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Abstract
Subiectul abordat în articolul de față face referire la reperele managementului
educațional. Scopul lucrării este de a oferi un punct de vedere privind principiile de strategie
educațională și urmărește informarea profesorilor în legătură cu aspectele principale ale acestei
teme.
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Abstract
The subject approached in this article refers to the main parts of educational management. The
aim of the paper is to provide a point of view for the principles of educational strategy and seeks
to inform teachers about the main aspects of this theme.
Keywords: education, school education, educational management, education system, school,
student, teacher.

Introducere
Domeniul învățământului are un rol deosebit de important în viața socială, întrucât
ajută la formarea noilor generații prin intermediul specialiștilor. Având în vedere
dinamica din acest sector din ultimii ani – schimbările aduse de tehnologie,
conștientizarea importanței dascălilor, subiectul lucrării este unul actual, managementul
educațional fiind o componentă principală în actul educațional, indiferent de mediul la
care facem referire.
Se cunoaște faptul că o conducere competentă şi eficientă a învăţământului la
nivelul sistemului şi al instituţiei de învăţământ are la bază managementul educaţional.
Prin acest concept, se înțelege ,,ansamblul principiilor, funcţiilor şi strategiilor:
instituţiilor de educaţie din învăţământ.
Pentru a asigura un randament şi o performanţă ridicate, sunt necesare cunoaşterea
şi aplicarea normele specifice acestei ramuri. Particularitățile care decurg din activitățile
didactice fac ca fiecare concept și acțiune să aibă pași clari de urmat. Chiar dacă în sens
larg este vorba de management, în educație lucrurile stau diferit. Faptul că livrabilele sunt
destinate copiilor și adolescenților în principal (în școlile gimnaziale), face ca o atenție
deosebită să i se acorde modalității în care are loc circuitul informației. Se are în vedere
și faptul că funcţia de conducător (manager) al învăţământului este o profesie şi ca oricare
profesie, trebuie învăţată. De asemenea, faptul că aceasta coincide și cu profesia de dascăl
reprezintă o altă particularitate de care trebuie să se țină cont în întocmirea planurilor și a
strategiilor. Pentru conducerea cu rezultate optime a învăţământului, orice manager
trebuie să cunoască principiile, nivelurile şi funcţiile managementului educaţional
(Management educațional, delimitări concepturale, 2011), precum:
a) conducerea democratică;
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b) îmbinarea conducerii şi a răspunderii unice (unipersonale) cu răspunderea
colectivă;
c) promovarea cadrelor de conducere pe bază de competență;
d) operativitatea;
e) deontologia conducerii (Lăcătușu, 2016).
Este cunoscut faptul că în cazul conducerii unei unități de învăţământ, aceasta
trebuie realizată pe baze democratice. Acest principiu presupune ca ,,înainte de luarea
deciziei să se consulte compartimentele subordonate şi pe cei ce duc la îndeplinirea
actului decizional. În acest fel, managementul devine interactiv și combină dirijarea pe
verticală unidirecțională de la nivel central cu dirijarea pe orizontală, la nivel intermediar,
până la nivelul de bază a instituțiilor de învățământ’’ (Lăcătușu, 2016).
Managementul educațional – concepte de bază
Într-un sistem ideal, se urmărește eliminarea oricăror elemente administrativbirocratice şi dezvoltarea de structuri specifice democraţiei, cum ar fi descentralizarea
organizatorică şi decizională. Scopul acestor acțiuni ar fi mai ales eliminarea
centralismului excesiv, pentru a se putea asigura posibilitatea adoptării deciziilor. De
asemenea, se urmărește dinamizarea iniţiativei creatoare şi participative la găsirea şi
aplicarea soluţiilor valoroase şi eficiente de conducere, la optimizarea conducerii, atât a
organelor colective, cât şi a membrilor comunităţilor de învăţământ: catedră, şcoală,
facultate, universitate etc. În acest sens, Regulamentele Școlare asigură buna funcţionare
în spirit democratic a învăţământului (Ana-Maria, 2014).
În cazul principiului îmbinării conducerii şi al răspunderii unipersonale cu
conducerea şi răspunderea colectivă, se cunoaște faptul că toate cadrele au, prin lege, o
serie de atribuții pe care trebuie să le îndeplinească. Fiecare compartiment şi conducător
are de îndeplinit ,,responsabilități distincte şi transparente într-un cadru de iniţiativă
creatoare şi de cooperare loială şi eficientă’’. În acelaşi timp, au dreptul de a lua decizii.
Principiul promovării cadrelor pe bază de competenţă dovedită prin concurs
presupune ca de fiecare dată ,,competenţele profesionale şi manageriale, să fie
caracterizate printr-un comportament civico-moral şi democratic ireproșabil, eliminânduse cu desăvârșire, incompetența, comportamentul nedemocratic, necivilizat și imoral”.
Principiul operativităţii în conducerea învăţământului înseamnă ,,receptivitate,
preocupări şi eforturi susţinute. Înseamnă dialog, documentare şi analize atente, un spirit
democratic şi un comportament etic civilizat faţă de semenii noştri prin rezolvarea
operativă a problemelor apărute”.
Principiul deontologiei conducerii învăţământului cere profesiei de dascăl să
dovedească o serie de abilități: competenţă, conştiinţă şi probitate profesională, etică şi
înțelegere faţă de membrii colectivităţii pe care o conduce, receptivitate faţă de opiniile,
sugestiile şi criticile acestora. Acest principiu cere și ,,fermitate şi exigenţă în luarea
deciziilor, dar şi înţelegere, spirit de dreptate, echitate şi corectitudine în aprecierea
rezultatelor muncii celor cu care cooperează (Legea 1 a învățământului, 2011).
Pe lângă acestea, mai pot fi menţionate: principiul managementului participativ
(de implicare activă), principiul competiţiei dintre unităţile de învăţământ, principiul
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motivaţiei factorilor implicaţi şi principiul eficienţei activităţii. În ceea ce privește
nivelurile de conducere, sistemul românesc are aceeași caracteristică ca cel din alte țări.
Sunt cunoscute trei tipuri de conducere: la nivelul unităților de învățământ, la nivel
intermediar de conducere și la nivel central (figura nr. 1).
Figura nr. 1 Tipuri de conducere în învățământul românesc

La nivelul unităților de
învățământ

La nivel
intermediar

La nivel central

Nivelul de conducere al unităţilor de învăţământ este reprezentat de: şcoli, licee,
facultăţi, universităţi şi academii. Dacă ne referim la sistemul şcolar, atunci şcoala, liceul
sau grupul şcolar reprezintă formele fundamentale organizatorice şi funcţionale conduse
de directori. Unităţile de învăţământ sunt componente şcolare cu personalitate juridică.
Fiecare unitate de învăţământ alege un organ colectiv de conducere, cu reprezentanţi din
rândul cadrelor didactice şi al elevilor, cum sunt consiliile profesorale şcolare şi de
administraţie care asigură conducerea operativă. Preşedinţii organelor colective de
conducere pentru consiliile de administraţie, profesorale şi birourile executive de
conducere - în şcoli sunt directorii.
Nivelul intermediar de conducere a învăţământului se referă la cel dintre nivelele
şcolare, anume unităţile de învăţământ şi Ministerul Educaţiei Naționale. În aceste cazuri,
funcţionează nivelele intermediare de conducere: Inspectoratele Școlare Judeţene,
conduse de un inspector general, subordonate Ministerului Educaţiei Naționale care
asigură organizarea, coordonarea, funcţionarea şi evaluarea învăţământului preuniversitar
în teritoriu.
Nivelul central de conducere a învăţământului este reprezentat de Ministerul
Educaţiei Naționale, organ de stat care transpune în practică politica şcolară privind
dezvoltarea şi perfecţionarea învăţământului românesc în spiritul Legii Învăţământului şi
a actelor normative, precum şi cu organele puterii locale şi centrale, cu organismele
internaţionale de învăţământ şi educaţie.
În fiecare situație, este indicat să fie realizată o diagnoză managerială care ajută
persoanele din conducere să ia cele mai bune decizii în cunoștință de cauză. Aceasta
stabileşte ,,stadiul prezent la care a ajuns învăţământul, arătând realizările obţinute în
etapa anterioară în anul şcolar încheiat, pentru a se şti de la ce valori şi experienţe pozitive
se porneşte şi să fie aduse la cunoștință dificultăţile şi neajunsurile întâmpinate, pentru ca
în etapa următoare să se caute şi să se găsească soluţii de îmbunătăţire a activităţii şcolare.
Un alt pas util este întocmirea prognozei manageriale care reprezintă ”acţiunea de
predicţie în timp a învăţământului”, pornind de la datele diagnozei. Analiza explorează
viitorul şi găseşte tendinţele şi perpectivele de dezvoltare ale învăţământului. Prognoza
este necesară şi pentru a preveni urmările nereuşitelor, a insuccesului ce ar putea apărea
din cauza lipsei de cunoaştere a viitorului.
Conducerea învățământului se realizează prin următoarele funcții (Figura nr. 2):
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Figura nr. 2 Funcțiile conducerii în învățământ

Planificareprogramare

Organizarecoordonare

Îndrumareantrenare

Controlevaluare

Luarea unei
decizii

Sursa: Realizat după Cicea & Alexandru, 2008
Planificarea-programarea este funcţia de prevedere a conţinutului conducerii
învăţământului. Planificarea sau previziunea presupune ,,obiective și cerințe clar stabilite
pe ansamblul învăţământului, la nivelul fiecărei unităţi şcolare şi universitare. Obiectivele
(ţinte) precise trebuie să aibă un caracter dinamic care să stimuleze creaţia.
Pentru a realiza o dezvoltare eficientă şi viabilă a învăţământului, este nevoie de
o planificare (previziune) modernă a educaţiei, o planificare de inovare, care să cuprindă
o gamă largă de preocupări, cum ar fi: studii de dezvoltare pe termen lung, programe
pentru sporirea calităţii educaţiei, dezvoltarea managementului participativ, stabilirea
resurselor umane, materiale şi financiare la nivelele şcolare. La nivelul fiecărei unităţi de
învăţământ, este indicat să se stabilească acţiunile importante, responsabilităţile şi
termenele (pe perioade scurte, medii sau finale). Această funcţie se concretizează prin
elaborarea de programe (planuri) sau proiecte de activităţi ce conţin componentele
esenţiale ale previziunii, concretizate la specificul sectorului şi activităţilor respective.
Programarea ca funcţie de prevedere are şi un caracter de probabilitate, fapt ce
necesită, asemănător prognozei, elemente de corecţie, pentru a corela cu elementele
neprevăzute şi a se evita riscurile şi eşecurile (Niculescu & Verboncu, 2002).
Organizarea-coordonarea este funcţia de conducere care stabileşte şi asigură, în
mod metodic forţele şi mijloacele umane, materiale şi financiare pentru obţinerea
eficienţei instructiv-educative în învăţământ. Organizarea presupune şi coordonarea,
corelarea mijloacelor şi a timpului de desfăşurare, în scopul înlăturării paralelismelor şi
suprapunerilor, a evitării risipei de forţe umane şi de mijloace materiale şi financiare, ca
şi celor de timp. La îndeplinirea acţiunilor și obiectivelor, sunt importante calităţile
cadrelor didactice şi ale întregului personal: competenţa profesională, elanul, dăruirea,
spiritul de iniţiativă, de creativitate şi disciplină.
Îndrumarea-antrenarea este funcţia de conducere care asigură orientarea, dirijarea,
călăuzirea şi înţelegerea obiectivelor, atribuţiilor şi responsabilităţilor fiecărui nivel de
compartiment al unităţii de învăţământ. Această funcţie este de informare şi instruire a
factorilor implicaţi în activitatea învăţământului, pentru cunoaşterea prevederilor
programelor stabilite în vederea îndeplinirii lor și are ca scop principal atingerea
programelor stabilite. De asemenea, urmărește prevenirea apariţiei unor neajunsuri,
precum şi înlăturarea acelora care au apărut.
Îndrumarea-antrenarea implică utilizarea unei game variate de acţiuni, fiind
binevenită atât la cadrele didactice tinere, cât şi la cadrele didactice cu experienţă, mai
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ales în cazurile stabilirii unor noi obiective. Îndrumarea trebuie să fie competentă,
finalizată la timp şi în mod colegial, fără ostentație și nu în cele din urmă, trebuie să
dinamizeze spiritul de independenţă, de iniţiativă şi creativitate al cadrelor didactice.
Controlul-evaluarea este funcţia de verificare, analiză şi apreciere a activităţii
şcolare în vederea cunoaşterii stadiului realizării, precum şi a îmbunătăţirii ei. Aceasta
urmăreşte obiective, precum: identificarea modului de desfăşurare a activităţilor,
evidenţierea rezultatelor obţinute, înlăturarea dificultăţilor apărute și mobilizarea tuturor
forţelor pentru îndeplinirea programelor stabilite. Se folosesc modalităţi şi forme diverse
de realizare, precum: vizite la orele didactice, lecţii şi activităţi deschise, schimburi de
experienţă; teste date elevilor; consultarea materialelor scrise, consultarea notiţelor
elevilor (lucrări de control, teze, proiecte, lucrări practice etc), analiza rezultatelor şcolare
ale elevilor etc.
Formele indirecte de control utilizate pot fi: informări scrise, mese rotunde,
simpozioane, sesiuni de comunicări etc. Controlul reprezintă o funcţie necesară, obiectivă
realizării fenomenului de feedback, iar în îndeplinirea acestei funcţii, este necesar să se
realizeze o serie de condiţii: să se întocmească la timp, competent, sistematic, obiectiv şi
colegial, fără ostentaţie, suspiciuni, idei preconcepute, dar în mod exigent, să fie însoţite
de măsuri de îmbunătăţire. Dacă situaţia o permite, se pot adăuga aprecieri pozitive, iar
după caz, critici şi îndrumări constructive. De precizat este faptul că analiza, aprecierile
şi criticile se fac în afara activităţilor desfăşurate. Se mai urmărește să se dezvolte
capacitatea de autocontrol şi de autoapreciere, de autoreglaj didactic, să fie respectate
prevederile actelor normative (legilor şi reglementărilor) în domeniul învăţământului şi,
în acelaşi timp, să fie rezultatul unei profunde cunoaşteri şi analize a realităţii şcolare.
Evaluarea - controlul reprezintă o funcţie obiectiv necesară şi permanentă, ce
dovedește conştiinţă profesională şi moral-civică; fiindcă întotdeauna va fi nevoie să
cunoaştem dacă am realizat ceea ce am programat şi ce anume trebuie să facem în viitor
pentru a obţine performanță.
Decizia este o hotărâre luată pe baza unei alegeri dintre mai multe soluţii posibile,
care cere realizarea activităţilor şcolare în conformitate cu prevederile şi cerinţele
funcţiilor de programare, organizare, îndrumare şi control. Este funcţia esenţială a
conducerii învăţământului, cu rol integrator, care dinamizează succesul activităţilor
şcolare.
Deciziile pot fi:
• decizii generale care se referă la hotărârile ce se iau pentru organizarea şi
funcţionarea întregului sistem de învăţământ;
• decizii intermediare care se referă la hotărârile ce se iau pentru organizarea
şi funcţionarea anumitor forme de învăţământ;
• decizii tactice care se referă la hotărârile care se adoptă, privind
programele concrete de acţiune în cadrul deciziilor generale şi
intermediare.
Un rol important în conducerea unităţilor de învăţământ îl are managerul,
conducătorul unităţii de învăţământ. Dacă se reușeste, managerul ar trebuie eliberat de
presiunile supracentralizării şi ale birocraţiei administrative și ar trebui să se preocupe de
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stabilirea cât mai corectă şi reală a strategiei de dezvoltare şi acţiune a unităţii de
învăţământ pe care o conduce. Pentru ca managerul să poată conduce la un nivel de
performanţă şi eficienţă, este necesar ca el să aibă competenţă profesională şi experienţă
în domeniu, însoţite de capacitatea de iniţiativă, de abordare corectă a problemelor, de
capacitatea de a folosi forţele şi relaţiile proprii şi de a-şi asuma eventualele riscuri,
inclusiv de a le preveni. Pentru succesul actului de conducere, managerul şcolar trebuie
să dovedească exigenţă, dar şi înţelegere, comportare corectă, demnă şi civilizată în toate
situaţiile, precum şi: flexibilitate, spirit inovator şi creativ, responsabilitate sporită în plan
profesional, etico-cetăţenesc, juridic şi managerial.
Având în vedere că orice activitate managerială include şi o dimensiune
psihosociopedagogică (relaţii interumane, informare, explicaţii, îndrumări, aplicaţii etc),
managerului i se cere ca, pe lângă o pregătire specifică, să aibă şi o pregătire
psihosociopedagogică. Managerii trebuie să acţioneze în baza unei legi specifice, care să
le reglementeze relaţiile şi să le asigure protecţia necesară, atât ca organe legale, cât şi ca
individualităţi şi aceasta în conformitate cu prevederea constituţională. Rezolvarea tuturor
problemelor, inclusiv ale desemnării sau revocării managerilor, trebuie făcute numai în
spiritul legilor, pe căi civilizate, utilizând dialogul şi negocierile constructive. Eficienţa
activităţii manageriale se îndeplinește folosind o serie de forme şi procedee metodologice
adecvate activităţii manageriale, cum sunt: şedinţele, negocierea, concilierea, medierea,
delegarea, consultanţa, informatizarea şi altele.
Performanță managementului în general şi al celui educaţional în special, pot fi
accentuate de acţiunile zilnice. În acest context, sunt de apreciat vorbele unor experţi, care
spun: "Fiecare dintre noi gestionează propria persoană şi, totodată, şi sarcinile de serviciu;
unii gestionăm timpul şi activitatea altor persoane şi am putea să ne mărim eficienţa
acţionând inteligent (...) Cel mai important aspect dintr-o zi este să realizăm mai mult cu
mai puţin" (Deep & Sussman,).
Se cunoaște de asemenea, că managementul pentru a fi eficient trebuie să facă față
schimbării, inovaţiei şi spiritului creator. Rolul principal trebuie să-l aibă în continuare
omul - manager, fiindcă nimic nu poate înlocui afectivitatea raţională şi creativitatea
umană. Valoarea şi eficienţa activităţii manageriale depind de teoria ştiinţei
managementului şi de competenţele acestuia care pot mobiliza toate resursele pentru
crearea obiectivelor specifice fiecărui domeniu. Astfel, managerii din domeniul educaţiei
trebuie să asigure schimbarea la cerinţele societăţii, în scopul instruirii tinerei generaţii
pe baza limbajului şi a tehnologiei informaţionale. Aceasta pentru ca fiecare om pregătit
de şcoală să ştie să lucreze cu device-urile actuale și să folosească strategii de adaptare
care dezvoltă dimensiunea umanistă a personalităţii celor instruiţi.
Fiecare manager școlar are propria sa personalitate, se manifestă într-un anume stil
și e capabil de un anumit nivel de eficiență. Un manager poate fi autoritar, altul poate fi
participativ. Performanțele pe care le pot realiza managerii țin de nivelul lor de pregătire
managerială, de capacitățile de efort și de disponibilitatea personalității față de
problemele concrete din comunitate.
Concluzii
Profesorul conduce direct și autonom activități, fie la nivelul microgrupului de
elevi, fie la nivelul claselor sau la nivelul școlii. El se află într-un continuu raport
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partenerial cu elevii din perspectiva educațională. Profesorul trebuie să-și asume un set
de responsabilități, având atribuții sporite la nivelul clasei pe care o conduce. Pentru
dascălul de școală de acum și pentru cel din școala de mâine, managementul este și va fi
o provocare tot mai mare.
Profesorul este implicat în managementul schimbării, iar rolurile sale sunt
multiple. Potrivit lui D. Hainant, rolurile pe care profesorul le poate activa și realiza în
diferite stadii și forme ale procesului didactic sunt următoarele: receptor și emițător al
diferitelor mesaje, participant în activitățile specifice; realizator, proiectant, organizator,
responsabil al unor acțiuni; de decizie, de sursă de informare, fiind un model de
comportament și purtător de valori. În funcție de aceste roluri, profesorul este factorul cel
mai interactiv la nivelul clasei, aflându-se în contact nemijlocit cu elevii. În timpul
predării lecției, el utilizează o anumită strategie, reușind să mențină clasa de elevi într-o
situație interactivă.
Profesorul este preocupat constant de dezvoltarea și formarea personalității
elevilor. Acesta intervine în situații în care elevul îl solicită, sfătuind, îndrumând sau
sancționând. Din punct de vedere moral, este un reper, iar ca profesor - un îndrumător și
se impune prin ceea ce știe.
Profesorul ideal, în viziunea autorului, reprezintă o personalitate complexă
formată din componente esențiale. Acesta trebuie să își convingă elevii că merită să aibă
încredere în capacitatea lor de a gestiona fiecare etapă, să le demonstreze că pot avea
performanță, să îi încurajeze și să îi motiveze, întrucât toți elevii au o valoare
incontestabilă și au un talent înnăscut. De asemenea, profesorul investește în caracterul
elevilor mai mult decât în cunoștințele lor. Schimbarea elevului este foarte importantă,
fiind superioară notelor obținute la evaluarea cunoștințelor acumulate. Un elev cu
caracterul schimbat va respecta profesorul, ceea ce a investit el și va avea un
comportament respectuos. Un elev schimbat va găsi singur motivația de a învăța și îi va
încuraja și pe alții s-o facă. Schimbarea elevului spre bine nu se face prin descurajarea
lui, ci printr-o competiție cu propria-i persoană. Deseori, oamenii învață mai mult prin
propriul exemplu, decât prin cuvinte.
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