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Abstract
Lucrarea de față încearcă să evidențieze o parte din dimensiunile educației, precizând
unele aspecte şi orientări ale reformei din domeniu. De asemenea, sunt prezentate probleme
întâlnite în practica de la catedră, precum și posibile soluții de dezvoltare a sistemului
educaţional din România.
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Abstract
This paper attempts to highlight some of the dimensions of education, outlining the main
aspects and orientations of the education reform. Also, there are presented issues encountered in
the practice, as well as possible solutions for the development of the educational system in
Romania.
Key Words: education, educational system, parallel education, financed education, Romanian
education

Introducere
În prezentarea ce urmează, voi aduce în discuţie aspecte de actualitate privind
educatia din România, punctele forte şi punctele slabe, propunând soluţii care să
constituie baza pentru îmbunătăţirea sistemului de învăţământ în viitor. Întrucât
managementul educaţional reprezintă un subiect de larg interes, voi prezenta în cele ce
urmează câteva idei ale specialiştilor din domeniu privind corelarea dintre finalităţile
educaţiei şi finanţarea învăţământului pe paliere.
1. Probleme ale sistemului educaţional
În opinia lui Doru Iorga (cap. Educaţie, pg. 133-134), în condițiile actuale de
dezvoltare economică și socială, procesul educațional poate să devină performant doar
dacă va funcționa respectând două principii fundamentale: să fie specializat cât mai
devreme și să țină cont de tendințele și de proiectele viitoare de dezvoltare pe termen
mediu și lung
Una dintre problemele sistemului educațional românesc este faptul că absolvenții,
după ce au încheiat un proces educațional, nu pot folosi în mod aplicat cunoștințele
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învățate. În schimb, aceștia iau contact cu mediul economic real, acolo unde constată că
trebuie să facă cu totul altceva față de ceea ce au învățat în școală.
Un alt neajuns, la fel de important, este modul în care se desfășoară procesul
educațional. Sistemul educațional românesc pune în continuare un accent pronunțat începând de la clasele primare, până la învățământul universitar - pe acumularea de
cunoștințe teoretice. În schimb, acum, când există nenumărate posibilități de stocare și
accesare rapidă a informației, ar trebui ca procesul educațional românesc să țină seama
de vocație și de dezvoltarea capacității elevului și a studentului de a găsi și aplica aceste
informații, nu de a le memora.
De asemenea, nu trebuie să uităm nici de progresul și rapiditatea dezvoltării
meseriilor aplicate. Astfel, va trebui să privim în economia reală, pentru a observa care
sunt tendințele, iar sistemul educațional ar trebui să vină în întâmpinarea necesităților din
economie cu oameni calificați și specialiști care să producă performanță economică, nu
doar să perpetueze niște programe școlare făcute cu ani în urmă, care au aplicabilitate
redusă în economia reală.
Dar, mai întâi de toate, este necesar ca în sistemul educațional românesc să fie
realizată o clasificare clară a nivelurilor de educație. În acest sens, un model a început să
fie pus în aplicare, însă nu suficient de bine.
Astfel, la nivelul primar și gimnazial, pot fi predate cunoștințe generale elevilor,
dar de la nivelul liceal ar trebui să existe specializări cerute pe piața muncii de mediul
economic, întrucât interdependența dintre piața muncii și sistemul educațional ar trebui
să aibă un rol covârșitor în stabilirea programei școlare. Drept urmare, investițiile pe care
le proiectează mediul economic și de afaceri din România ar trebui să fie întâmpinate cât
mai prompt și mai bine de sistemul educațional, pentru că o investiție nu se face doar
pentru șase luni sau un an. O astfel de decizie este luată pe termen mediu și lung, iar
nevoia de specialiști pe care o au investitorii trebuie cuplată imediat cu specializările
abordate în sistemul educațional.
De asemenea, în învățământul generalist, abordarea corpului profesoral ar trebui
să se concentreze nu neapărat pe notarea elevilor și acordarea de note, ci, mai degrabă, pe
observarea înclinațiilor fiecărui elev, din punct de vedere vocațional, chiar de la vârste
fragede. Acest lucru este necesar pentru că tocmai în perioada generalistă ar trebui să se
facă această diferențiere, nu după clasa a 9-a.
În schimb, în gimnaziu este nevoie să fie manifestate două componente: una de
cunoștințe generaliste și alta de cunoștințe aplicate- adecvată abilităților și aptitudinilor
individuale ale elevilor. De exemplu, un copil cu aptitudini muzicale nu trebuie îndrumat
greșit și presat să acumuleze cunoștințe generale până în clasa a 8-a, iar între timp să fie
obligat ca aptitudinile native să și le cultive separat. Tocmai de aceea, la un moment dat,
în urma evaluărilor și rezultatelor, părinții și profesorii ar trebui să ia o decizie potrivită
pentru fiecare elev, în funcție de aptitudinile de care acesta dispune.
În afară de sistemul oficial de școlarizare, la care s-a adăugat recent și sistemul
privat echivalent, mai există și un sistem de meditații, semi-legal și informal. Meditațiile
sunt folosite de cele mai multe ori în timpul liber ca o pregătire pentru diferitele examene,
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care sunt în mod notoriu dificile. Acestea sunt larg răspândite și pot fi considerate o parte
din sistemul de învățământ.
Acest lucru este justificat, pe de o parte, de faptul că elevii au nevoie de ore
suplimentare pentru a reuși să promoveze examenele, iar pe de altă parte, de faptul că
profesorii au venituri mici.
Totuși, aceasta a ajuns să fie o practică blamată, prin care elevii sunt determinați
prin notele mici acordate la orele de curs să apeleze la lecții în privat. În acest mod, se
pierde sensul de meditație la care un elev sau student apela pentru a avea parte de
obiectivitatea unui terț profesor (Forumul Angajament Demnitate).
Elevii și studenții care sunt susținuți cel puțin parțial de stat, ar trebui să
beneficieze de un sistem în care finanțarea să urmărească beneficiarii procesului de
învățământ (copiii și tinerii), nu furnizorii de servicii educaționale (grădinițele, școlile,
liceele sau universitățile).
Astfel, pentru stimularea financiară a profesorilor din ciclul preuniversitar, ar
trebui ca, prin intermediul acestui sistem să le fie permisă desfășurarea activității în mai
multe unități educaționale, fie ele de stat sau private, așa cum se întâmplă în prezent în
cazul profesorilor din mediul universitar. Acolo, profesorii pot ține cursuri la două sau
mai multe universități, fiind plătiți după numărul de cursuri susținute în fața studenților.
Drept urmare, după implementarea acestei măsuri, sistemul românesc de educație
va putea intra în sfârșit într-un proces de valorizare, care va duce la rândul său la
competitivitate și performanță, atât în actul educațional, cât și în valoarea fiecărui tânăr
care va încheia un ciclu de educație conform capacităților sale intelectuale. Deci, această
flexibilizare a pieței muncii în cazul corpului profesoral ar crea un mecanism de
performanță în sistemul educațional.
Un alt aspect, extrem de important pentru ca procesul educațional să fie
performant în ansamblul său, impune ca toate unitățile de învățământ să fie administrate
de manageri profesioniști. În mod evident, acești manageri nu au întotdeauna cunoștințe
aplicate foarte profunde în domeniul educației, dar nici nu este de datoria lor să aibă,
pentru că trebuie să fie în principal buni administratori. În aceste condiții, însă, ar trebui
ca managerii unităților de învățământ să fie consiliați de specialiști care să-i ajute în
procesul decizional de natură administrativă, astfel încât deciziile luate să aibă un impact
optim asupra performanțelor educaționale ale instituțiilor administrate în acest mod.
Pe lângă performanță, administrarea într-o formă profesionistă a instituțiilor de
învățământ ar asigura și o reală flexibilizare a procesului educațional. În plus, astfel se va
ridica și nivelul de educație, pentru că orice instituție va căuta profesori cât mai bine
pregătiți și mai interesați de soarta elevilor sau a studenților pe care îi pregătește.
2. Finalitate vs Finanţare
O funcţie ce se realizează specific în managementul educaţional este cea de
planificare şi organizare a sistemului de învăţământ. Această funcţie implică valorificarea
tuturor resurselor pedagogice, precum:
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umane (cadre didactice, personal administrativ, elevi, părinţi etc.)
materiale (spaţiu, timp, baza didactico-materială)
financiare (buget central, local, contribuțiile comunităţii educative)
informaţionale (planuri, programe de învăţământ, îndrumări metodice,
materiale curriculare)
Etapele în realizarea acestei funcţii sunt: definirea obiectivelor generale, stabilirea
strategiei de acţiune principală, implementarea acţiunilor concrete, evaluarea rezultatelor,
definitivarea deciziei. Planificarea educaţională se realizează şi la nivelul unităţii de
învăţământ şi la nivelul realizării concrete a procesului intructiv-educativ. Astfel,
realizarea acestei funcţii implică o reflecţie asupra acţiunii educaţionale, o schemă
generală de proiectare, o metodologie generală. Planificarea are scop prospectiv care
vizează planificarea strategică, inovatoare şi scop ameliorativ care vizează planificarea
tactică şi operaţională (Stan, 2010).
În opinia lui Gheorghe Manolescu (pg. 36-37), procesul şcolar de învăţământ este
ca o ierarhie concentrică de câmpuri educaţionale, care oferă produse şi servicii
educaţionale diferite ca natură, conţinut şi finalitate. Această ierarhie divide procesul de
învăţământ în patru paliere circumscrise, fiecare dispunând de specificităţi care vor trebui
să fie luate în considerare în distribuirea costurilor educaţionale, specificitatea
fundamentală constând în produsul educaţional furnizat şi respectiv în serviciile
educaţionale ataşate.
Cele patru paliere educaţionale ale învăţământului sunt:
1. Învăţământul educativ - în care predomină formarea comportamentelor, a
caracterelor, deprinderilor, atitudinilor necesare adaptării fundamentale
individului la cerinţele de socializare ale comunităţilor. Acest nivel este o
continuare şi o finalizare a educaţiei familiale, reprezentând educaţia de bază a
individului. Generând beneficii individului, mai ales prin crearea condiţiilor de
acces la celelalte paliere, acest nivel de bază creează un individ bine educat
(conform valorilor acceptate şi promovate în mod real în societate) fiind un bun
social pozitiv, dar şi o investiţie socială necesară. Veniturile sociale impun costuri
sociale şi, în acest sens, finanţarea educaţională pe acest palier trebuie să fie
preponderent publică, dar şi familială (asigurându-se echitatea socială prin
subvenţii, ajutoare etc). Eficienţa se va regăsi în capitalul educaţional furnizat, în
calitatea individului ca persoană socializabilă.
2. Învăţământul formativ - în care predomină pregătirea cultural cognitivă a
indivizilor, formarea cunoştinţelor, a capacităţilor de a învăţa de a-şi apropria
selectiv şi adaptativ bunurile culturale, conferind indivizilor abilităţi de integrare
şi personalizare în viaţa socială. Este evident că în cadrul acestui sector se asigură
cultura generală a indivizilor, centrată pe cunoştinţe şi abilităţi, pe formarea
disponibilităţilor şi a capabilităţilor necesare instruirii şi calificării viitoare,
pregătirii pentru asumarea de statute şi roluri sociale. Dacă beneficiile private,
individuale, sunt evidente, beneficiile sociale sunt totuşi esenţiale, un individ bine
format oferind posibilităţi instructive şi de calificare mult mai mari decât unul
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neformat, caracterul formativ al actului de învăţământ pe acest palier fiind
diferenţiat. Externalităţile sunt comparative cu cele de la primul nivel, însă de altă
natură şi cu alte finalităţi, oferind alte deschideri relevante.
Intervenţia financiară publică necesară şi oportună trebuie să permită însă
afirmarea pieţei educaţionale, atât la nivelul cererii, cât şi la cel al ofertei educaţionale.
Consumatorul de educaţie, de formare prin învăţământ, poate alege dintr-o diversitate de
oferte, privind pregătirea, funcţionarea, formele de realizare etc., în timp ce ofertantul se
confruntă cu un mediu concurenţial, reglementat de către stat.
Învăţământul privat sau public, descentralizat sau centralizat, general, specializat
sau compactizat reprezintă modalităţi de formare care implică costuri private sau publice
diferite în condiţiile unei finanţări educaţionale distributive (stat, familie, organizaţii,
individ etc.).
3. Învăţământul instructiv, orientat spre formarea competenţelor, spre calificare şi
profesionalizare, individul instruindu-se pentru o posibilă viitoare profesiune,
calificându-se pentru a face ceva. Este palierul, segmentul educaţional, care
generează oferta pieţei educaţionale, ofertă care se confruntă cu o cerere puternic
determinată de cerinţele pieţei muncii. Evident, cererea educaţională instructivcalificaţională pe acest palier se circumscrie şi altor motivaţii decât cerinţele pieţei
muncii, însăşi oferta educaţională formând, modelând adesea cererea, dezacordul
dintre oferta educaţională şi cererea calificaţională şi profesională a pieţei muncii
amendând, de multe ori, adecvarea cererii educaţionale. Indiferent de veriga
lanţului educaţional la care se regăseşte, acest palier al învăţământului generează,
prin excelenţă, beneficii, venituri private, individuale, imediate sau aşteptate,
corelându-se cu productivităţile, retribuţiile şi externalităţile activităţilor
economice în cadrul cărora indivizii calificaţi îşi au locurile de muncă. Din
perspectivă economică, finalitatea procesului educativ realizat pe acest palier,
adecvarea sa la cerinţele sociale şi economice este evaluată pe piaţa muncii, dar
şi prin performanţele sistemului economic.
Alegerea aparţine consumatorilor, beneficiarilor, oferta educaţională reprezentând
o decizie autonomă a producătorilor de produse şi servicii educaţionale (medie sau
superioare), cererea de capital educaţional fiind generată de firme şi organizaţii, deci
cerere privată, statul putând beneficia de atributele reglementării (permisive) şi ale
condiţionării (instituţionale).
4. Învăţământul adaptativ, componentă profesională a educaţiei continue, constituie
o formă a învăţământului organizat, cu un conţinut şcolar evident, care permite
adecvarea cunoştinţelor şi competenţelor, dar şi a comportamentelor angajaţilor,
ocupaţi sau neocupaţi, la cerinţele locurilor de muncă, ale pieţei muncii în
continuă modificare. Oferind o pregătire comandată, o instruire punctuală, acest
palier permite adâncirea calificării, consolidarea profesională, recalificare activă
sau extinderea pregătirii, asigurând adaptarea capitalului educaţional la cerinţele
individuale, organizaţionale şi societale. Pe acest nivel sunt generate venituri
preponderent private, individuale, care pot facilita şi eventuale venituri
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organizaţionale şi în acest sens, costurile, şi deci finanţarea, sunt prioritar
individuale şi organizaţionale, externalităţile regăsindu-se la nivelul locului de
muncă sau la nivelul comunităţilor (Manolescu, 2009).
Concluzii
În ciuda multor critici, multe aspecte ale sistemului de învăţământ şi multe dintre
schimbările din ultimii ani au fost pozitive. Le-au lipsit însă coerența, flexibilitatea şi
viziunea pe termen lung. Toate acestea ar trebui discutate în dezbaterile publice, iar acelea
care se potrivesc cu noua viziune de ţară să fie păstrate.
Astfel, conform analizei politicii naţionale în domeniul educaţiei sunt necesare:
stabilirea unor strategii clare pentru continuarea programelor derulate şi elaborarea de
planuri pentru asigurarea efectelor de durată ale principalelor proiecte din domeniul
reformei educaţiei, precum şi sporirea capacităţii de care dispune MEN şi a atenţiei pe
care o acordă evaluării şi coordonării activităţilor educaţionale finanţate din surse externe.
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