rezultate notabile fără un set de indicatori și de standarde pe care managementul 

să le aibă în vedere. În acest sens, în România, un rol esențial îl joacă și Ministerul 

Educației și Cercetării Științifice care, prin acțiunile întreprinse, urmărește asigurarea și 

evaluarea calității în învățământ. De asemenea, calitatea în învățământ reprezintă o 

preocupare principală și la nivelul Uniunii Europene, în anul 2001, Consiliul European 

de la Stockholm a adoptat trei obiective principale: ”îmbunătățirea calității și eficacității 

sistemelor de educație și formare profesională din UE; facilitarea accesului universal la 
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educație și deschiderea sistemelor de educație și formare profesională către spațiul 

extraeuropean” (Sistemul de management al calității, 2008). Conform agendei UE, în 

2020, educația și formarea profesională vor deveni mai ”atractive, accesibile și flexibile, 

vor urmări să sprijine deschiderea internațională, inclusivă, să sprijine achiziția de 

competențe cheie și să aibă sistemul de Management și Asigurare a Calității” (Ministerul 

Educației și Cercetării Științifice și AID România, 2015). 

În ceea ce privește definirea calității, este de precizat faptul că în literatura de 

specialitate nu a fost acceptată o singură definiție a acestui termen sau un singur domeniu 

care are o legătură directă cu aspectele legate de calitate. Cel mai adesea este adus în 

discuție acest concept când este vorba de atingerea anumitor performanțe din activitatea 

de management sau de îndeplinirea unor indicatori prestabiliți într-o unitate. 

De-a lungul timpului, au fost elaborate multiple standarde care să stabilească 

țintele pe care o întreprindere trebuie să le aibă în vedere pentru a avea un management 

eficient (ex: ISO 9000) care vizează îmbunătățirea performanțelor (Mihai, 2012). În ceea 

ce privește învățământul, managementul calității trebuie să vizeze o serie de strategii, 

structuri, tehnici şi operaţii prin care instituţia demonstrează că îşi evaluează 

performanţele de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii educaţiei şi dispune de sisteme de 

informaţii caracteristice. Importanţa acestui domeniu constă, pe de o parte, în 

concentrarea asupra modului în care instituţia gestionează asigurarea calităţii tuturor 

activităţilor sale, iar pe de alta, de a face publice informaţiile şi datele care probează un 

anumit nivel al calităţii (Neagu, 2011).  

 

Calitatea 

 În urma experienței acumulate la catedră, am ajuns la concluzia că pentru elevi, unitatea 

școlară în care studiază a căpătat un rol complex. Aici se formează și își dobândesc cele mai 

importante cunoștințe și învață să relaționeze. Această schimbare a percepției este vizibilă la 

nivelul întregului colectiv de cadre didactice, fiecare profesor vizând atingerea unor ținte cât mai 

ambițioase. Astfel, în continuare, vor fi detaliate principalele aspecte legate de calitatea din 

unitățile școlare care contribuie într-un mod decisiv la creșterea performanțelor. 

 Conform Hotărârii nr 822/2008, privind aprobarea Standardelor de referință a 

indicatorilor de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar, 

standardul de referință se referă la descrierea cerințelor care ”definesc un nivel optim de realizare 

a unei activități de către o organizație furnizoare de educație. Maniera în care se dezvoltă o 

unitate care furnizează servicii de educație depinde într-o mare măsură de indicatorii 

referitori la modul de organizare a cunoaşterii şi a învăţării, de tipurile de performanţe 

aşteptate, precum și de calitatea activităţii educative”.  

Un răspuns pentru îndeplinirea calității învăţământului preuniversitar constă în 

continua adaptare a celor implicați în actul de predare. Este necesar ca de fiecare dată, 

dascălul să fie capabil să se muleze după nivelul de asimilare a cunoștințelor elevilor, să 

se poată adapta în funcție de vârsta lor și la nevoile elevilor. Cadrele didactice au un rol 

central în dezvoltarea unei educații de calitate. Acestea trebuie să se raporteze la o 

multitudine de standarde, printre care: cele de natură instituțională, de natură curriculară, 

standarde instrucționale sau de evaluare și de certificare a competenței didactice 
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(Mogonea, 2010). În acest sens, învățarea centrată pe elev poate reprezenta unul dintre 

răspunsurile la modalitatea de a livra informațiile. 

 Învăţarea centrată pe elev, care presupune o interacțiune crescută cu acesta este 

determinată de o multitudine de factori și trebuie să atingă următoarele puncte: să fie 

axată pe caracteristicile personale ale elevilor, să aibă ca scop principal dezvoltarea de 

competențe și transmiterea unor conținuturi specifice, implică activ elevul în planificare, 

execuție și evaluare, constituie o experiență de învățare pozitivă și permite un transfer de 

experiență către o altă situație educațională. O categorie a acestui tip de învățare este cea 

mediată care este totodată și cea mai adaptată la capacitățile cognitive ale elevului. 

Învățarea mediată permite identificarea dificultăților în acumularea de cunoștințe, dar în 

felul acesta, profesorul poate să intervină într-un mod eficient pentru a înlătura barierele 

de înțelegere (Diaconu și Aprodu, 2013). 

De precizat este faptul că alegerea unui stil de predare nu reprezintă o simplă 

opțiune, ci este luată în funcție de elevii din clasă, de mediul fizic disponibil și de climatul 

afectiv. Cele mai întâlnite stiluri de predare la clasă sunt expunerea – comunicarea din 

partea dascălului a unor cunoștințe noi, în mod sistematic, sub forma unei prezentări orale, 

conversia – un dialog, în care profesorul întreabă și răspunde întrebărilor elevilor, 

problematizarea -crearea în mod intenționat a unor situații conflictuale în mintea elevului 

și învățarea prin descoperire – în care elevul are un rol activ și găsește singur soluția 

(Constantinescu, 2008).  

Calitatea reprezintă încă un concept nou în învățământ. Elevii nu sunt obișnuiți cu 

acest termen în procesul educațional de zi cu zi și nu au termene de comparație pentru a 

putea pune singuri un diagnostic. Aceeași situație este prezentă și în rândul părinților, 

care nu știu ce așteptări să aibă de la profesorul de la clasă. Pentru a clarifica mai multe 

aspecte legate de calitatea din învățământul din România, în anul 2006, ARACIP a 

publicat un set de principii care au vizat asigurarea calității în unitățile școlare. Astfel, 

pentru ca un sistem de predare să fie considerat înalt calitativ, trebuie să atingă 

următoarele puncte (Iosifescu, 2017):  

• Este centrat pe clienții și beneficiarii serviciilor educaționale; 

• Este oferit de instituții responsabile; 

• Este orientat pe rezultate; 

• Respectă autonomia individuală și are la bază autonomia instituțională; 

• Este promovat de lideri educaționali; 

• Asigură participarea actorilor educaționali și valorizarea resursei umane; 

• Se realizează în dialog și prin parteneriat; 

• Se bazează pe inovație și pe diversificare; 

• Abordează procesul educațional unitar, în mod sistematic; 

• Are ca obiectiv îmbunătățirea continuă a performanțelor.  

Calitatea este însă determinată și de modalitatea de evaluare a elevilor. Este 

important ca aceasta să fie în concordanță cu normele moderne aplicate în țările dezvoltate 
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și să urmărească traseul elevului după finalizarea studiilor obligatorii. Conform raportului 

UNICEF (2017) privind evaluările și examinările din sistemul de educație din România, 

este necesar ca standardele de învățare să încurajeze schimbările de la nivelul procesului 

de învățare, să fie formulate mai clar și să fie însoțite de exemple de lucrări, pentru ca 

profesorii să poată realiza care este capacitatea de asimilare a colectivului. În prezent, 

evaluarea este caracterizată de examinări cu miză crescută care limitează procesul de 

învățare și promovează o atitudine care vizează preponderent rezultatele din partea 

școlarilor. De asemenea, cadrele didactice necesită o susținere mai vizibilă din partea 

autorităților pentru a putea evalua în mod corect performanțele elevilor. Este necesară și 

o evaluare adecvată a profesorilor care să pună accentul pe recunoașterea și aprecierea 

competențelor necesare în practica pedagogică. În felul acesta, calitatea predării ar crește 

de la sine, ca o consecință directă a nivelului de pregătire a angajaților din sistem.  

După Neagu (2011), pentru evaluarea calităţii educaţiei, trebuie identificaţi şi 

aplicaţi, în fiecare domeniu, indicatori de performanţă care să aibă următoarele atribute: 

• relevanţi, să se refere la rezultatele asupra cărora şcoala poate avea 

influență; 

• vizibili şi măsurabili- cu instrumente cantitative si calitative; 

• informativi- iau în considerare contextul şi situaţia în care funcţionează 

unitatea şcolară și pot fi utilizaţi în optimizarea activităţii din şcoală făcând 

posibile comparaţii “transversale” si “longitudinale”; 

• acceptabili- percepuţi ca echitabili, accesibili, uşor de înţeles și de aplicat, 

”incoruptibili” și controlabili; 

• să ofere un beneficiu- creează și menţin motivaţia grupurilor de interes; 

• eficienţi- din punct de vedere al costurilor. 

De asemenea, este necesară și atingerea unor ”competenţe instituţionale, de grup și 

individuale: abilitatea de a identifica finalităţile majore ale dezvoltării unităţii şcolare în 

cadrul sistemului şcolar; crearea unei motivaţii puternice pentru atingerea acestor 

finalităţi; decizia în legătură cu identificarea rezultatelor sistemului și ale școlii care pot 

fi corelate cu aceste finalităţi; decizia în legătură cu atragerea si folosirea resurselor 

sistemului și ale şcolii și identificarea procedurilor care vor asigura în mod efectiv 

atingerea scopurilor propuse”(Neagu, 2009). 

În asigurarea calităţii educaţiei sunt avute în vedere trei domenii fundamentale de 

organizare şi funcţionare. Criteriile, standardele (care au o structură uniformă) și 

indicatorii de performanţă (evaluează gradul de realizare a unei activități) trebuie să fie 

formulaţi pentru ca accentul să nu fie pus numai pe conformarea unei organizaţii la un set 

predeterminat sau predefinit de condiţii cantitative si calitative, ci și pe angajarea  

instituţiei pentru realizarea anumitor performanţe demonstrabile prin rezultate efective. 

Aceste domenii sunt evidențiate în fig.nr.1 (Bruda, 2016; Neagu, 2009; ARACIP, 2011). 
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Fig. nr. 1 Domenii de organizare și funcționare din educație 

 
Sursa: Figură realizată după (Bruda, 2016 / Neagu, 2009) 

 

După Bruda (2016), primul domeniu în organizarea și funcționarea educației este 

capacitatea instituțională. Aceasta rezultă direct din organizarea internă şi infrastructura 

pe care personalul o are la dispoziție și are ca indicatori existența, structura și conținutul 

documentelor proiective, organizarea internă a unității de învățământ, precum și existența 

și funcționarea sistemului de comunicare internă și externă (ARACIP, 2011). Eficacitatea 

educațională  constă în mobilizarea de resurse umane şi financiare, scopul principal al 

acestui domeniu fiind de a convinge elevii să aibă o evoluție cât mai vizibilă și să 

progreseze într-un ritm rapid. Al treilea domeniu, managementul calităţii, rezultă din 

structurile, practicile şi procesele prin care se asigură în instituţie îmbunătăţirea continuă 

a serviciilor educaţionale. 

Concluzii  

În învățământ, produsul final al școlii nu este reprezentat de absolvent, ci de 

parcursul lui după terminarea studiilor. Astfel, importantă este modalitatea de aplicare a 

cunoștințelor în viața de zi cu zi după terminarea studiilor și nu doar rezultatele obținute 

la testările periodice. Calitatea actului educațional are un caracter definitoriu, întrucât 

comportamentul în societate și rolul pe care îl joacă fiecare individ într-o organizație 

depind într-o măsură ridicată de cunoștințele dobândite de-a lungul anilor de pregătire și 

de sistemul de învățare practicat și însușit de-a lungul anilor de studiu.   

Urmărirea calității în unitățile de învățământ este astăzi obligatorie. Este de la sine 

înțeles că nu se poate cere atingerea unor indicatori de performanță din partea elevilor 

dacă actul de predare nu îndeplinește standardele predefinite de managementul unității. 

Astfel, pentru a avea generații tinere pregătite pentru provocările examenelor și mai târziu 

pentru cerințele de la locul de muncă, este necesar ca autoritățile să facă din creșterea 

calității învățământului o prioritate și să asigure tot suportul necesar implementării unor 

metode de predare potrivite pentru schimbările actuale.  
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