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Abstract  

                 În ultimii ani, managementul învățământului preuniversitar și-a câștigat notorietate în 

țara noastră, astfel încât rolul managementului școlar a devenit subiect de dezbatere publică la 

toate nivelurile. Tema se încadrează prioritar în domeniile CNCSIS, abordând o viziune clară 

asupra managementului educațional, analizând îndeplinirea funcțiilor, relațiilor 

managementului, analiza metodelor și tehnicilor, proiectarea strategiilor, în cadrul larg al 

cerințelor actuale. Necesitatea cercetării acestei teme este constituită pe ideea că un manager 

școlar trebuie să cunoască temeinic metode și tehnici specifice managementului, pentru a putea 

rezolva corect problemele cu care se confruntă. 

Cuvinte cheie: management educațional, învățământ preuniversitar, manager școlar, 

performanță, evaluare 

 

 

Abstract 

                In recent years, the management of the pre-university education has gained notoriety 

in our country, thus the role of school management has become the subject of public debate at all 

levels. The theme is a priority in the NCSRHE (National Council of Scientific Research in Higher 

Education) fields approaching a clear vision of educational management, analyzing the 

fulfillment of the functions, the management relations, analyzing the methods and techniques, 

designing the strategies in the wider context of current requirements. The need to research this 

theme is based on the idea that a school manager must know methods and techniques thoroughly 

which are specific to the management in order to properly solve the problems that he is facing. 

Keywords:  Educational management, pre-university education, school manager, performance, 

assessment 

  

Introducere 

               Sector prioritar al vieții sociale, învățământul, de care depinde omul, pregătit prin anii 

de studiu, nu ar trebui să aibă eșecuri, greșeli. Drept urmare, eficiența învățământului necesită o 

fundamentare științifică, bazată pe știința managementului educațional. 

               Chintesența managementului învățământului preuniversitar a devenit semnificativă în 

actualitatea timpului, unde toate aspectele educației încep cu calitatea, eficiența sistemelor și 

activităților educaționale. 

               Până la ora actuală, cercetările de specialitate din domeniul expus sunt semnificativ 

reduse, din punct de vedere cantitativ, în timp ce lucrările existente sunt centrate, cu precădere, 

asupra caracteristicilor procesului educativ, și nu pe conduita și activitatea managerială a 

directorului. 
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               Această lucrare preîntâmpină directorul de școală, euro-managerul școlar, punându-i la 

dispoziție teorii, metode și tehnici necesare atingerii obiectivelor stabilite, eficientizării și 

asigurării unei culturi de calitate în unitatea școlară. 

 

1. PRACTICI MANAGERIALE ÎN ORGANIZAȚIILE VIITORULUI 

               Problemele din managementul educațional sunt consecința schimbărilor majore și a 

imposibilității factorilor educaționali de a se adapta și a accepta aceste schimbări. Soluționarea 

concretă a acestor probleme se interpretează prin prisma intrării României pe piața muncii 

europene și prin cerințele UE ca învățământul românesc să se integreze la standarde europene 

impuse. 

               Oamenii care nu au informații, nu pot acționa responsabil. După formula lui Ken 

Blanchard, poate fi interfața a ceea ce numim Organizația viitorului, o organizație inovativă. În 

cultura veche, sunt echipe în organizația informală, iar în cultura inovativă sunt echipe în 

organizația formală. În culturile inovative, echipa este bazin de cunoștințe, suport și catalizator 

de efort, după principiul ,,Nimeni nu este perfect, dar o echipă poate fi” (Radu Marian Nechita, 

www.edu.ro). 

                Managementul este noua tehnologie care transformă organizația prezentului și pe cea a 

viitorului. Noi trebuie să fim capabili să sesizăm aceste transformări și să le facem posibile la 

nivelul organizației școlare. Acestea sunt oportunitățile prezentului pentru a construi un viitor pe 

măsura așteptărilor noastre. Altfel, este posibil să ne situăm în afara celor cu preocupare serioasă 

și constantă pentru îmbogățirea teoriei și practicii managementului și în afara celor care obțin 

succesele aferente (Drucker Peter, ,,Inovare și spirit întreprinzător”, 1993). 

                 Managementul educațional, vizionar și durabil în secolul XXI se prezintă ca o 

alternativă la managementul practicat în mod obișnuit. În organizațiile viitorului, o inovație este 

bazată pe o cercetare științifică, având ca scop conservarea și îmbunătățirea calității vieții prin 

obținerea unui profit în beneficiul umanității (Virginia Braescu, 

,,ro/comunitate/profil/virginiabraescu”). Cultura hibridă o alcătuiesc managerii formați în 

interiorul organizației, dar care reușesc să inducă o schimbare culturală fără să piardă valorile 

fundamentale ale organizației (John Kotter & James Heskett, 1992). 

                Liderii organizațiilor vizionare și durabile sunt lideri la 360°. Aceștia sunt conștienți de 

pasiunea și potențialul lor, încât știu să se autoconducă și nu-și fac griji de poziția în care se află., 

realizând impactul pe care îl au asupra oamenilor din jurul lor (John Maxwell, „Lider la 360°”). 

                 Liderii la 360° sunt, de departe, euromanagerii școlari de mâine. Își manifestă 

competența prin expertiză pasivă - știu ce trebuie să facă și cum să facă, iar când nu știu își dau 

singuri seama de ce ar trebui făcut - și expertiza activă – abilitatea care transformă expertiza 

pasivă în acțiune și se manifestă sub forma proceselor și a sistemelor. 

               Tema abordată poate fi o sursă de inspirație și de reflecție pentru managerii unităților de 

învățământ preuniversitar din țara noastră, iar efectul scontat este optimizarea procesului            

instructiv-educativ prin aplicarea și practicarea unui management eficient. Comunicarea eficientă 

atât în interiorul, cât și în exteriorul unității școlare și participarea în echipă a personalului în 

vederea întocmirii PDI se înscriu în modernitatea practicilor Organizațiilor viitorului. Abordările 

strategice privind PDI trebuie să pornească de la tradiția fiecărei unități de învățământ, iar căile 

de acțiune să fie alese pe baza resurselor de care dispune unitatea școlară (Claudiu  Sorin Voinia,  

”International conference on Engeneering”, 2012). 

                Sistemele de educație din întreaga lume vor suferi mari modificări până în anul 2030, 

fiind favorizate de revoluția tehnologică. În următorii 15 ani, internetul va transforma școlile în 
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medii interactive, care vor da la o parte formele tradiționale de învățământ și vor schimba modul 

de a fi al profesorilor, părinților și elevilor (Cotidianul spaniol ”El mundo”, potrivit Ager pres, 

2015). 

                Evoluția unităților de învățământ, ca organizații vizionare și durabile, detonează 

miturile din lumea managementului și demonstrează că evoluția este potențată de oameni 

disciplinați, flexibili și creativi. 

                  

2. SCHIMBAREA ADAPTIVĂ A EDUCAȚIEI 

 

                Școala, ca sistem în România, este un proces de schimbare adaptivă a educației, pentru 

inițierea căreia primele acțiuni sunt cele de leadership, urmate apoi de cele de management. 

Timpul în care acest proces de schimbare adaptivă își va face simțite efectele este, de cel puțin, 

10 ani, din momentul amorsării sale (Marian Staș, www.LMT.RO). Datorită statutului său de 

resursă strategică, natura dominantă a acțiunii în Educație, în acest moment, este una centrată pe 

leadership real, dublată ulterior de acțiunea centrată pe management (Dean Williams, ”Real 

leadership”, 2005). 

                Secolul XXI a primit ca moștenire din trecutul recent revoluția din domeniul tehnologiei 

informațiilor și a comunicării. Aceste tehnologii au modificat și vor continua să modifice toate 

domeniile, inclusiv educația și școala. Se decelează două provocări globale. Pe de o parte, școala 

să transmită eficient și pe o scară cât mai largă un volum tot mai mare de cunoștințe și informații 

adaptate unei civilizații puse în mișcare de cunoaștere. Pe de altă parte, să găsească modalități 

prin care elevii de azi, adulții de mâine, să nu fie copleșiți de fluxul informațiilor neimportante și 

efemere, care invadează domeniul public și cel privat și să selecteze informațiile importante 

necesare dezvoltării individuale.  

                Viața, experiența omului modern, arată că învățarea de menținere, simpla reproducere 

a valorilor trecutului, tradiția, nu sunt suficiente pentru „echiparea” omului societății viitorului. 

Vechiul tip de învățare, întemeiat pe o învățare de „menținere” nu mai poate satisface astăzi, când 

schimbările sunt atât de rapide și de complexe, provocând adevărate „șocuri” omului 

contemporan. 

                Așadar, este necesară o altfel de educație, și anume una care aduce o schimbare 

adevărată, o învățare inovatoare. Învățarea inovatoare, ca element esențial al educației pentru 

schimbare, nu este altceva decât un mijloc necesar de a pregăti atât indivizii, cât și societățile să 

acționeze concertat în situații noi, mai ales în situații care au fost și continuă să fie create de 

omenirea însăși. 

                 Transformarea printr-un proces de schimbare adaptivă în învățământul preuniversitar 

românesc pornește de la viziunea articulării unui sistem educațional autentic, care cultivă valori.                 

Modelul „Management-leadership, ca manifestare a dualității complexitate-schimbare” a 

devenit foarte popular. Provocările adaptive vin, adeseori, sub formă de întrebări esențiale, iar 

soluțiiile adaptive se degajă din formularea răspunsurilor la întrebările esențiale : Ce trebuie să 

învăț eu, ca persoană, și noi, toți, ca educatori? Ce putem păstra și la ce trebuie să renunțăm? 

Ce valori cultivăm în noi și în cei pe care îi educăm? Vreau să intru în acest proces al 

transformării Școlii, ca sistem? Merită să rămân în el până la capăt? (Marian Staș, 

www.LMT.RO).  

                 Dacă există, pe termen lung, disponibilitatea de a învăța responsabil și irevocabil, 

obținem generarea schimbării adaptive a educației.  

                  

3. SUGESTII DE RELANSARE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR 
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                 Cercetarea, în spațiul românesc, privind managementul preuniversitar, a demonstrat că 

directorii exercită actul managerial intuitiv, neavând o bază științifică, deși, în cele mai multe din 

cazuri, sunt interesați de un sistem de specialitate, care să le asigure o calificare corespunzătoare. 

                 Ca o soluție de relansare a învățământului preuniversitar și, implicit, a activității 

manageriale, este necesară descentralizarea învățământului, deși în acest caz ar exista riscuri, 

blocaje sau bariere. Demersul științific al acestei lucrări, dezvoltat ulterior într-o amplă cercetare, 

poate fi considerat un set de recomandări necesare, pentru implementarea în cadrul unităților de 

învățământ preuniversitar al unui management performant și calitativ, comparabil cu al celor din 

țările europene. Sugestiile formulate se adresează managerilor școlari din învățământul 

preuniversitar românesc, cât și colegilor profesori, actori în procesul educațional. 

                 La nivelul întocmirii Planului de Dezvoltare Instituțională este nevoie, cu precădere, 

de o comunicare eficientă, atât în interiorul, cât și în exteriorul unității școlare, precum și de 

participarea în echipă a personalului. Abordările strategice privind PDI ar trebui să pornească de 

la tradiția fiecărei unități de învățământ, ținându-se cont de resursele de care dispune unitatea 

școlară respectivă. 

                 Sugestiile cu privire la dezvoltarea resurselor umane este imperios necesar să se 

parcurgă stagii de formare specifice, pentru rezolvarea unor probleme ivite la nivelul fiecărei școli 

și nu pe aspectele pur teoretice. Necesitatea dezvoltării profesionale trebuie să țină cont atât de 

nevoile școlii, cât și de nevoia în specialitate a fiecărei persoane.  

                 Dezvoltarea parteneriatului școală-instituții publice, școală-agenți economici, școală-

instituții din străinătate este încă un segment neexplorat suficient. Elevii trebuie să-și dezvolte 

competențe profesioanale prin stagii de practică, efectuate la agenții economici, al cărui domeniu 

de activitate corespunde intereselor școlii, iar accesarea a cât mai multor programe europene de 

tip Comenius, Leonardo ar aduce după sine o experiență utilă în implementarea parteneriatelor 

sustenabile. 

                 Încercându-se o comparație cu alte sisteme educaționale europene, se poate 

concluziona că managerul școlar și competențele manageriale nu pot fi implementate ad-litteram 

la noi în învățământ din cauza condițiilor sociale, politice și economice diferite. 

                 Problemele din  managementul educațional se datorează, în mare parte, schimbărilor 

multiple și incapacității factorilor educaționali de a se adapta și a accepta aceste schimbări.   

 

Concluzii  

 

                 Schimbarea la nivel de educație constituie, deja, un algoritm profund de învățare 

colectivă la scara întregii societăți, fundamentat pe încredere, onestitate, competență și curaj. 

Sinteza cercetării realizate se constituie pe ideea că managerii școlari trebuie să cunoască temeinic 

metodele și tehnicile specifice managementului.  

                 Grație unei abordări interdisciplinare, lucrarea de față poate depăși limita de argument, 

pentru a-i convinge pe decidenții educaționali că un management bazat pe utlizarea corectă a 

metodelor și tehnicilor specifice, duce la un progres și performanță în educație. Educația este 

proiectul public prioritar în România în următorii ani, deoarece, prin educație, societatea își 

schimbă infrastructura mentală, iar această schimbare încă nu s-a produs pe de-a întregul! 
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