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Abstract
Deoarece în țara noastră, sistemul educațional trece printr-o serie de transformări,
pentru a optimiza procesul de învățământ și a-l adapta schimbărilor continue, s-a simțit nevoia
elaborării unui nou management școlar. În felul acesta, o școală bine condusă ar excela prin
calitatea și implementarea proiectelor sale. Articolul de față abordează subiectul
”managementul proiectelor”, punctând cele mai importante aspecte din practică și din
terminologie. De asemenea, s-a ținut cont de faptul că atunci când vorbim de proiectarea
managerială în educație, trebuie să ținem cont și de celelalte concepte specifice, și anume:
proiectare educațională sau proiectare curriculară.
Cuvinte cheie: management educațional, managementul proiectelor, educație, proiecte.

Abstract
As in our country, the educational system undergoes a series of transformations, in order
to optimize the educational process and to adapt it to the continuous changes, it was obvious that
it is necessary to be developed a new school management. In this way, a well-run school would
excel through the quality and implementation of its projects. This article addresses the issue of
project management and focuses on the most important aspects of practice and terminology. It
has also been taken into account that when we are talking about managerial design in education,
we must also consider the other specific concepts, namely: educational design or curricular
design.
Keywords: educational management, project management, education, projects.

Introducere
Proiectul educațional reprezintă un set de activităţi desfăşurate într-o perioadă de timp
determinată, planificate şi controlate şi care au drept scop producerea unei schimbări în bine a
situaţiei beneficiarilor organizaţiei. Termenul de „proiect” provine din latinescul „projicere” care
semnifică „a arunca înainte”, definiție care sintetizează formularea obiectivelor principale. În
activitatea de planificare a proiectelor din domeniul educației, se ține cont de elementele
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caracteristice ale unui proiect educațional. Acesta trebuie să includă precizarea unui timp limitat,
bine determinat; o echipă de proiect ad hoc; obiective precise, clar formulate; rezultate
măsurabile; un plan; activităţi intercondiționate; resurse; schimbare faţă de starea iniţială; risc;
metodologie specifică și o strategie de dezvoltare (Kovacs, 2015).
În multe cazuri, în practică se confundă termenii de proiect și de program, cauzând
confuzii. Relaţia dintre proiect – program are o caracteristică specială, care delimitează sensul
acestora. Proiectul poate fi independent sau poate fi inclus în program, așa cum există și programe
care conţin proiecte educaționale și pot exista şi proiecte cu scop de definire şi creare a unui
program (Bârgăoanu, 2006).
Proiectarea este demersul pentru transformare, intenţiile generale de orientare și a dezvoltării
organizaţionale. Alcătuirea unui proiect și proiectarea instituţională constituie integrarea
operativă, transpunerea acţiunilor şi a valorilor în rezultate concrete, semnificative și
oportune.

I Managementul de proiect
După elaborarea proiectului, activitatea echipei manageriale este focalizată pe identificarea
şi aplicarea strategiilor, metodologiilor și pe modalităţile organizatorice de implementare a
acestora. Se realizează coordonarea echipei de proiect/program, analiza şi reglarea operativă a
demersurilor acţionale. Tot acest demers poate fi transpus prin sintagma „managementul de
proiect/program“, care pune în valoare competențele cognitive, metodologice și operaţionale ale
celor responsabili sau activitatea managementului care desemnează totodată şi tipurile de acţiuni
specifice ale managerilor (Asaftei, 2015).
Procesul de conducere al unei organizaţii constă într-un şir de activităţi desfăşurate în
diferite etape şi realizate ciclic. Aceste grupe de activităţi constituie funcţiile managementului de
proiect.
Sintetizând referințele din literatura de specialitate, se pot schița următoarele note
definitorii ale managementului de proiect/program la nivelul organizaţiei şcolare (Androniceanu,
2004, pp.12-15; Opran, 2002, pp. 103-105; M.Ed.C., Consiliul Naţional pentru Pregătirea
Profesorilor, 2001, pp. 9-14)
•

•

•
•
•

reprezintă un ansamblu de procese dinamice care se desfășoară în contexte bine definite,
în care se organizează şi se utilizează resursele, condiţiile necesare, într-o manieră
controlată şi structurată, în scopul realizării obiectivelor;
utilizarea competentă a calificărilor interpersonale, comunicarea, analiza, logica, luarea
deciziilor, planificarea, organizarea și controlul utilizării resurselor, strategiilor de
implementare a proiectului și a valorificării condițiilor;
un amestec de atitudini, abordări și tehnici care poate fi aplicat la o gamă largă de sarcini
concrete și care conduc la realizarea obiectivelor;
gestionarea cu succes de către echipa managerială și echipele de proiect a schimbării pe
care proiectul/programul o va produce;
ansamblu de procese de implementare și analiză continuă a proiectului /programului,
raportate la mai multe subdomenii: managementul scopului proiectului /programului,
managementul curriculumului, managementul resurselor umane, managementul
resurselor materiale și financiare, managementul informațiilor, managementul relațiilor
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Astfel, managementul de proiect/program se poate defini ca o strategie managerială de
implementare, coordonare, monitorizare și evaluare continuă. Acesta urmărește o reglare
operativă a produselor manageriale, în vederea realizării la un nivel înalt de performanță a
obiectivelor strategice, tactice și operaționale.

II Proiectarea managerială
Proiectarea managerială ”reprezintă o activitate fundamentală situată la nivelul strategic
al managementului instituțional, obiectivată în elaborarea dimensiunii strategice a proiectelor
educaționale”(Bunaisu, 2012, pag.31) ;

-

-

managementul proiectelor educaţionale: ”reprezintă un ansamblu de activităţi de
organizare, coordonare a implementării proiectelor, monitorizare şi reglare
operative, analiză şi revizuire a proiectelor educaţionale, fiind exercitat la toate
nivelurile activităţii manageriale: strategic, tactic şi operativ;
managementul prin proiecte educaţionale este un concept cheie integrativ, care
denumeşte o paradigmă a managementului educaţional descentralizat, flexibil şi
deschis relațiilor comunitare, orientat spre dezvoltarea organizațională” (Bunaisu,
2012, pag.31).

În ceea ce privește principalele avantaje ale utilității managementului prin
proiecte, acestea vizează mai ales controlul optim care se poate efectua asupra utilizării
resurselor, necesar în situaţia când resursele disponibile pentru activitatea unei organizaţii
sunt restrânse. Mai pot fi menționate relaţiile îmbunătățite cu clienţii, intervalul restrâns
de timp pentru dezvoltarea organizaţiei, costuri minime, calitate mai înaltă şi randament
de profit mai mare. De asemenea, creşterea eficienţei activităţii per ansamblu prin
canalizarea spre finalități îmbunătăţește coordonarea între departamente și mărește
gradului de motivare a angajaţilor (Gherguţ & Ceobanu, 2009).
Alte avantajele create ca succedare a structurării activităţii pe proiecte sunt:
➢ există o unitate a abordărilor şi a metodologiilor aplicate;
➢ proiectele se derulează potrivit unei proceduri standardizate;
➢ standardizarea se extinde şi la nivelul metodelor de raportare, de monitorizare a
evoluţiei proiectelor, de diseminare a rezultatelor intermediare şi finale;
➢ derularea proiectelor capătă o înaltă notă profesională;
➢ metodele de atenuare şi contracarare a riscului sunt unitare;
➢ fiecare proiect derulat câştigă vizibilitate în ansamblul organizaţiei;
➢ utilizarea instrumentelor specifice pentru managementul proiectelor devine
previzibilă şi, prin urmare, mai eficientă;
➢ profitabilitatea proiectelor pe care le derulează organizaţia creşte;
➢ din moment ce se aplică o procedură standard, previzibilă, care s-a dovedit
viabilă, posibilităţile de eşec se diminuează (Chașovschi).
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Chiar dacă elementele benefice sunt clare, existând puncte indicate în mod concret în care
activitățile proiectelor sunt necesare, există și limite ale utilizării managementului în acest caz,
precum:
• creşterea complexităţii organizaţiei;
• apariţia unei noi tendinţe mai accentuate de încălcare a unor componente ale politicii
interne a organizației;
• creşterea costurilor anumitor activităţi;
• apariţia unor dificultăţi în organizare, utilizarea incompletă a personalului în
intervalul de timp dintre finalizarea unui proiect şi iniţierea următorului
proiect”(Androniceanu et al., 2006, pag12-15).
Având în vedere aceste aspecte, se poate aprecia că managementul de proiect prezintă și
dezavantaje. Problematica găsirii unor manageri de proiect capabili, care să îşi asume pericolele
implementării constituie un punct slab, la fel și opoziţia etapelor ineficiente ale organizaţiei.
Probleme de disponibilitate a oamenilor care au dublă subordonare (proiect şi organizaţie) pot
produce apariţia unor conflicte între echipa de proiect şi sectoarele organizaţiei (Chaşovschi,
2008, pag 56).
Luând în considerare noul regim de structurare a departamentelor, organizaţiile axate pe
proiecte se pot întâlni cu fenomenul de redundanţă a activităţilor. De asemenea, există pericolul
unei birocratizări masive a activităţilor. Alte probleme sau posibile dezavantaje asociate activităţii
prin proiecte decurg din faptul că acestea sunt conduse de specialişti pe un anumit domeniu,
persoane care au competenţă tehnică pentru a se preocupa de domeniul respectiv şi nu de către
manageri cu pregătire specializată.
Managerii de proiect se ocupă, simultan, de mai multe proiecte, iar monitorizarea se
reduce frecvent la cea financiară. Pe lângă acestea, sunt multiple grupuri de interese ce au o miză
clară: sponsorul sau sursa de finanţare, agenţii guvernamentale ce dețin fonduri nerambursabile
sau de împrumuturi, secțiunea de implementare a programului, grupuri de beneficiari diferiți și
direcţi ori indirecţi (Bunaisu, 2012, pag.41).
CONCLUZII
Din punctul de vedere al managementului proiectelor, unitatea de măsură a performanţei
trebuie să fie capacitatea organizaţiei de a face o legătură durabilă între proiectele pe care
le desfășoară şi obiectivele strategice şi operaţionale. Corelarea activităţii de elaborare şi
management de proiecte cu activităţile de planificare strategică la nivelul
organizaţiei/comunităţii este un fapt foarte important.
Managerul şcolar, ca oricare alt manager, este persoana care trebuie să aibă în vedere
acțiunile necesare care aduc progresul organizației pe care o reprezintă. Pentru a-și putea duce la
îndeplinire această sarcină, este necesar să aibă mai ales disponibilitate pentru comunicare și
capacitate de înţelegere a problemelor interne şi externe cu care se confruntă organizaţia şcolară.
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