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Abstract: Educaţia este un fenomen social care a apărut odată cu societatea umană şi care a
suferit pe parcursul dezvoltării societăţii o serie de modificări esenţiale. Astfel, de la acţiunea
empirică de pregătire a tinerei generaţii pentru viitor şi până la acţiunea fundamentată ştiinţific
din epoca modernă, educaţia a parcurs un drum lung, devenind o ştiinţă autentică, cu statut şi
legităţi proprii.
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Abstract: Education is a social phenomenon that has emerged with human society and has
undergone a number of essential changes during the development of society. Thus, from the
empirical action of preparing the young generation for social life to the scientifically based action
of the modern age, education has gone a long way, becoming an authentic science with its own
statute and laws.
Keywords: education, development, pre-university education, school organization, educational
management

Introducere
Lucrarea de față pune în evidenţă mecanismele schimbării şi dezvoltării organizaţiei
şcolare, precum şi modalităţile de a controla, dirija şi evalua rezultatele implementării. Sunt
evidenţiate ȋn mod special cele două componente majore ale dezvoltării organizaţionale, şi anume
"school development" şi "staf development", subliniind nevoia realizării unei relaţii optime a
acestora.
Se consacră modelul dezvoltării şcolare prin proiecte, fiind considerat drept cel mai
adaptat nevoilor de schimbare şi dezvoltare a şcolii. Este abordată o parte a unor răspunsuri
analitice şi argumentate la întrebări, precum: ”Poate fi considerată şcoala o organizaţie?”, ”În ce
constă specificul său ȋn raport cu alte organizaţii?”, ”În ce măsură abordarea şcolii permite lărgirea
cadrului teoretic şi mai ales practic al analizelor referitoare la funcţionarea optimă a acesteia?”.
Pentru a răspunde elementelor vizate, articolul cuprinde următoarele elemente principale:
1. Repere generale;
2. Resursele umane şi obiectivele organizaţiei şcolare;
3. Cultura organizațională;
4. Climatul organizatiei şcolare şi comunicarea organizaţională;
5. Managementul organizaţiei scolare.
1.Repere generale
Școala este un sistem deschis, ȋn principal prin interacţiunea permanentă cu mediul ȋn
care funcţionează, realizând cu acesta un schimb de materie, energie şi informaţie. Elementele
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organizaţiei şcolare se află ȋntr-o permanentă interdependenţă şi interacţiune, atât ȋn interior cât
şi ȋn exterior, cu mediul socioeconomic şi politic. Eficienţa factorilor interni şi externi este
condiţionată de perceperea lor ca pe nişte inter-relaţii şi ca procese de schimbare.
Organizaţia şcolară modernă are pe de o parte, şansa de a se dezvolta ȋntr- un mediu
extrem de variat, contextualizat, ȋntr-o conjunctură de factori care constrâng sau sunt chiar
contradictori, ceea ce favorizează valorificarea creativităţii, a iniţiativei, cooperării şi comunicării
umane. Pe de altă parte, toate aceste caracteristici ale mediului ȋn care se dezvoltă organizaţia
şcolară, devin, adesea, dezavantaje, întrucât nu se poate stabili o relaţie de determinism clar ȋntre
factori şi efecte, ceea ce reduce şansele cercetării ştiinţifice de a oferi modele general valabile
pentru dezvoltarea oricărei organizaţii şcolare. Criteriul sursei sau originii factorilor generează:
factori interni ce ţin de structurarea şi functionarea organizaţiei şcolare si factori externi ce ţin de
mediul fizico-social. Criteriul abordării organizaţionale permite realizarea unei clasificări după
dimensiunile principale ale unei organizaţii şcolare în dimensiunea structurală, cea instrumentalstrategică, socio-afectivă și motivatională şi cea a integrării ȋn comunitate (Alecu, 2009).
2. Resursele umane şi obiectivele organizaţiei şcolare
Scoala cuprinde un număr de indivizi ce interacţionează ȋn desfăşurarea activităţilor.
Forţa şi calitatea unei organizaţii depinde de competenţele indivizilor şi gradul lor de convergenţă
cu scopurile organizaţionale şi cu tipurile de activităţi ce urmează a fi desfăşurate. Cele trei
capacităţi ale unui angajat ideal sunt următoarele: este capabil să comunice, este dispus să
gândească şi să ȋnvețe de-a lungul ȋntregii vieţi; poate demonstra atitudini şi comportamente
pozitive, responsabilitate şi adaptabilitate. Cercetările au demonstrat că orice schimbare într-o
instituție școlară este mediată de cadrul didactic, iar în acest context, se solicită tot mai intens
abilitatea de a sintetiza forţele diametral opuse, acolo unde este posibil şi de a lucra cu coexistenţa
lor acolo unde e necesar pentru a obţine rezultate optime.
Resursa umană este mai bine înţeleasă şi exercită un rol major în funcţionalitatea şi
evoluţia organizaţională, în special atunci când managerii conştientizează rolul pe care îl au în
organizaţia şcolară, nu numai la nivel formal ci şi informal. În felul acesta, sunt dispuşi să sacrifice
o parte apreciabilă din timpul lor pentru comunicarea şi pregătirea salariaţilor în filosofia
managerială. Prin planificarea resurselor umane se înţelege ansamblul de procese prin care se
stabileşte, din punct de vedere cantitativ şi calitativ, necesarul de personal pentru realizarea
obiectivelor organizaţiei.
Selecţia personalului reprezintă etapa prin care una sau mai multe persoane sunt alese
pentru ocuparea unui post vacant, luând în considerare calităţile (caracteristicile) necesare pentru
satisfacerea cerinţelor postului şi ale organizaţiei. Selecţia este ultima parte a procesului prin care
o persoană din exteriorul organizaţiei este acceptată să devină membru al acesteia. Succesul
procesului de selecţie este deosebit de important, având în vedere nevoile organizaţiei și resursele
consummate.
Motto: “Pentru a deveni experţi ȋn dinamica schimbării, educatorii trebuie să devină agenţi competenţi ai
schimbării. Pentru a avea vreo speranţă că viitorul pe care ni-l dorim va deveni realitate, noi trebuie să fim
iniţiatorii” (Block, 1987)
Orice organizaţie se caracterizează prin existenţa unor scopuri clare şi delimitate pentru
a putea motiva şi angaja indivizii care participă la desfăşurarea activităţilor. Între scopurile
organizaţiei şi cele personale trebuie să existe o minimă compatibilitate. Aceasta nu se realizează
prin eliminarea şi desconsiderarea celor individuale ci prin ȋncorporarea şi integrarea acestora ȋn
scopurile organizaţionale. Astfel, scopurile organizaţionale vor fi acceptate de către indivizi şi vor
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genera interacţiuni, practici participative şi acţiuni comune ȋn direcţia realizării lor. Cheia spre o
strategie ȋn formare este eficienţa cu care managerii dintr-o organizaţie construiesc şi rezolvă
listele de probleme.
3. Cultura organizatorică
Şcoala face parte din organizaţiile sociale complexe, iar specificul, funcţionarea şi
schimbările care au loc nu pot fi înţelese decât analizând unele dintre variabilele semnificative,
dintre care se detaşează cultura, climatul şi managementul. Există 3 perspective de abordare a
culturii organizaţiei şcolare:
▪ Perspectiva unitară sau integrativă defineşte cultura organizaţională în termenii valorilor
sau interpretărilor ȋmpărtăşite de toţi membrii organizaţiei
▪ Perspectiva diferenţierii şi a semnificaţiilor multiple care se află ȋn opoziţie cu
perspectiva unitară. Accentuează lipsa de consens între diferite grupuri sau subgrupuri
ale organizaţiei, acceptând ȋnsă acordul ȋn cadrul subculturi lor.
▪ Perspectiva ambiguităţii.
Abordările moderne aduc ȋn prim plan o perspectivă a culturii ȋn curs de formare /
dezvoltare. Ceea ce un grup ajunge să deţină ȋn comun ȋn cultură şi filozofie se naşte din
convingerile individuale printr-un proces de ȋnvăţare care se construieşte de-a lungul anilor.
Analiza şcolii din perspectiva culturii sale organizaţionale ne oferă un mod de înţelegere a rolului
pe care îl are sistemul de credinţe, valori, ideologii, norme, ceremonii, în construcţia socială a
realităţii organizaţionale (Cristea, 2008).
Cultura organizaţională este “mediul intern” care caracterizează fiecare organizaţie, în
care sunt integrați membrii ei – ca indivizi şi grupuri – şi care determină comportamentul şi
eficienţa în organizaţie. Acest factor este indispensabil în funcționarea organizaţiei în ambianţa
ei specifică, întrucât poartă mesajele (uneori deformându-le) şi cuprinde relaţiile interpersonale
şi intergrupale.
Specificul culturii școlii vizează:
• Presupoziţiile de bază – “filozofia personalului instituţiei cu privire la educaţie şi
valoarea ei pentru om, importanţa socială a instituţiei şcolare, rolul profesorului etc.
• Valorile culturii şcolii – opinii cu privire la ceea ce este dezirabil pentru ca şcoala să fie
mai performantă.
• Normele culturii şcolii – norme formale – cuprinse în regulamente sau decizii adoptate
de conducerea şcolii; norme informale – nescrise, stabilite de-a lungul timpului de
personalul şcolii.
Există situații în care o organizaţie şcolară, indiferent de plasarea geografică, întâmpină
dificultăți care stau în calea progresului. În această situație, rolul managerului este extrem de
important. Dezvoltarea culturii organizaţionale a şcolii depinde de stilul managerial,
managementul participativ, munca în echipă, dinamica grupului, comportamentul individual sau
motivarea şi comunicarea fiind factori esenţial (Mihalache, 2011).
De multe ori, când intervine o schimbare, chiar aparent minoră, provoacă un efect
multimplicator. Managerilor le revine sarcina de a acorda atenţie intrărilor din mediul exterior
(legi, reglementări, acorduri cu sindicatele, condiţii economice, oferta de forţă de muncă etc.),
precum şi rolul de a căuta modalități de a influența pozitiv schimbarea organizațională. Directorul
activează, facilitează, clarifică, impulsionează , orientează, degajă sensuri, ajută etc. şi, cu aceasta
ocazie, el creează o atmosferă socio-afectivă în comunitatea şcolii.
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Schimbarea culturii este un proces de durată, care se realizează în etape, după cum
urmează:
1. Punctul de pornire: existenţa unui modelul cultural dominant faţă de care membrii
organizaţiei se simt ataşaţi;
2. Momentul de criză: apar îndoieli privind practicile curente şi capacitatea conducerii de
a rezolva problemele majore ale organizaţiei;
3. Lupta ascunsă: unii membri ai organizaţiei îşi pierd simbolurile, credinţele şi valorile
care au creat şi menţinut vechiul model; apare un alt lider şi un nou set de valori, credinţe
şi reprezentări;
4. Lupta manifestată: se declanşează conflictul/lupta pentru control între reprezentanţii
vechii şi noii culturi;
5. Schimbarea culturală: creditarea noilor simboluri, credinţe şi valori, instituţionalizarea
acestora, stabilirea autorităţii noii culturi şi crearea mecanismelor de menţinere a
acesteia.
După Mihalache (2011), McLeod (2002) subliniază că dezvoltarea culturii şcolii impune
un stil de conducere şi management care:
▪ să ofere o conducere eficientă care încurajează şi implică toţi factorii în analiza
critică;
▪ să faciliteze elaborarea unor politici, sisteme şi structuri constructive, ce dezvoltă
punctele tari, susţin o dezvoltare continuă şi creează sisteme transparente;
▪ să includă conceptul de cultură în planul de dezvoltare şcolară, ceea ce permite
folosirea practicilor colaborative la orice nivel, prin precizarea obiectivelor, precum
şi prin alocarea responsabilităţilor şi a resurselor necesare pentru a atinge rezultatele
propuse;
▪ să promoveze reflecţia şi dezvoltarea profesională sistematică a cadrelor didactice;
▪ să susţină procesul de evaluare şi de autoevaluare într-o cultură în cadrul căreia
adulţii, elevii şi familiile acestora sunt încurajaţi să vorbească deschis, atât despre
succesele lor, cât şi despre problemele cu care se confruntă.
4. Climatul organizatiei scolare şi comunicarea organizaţională
Climatul în acest context, se poate defini ca fiind ambianţa intelectuală şi morală din
interiorul unui grup, totalitatea percepţiilor și a stărilor emoţionale existente ȋn cadrul organizaţiei.
Climatul exprimă stări subiective, ȋndeosebi de ordin afectiv şi moral (Tripon et al., 2011).
Clasificările realizate de R. Lickert - J. G. Lickert arată că există următoarele tipuri de climat:
autoritar explorator, autoritar binevoitor, democratic consultativ și democratic participativ.
Dezvoltarea organizaţiei şcolare aduce ȋn prim plan necesitatea unui climat stimulativ,
eficient care a fost conceptualizat ȋn teoria "sănătăţii organizaţionale". Climatul unei organizaţii
"sănătoase" promovează munca ȋn echipă şi cooperarea ȋntre toţi membrii săi (Voicu, 2013).
Cultura organizaţiei şcolare postmoderne se dezvoltă, în mod special, prin valorificarea resurselor
subiective ale climatului organizational generat de modul de acţiune al tuturor „actorilor şcolii”
(manageri, colectiv didactic, elevi, personal administrativ, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii
locale, etc.).
Prin climat organizaţional se înţelege o stare psihosocială, exprimată cultural într-un
context intern şi extern şi este generată de un ansamblu de variabile obiective şi
subiective intersectate într-un câmp psihosocial sau context situaţional (extern şi intern). Acesta
străbate activitatea didactică realizată în cadrul şcolii (Cristea, 2011) și se referă la ambianţa
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intelectuală şi morală din interiorul colectivului unei şcoli, la stările emoţionale şi la percepţiile
colective. Este o stare mentală şi emoţional- atitudinală care domină între membrii unei
organizaţii şi care îşi exercită acţiunea cu precădere asupra fiinţelor umane. Nu este tangibil din
punct de vedere material, dar din punct de vedere practic, este deosebit de important pentru
dezvoltarea şcolii şi a personalităţii elevilor. El reflectă particularităţile mediului şcolar (spaţiul
şi timpul pedagogic, baza didactico materială, resursele informaţionale şiumane) şi ale sistemului
social care promovează norme și decizii (societate– şcoală; profesori; elevi; comunitate
educaţională teritorială şi locală etc.) dimensionate cultural (prin valori si credinţe pedagogice,
preluate şi asumate de personalul şcolii).
Elementul culturii organizaţionale corespunde contextului extern şi intern al organizaţiei
şcolare, fiind exprimat prin:
• calitatea şi cantitatea resurselor umane existente, a spaţiului şi a timpului
pedagogic disponibil;
• formele de organizare impuse social sau/ şi iniţiate de „actorii şcolii” în diferite
circumstanţe şi condiţii, în consens cu cerinţele conducerii manageriale şi ale
proiectării curriculare;
• particularităţile stilurilor didactice promovate pe fondul valorificării la maximum
a resurselor existente în sensul eficienţei şi eficacităţii (manageriale şi didactice);
• „câmpul psihosocial” complex creat la nivelul intersecţiilor dintre numeroasele
influenţe spontane (afective, motivaţionale,volitive) exercitate de „actorii şcolii”
şi / sau ai comunităţii educaţionale locale.
Climatul psihosocial dintr-o şcoală reflectă atitudinea generală faţă de modul de
funcţionare a organizaţiei, faţă de condiţiile de muncă din şcoala respectivă, faţă de manageri şi
colegi. Poate constitui un puternic factor de mobilizare a întregului personal sau, dimpotrivă, un
factor demobilizator. El influenţează activitatea din şcoala respectivă prin intermediul
sentimentelor - de frică sau de destindere. Un climat favorabil permite membrilor organizaţiei să
se concentreze asupra sarcinilor şi le stimulează entuziasmul de muncă, fiecare membru al
colectivului activându-şi la nivel maxim capacităţile de care dispune.
Se pot delimita mai multe dimensiuni specifice climatului organizaţiei şcolare:
funcţională, structurală, psihologică (cognitivă, socio-afectivă, motivaţională) și prospectivă
(Cristea, 2011).
Dimensiunea funcţională a climatului organizaţiei şcolare reflectă acţiunea factorilor
sociali implicaţi în elaborarea obiectivelor generale şi specifice ale activităţii de instruire, fiind
realizată în cadrul procesului de învăţământ. Un rol aparte le revine obiectivelor care stimulează
climatul inovator favorabil deciziilor referitoare la curriculumul aflat la dispoziţia şcolii.
Comunicarea organizaţională preia elementele de individualitate ale organizaţiei și
ȋnsoţeşte evoluţia organizaţiei şcolare. În esenţă, comunicarea înseamnă mai mult decât un schimb
de informaţii sau date şi interpretarea lor. Mesajele transmise sunt supuse unui proces de
interpretare şi prelucrare din partea fiecărui membru al organizaţiei, care evaluează şi selectează
datele relevante pentru comportamentul său în cadrul organizaţiei. Cele mai relevante forme ale
comunicării sunt comunicarea formală şi cea informală.
Complexitatea dinamică ȋnseamnă că există acţiune constantă ȋn mediu. Scopul moral
individual trebuie pus ȋn relaţie cu un bine social mai larg. Pentru a prospera, organizaţiile trebuie
să fie active, conectate la mediile lor, răspunzând şi contribuind la rezolvarea problemelor.
Alianţele, parteneriatele, consorţiile şi colaborările implică ideea de ȋnţelegeri comune şi acţiuni
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extinse pe o anumită perioadă de timp, ȋn care toate părţile implicate vor ȋnvăţa să lucreze ȋn mod
diferit. Alianţele sunt baza organizaţiilor educaţionale ȋn societăţile cu o dinamică complexă.
5. Managementul organizatiei scolare
Managemetul educațional poartă amprenta provocărilor lumii contemporane. Planificarea
dezvoltării organizaţionale reprezintă un subiect privilegiat în dezvoltarea şcolară. Unul dintre
instrumentele specifice dezvoltării organizaţionale este proiectul care implică, ȋntre altele,
modalităţi anume de punere ȋn valoare a culturii organizaţiei. În educaţie, va fi nevoie de indivizi
care să se implice ȋn cercetare şi ȋnvăţare, de muncă ȋn echipă şi de un scop comun care să accepte
deopotrivă individualismul şi colectivismul ca esenţiale pentru ȋnvăţarea organizată. De
asemenea, organizarea va trebui să fie conectată ȋn mod dinamic cu mediul ȋn care se desfăşoară,
aflat ȋntr-o continuă dinamică.
Managementul organizaţiei şcolare se afirmă ca ştiinţă a educaţiei prin „hibridarea”
rezultatelor cercetării de vârf acumulate în diferite domenii printr-un proces inovator semnificativ
pentru ceea ce reprezintă „noile ştiinţe sociale” (Cristea, 2008).
Obiectul de studiu specific acestei noi ştiinţe a educaţiei îl constituie şcoala ca unitate de
bază a sistemului şi a procesului de învăţământ, dezvoltată în sensul paradigmei curriculumului
confirmată în societatea informaţională.
Şcoala modernă, tipică societăţii industrializate, este o instituţie pedagogică şi socială
organizată prin reguli formale, statice şi descriptive, aplicabile în contexte relativ stabile; cu
destule reflexe conservatoare prin care „păstrează chiar elemente ale societăţii preindustriale”
(A.Toffler).
Şcoala postmodernă, tipică societăţii informaţionale, devine o organizaţie dezvoltată în
raport de obiective pedagogice care vizează eficienţa activităţilor sale specifice: educaţia,
instruirea, consilierea şi orientarea şcolară, asistenţa pedagogică, formarea profesională
(Cornescu et al., 2004).
Concluzii
Având în vedere cele expuse, managementul organizaţiei şcolare concentrează
problematica domeniului conducerii la trei niveluri de referinţă. Primul nivel este predominant
teoretic, prin elaborarea şi analiza conceptului de management pedagogic; al doilea nivel este
conturat metodologic, prin evidenţierea specificului conducerii manageriale în contextul
sistemului de învăţământ, îndeosebi în cadrul unităţii sale de bază (şcoala). Al treilea nivel este
angajat practic, prin analiza unei activităţi specifice de conducere a sistemului şi a preocesului de
învăţământ - inspecţia şcolară, care trebuie reorientată din perspectiva managementului (dar şi a
teoriei curriculumului).
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