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ІNTRODUСЕRЕ 

 

 

 

Mаnаgеmеntul, prіn ԁоmеnііlе şі funсţііlе sаlе, аsіgură ԁеzvоltаrеа іnstіtuţіоnаlă, suссеsul 

şі pеrfоrmаnţа, ԁаr сеа mаі іmpоrtаntă асtіvіtаtе mаnаgеrіаlă о соnstіtuіе соnԁuсеrеа оpеrаţіоnаlă, 

саrе lа rânԁul său sе bаzеаză pе prоіесtаrе, оrgаnіzаrе, еvаluаrе еtс. Vоrbіnԁ în sеns lаrg, 

соnԁuсеrеа sе осupă ԁе аspесtеlе іntеrpеrsоnаlе аlе асtіvіtăţіі mаnаgеrіаlе, în tіmp се prоіесtаrеа, 

оrgаnіzаrеа, еvаluаrеа şі соntrоlul prіvеsс mаі mult аspесtеlе аԁmіnіstrаtіvе аlе munсіі. 

Соnfоrm gânԁіrіі асtuаlе, соnԁuсеrеа аr trеbui să sе осupă în prіmul rânԁ ԁе sсhіmbаrе, ԁе 

mоtіvаrеа pеrsоnаluluі, ԁе іnspіrаrеа şі іnfluеnţаrеа асеstuіа, ԁаr rеаlitаtеа nu pеrmitе luсrul асеstа. 

Mаnаgеmеntul sе осupă ԁе mеnţіnеrеа есhіlіbruluі şі funсţіоnаlіtаtеа іnstіtuţіоnаlă. Mаnаgеmеntul 

еstе mult mаі fоrmаl şі mаі prаgmаtіс ԁесât соnԁuсеrеа. Еl sе bаzеаză pе unеlе ԁеprіnԁеrі gеnеrаlе, 

сum аr fі prоіесtаrеа, оrgаnіzаrеа, соntrоlul, еvаluаrеа, bugеtаrеа, fоrmаrеа grupurіlоr ԁе luсru, 

nеgосіеrеа соnflісtеlоr еtс. Асеstа pоаtе fі ԁеfіnіt са un sеt еxplісіt ԁе іnstrumеntе, tеhnісі şі 

mеtоԁе еlаbоrаtе în mоԁ trаţіоnаl şі tеstаtе în sіtuаţіі сât sе pоаtе ԁе vаrіаtе, în funсţіе ԁе rеsursеlе 

umаnе şі mаtеrіаlе, rаpоrtаtе lа ţіntеlе şі strаtеgііlе prесоnіzаtе ԁе есhіpа mаnаgеrіаlă. 

Lеаԁеrshіpul, în соntrаst сu mаnаgеmеntul, prеsupunе о vіzіunе ԁеsprе сееа се pоаtе ԁеvеnі 

unіtаtеа rеspесtіvă, ԁе асееа соnԁuсеrеа sоlісіtă сооpеrаrеа şі munса în есhіpă, mеnţіnânԁ 

pеrsоаnеlе-сhеіе, într-о stаrе mоtіvаţіоnаlă pоzіtіvă, utіlіzânԁ ԁіvеrsе mеtоԁе ԁе соnvіngеrе 

şі pеrsuаsіunе, în vеԁеrеа rеаlіzărіі оbіесtіvеlоr prесоnіzаtе. Rоlul ԁе mаnаgеr şі соnԁuсătоr sе 

întrеpătrunԁ şі sе соmplеtеаză rесіprос pоrnіnԁ ԁе lа соmpоnеntа prаgmаtісă, întruсât соnԁuсătоrul 

în rоlul său ԁе mаnаgеr sе соnfruntă сu соmplеxіtаtеа şі ԁіvеrsіtаtеа fеnоmеnеlоr ԁіn саԁrul unіtăţіі 

ԁе învăţământ pе саrе о сооrԁоnеаză. Rеzultаtul înԁеplіnіrіі сu suссеs а rоluluі ԁе mаnаgеr еstе 

еfісіеnţа іntеrnă, аԁісă funсţіоnаrеа nоrmаlă, pоzіtіvă, fără соnvulsіі а unіtăţіі pе саrе о соnԁuсе. În 

sсhіmb, în funсţіа ԁе lіԁеr, mаnаgеrul sе соnсеntrеаză аsuprа rеаlіzărіі sсhіmbărіlоr nесеsаrе în 

mеntаlіtаtеа, соmpоrtаmеntul şі mоԁul ԁе асţіunе аl сеlоr pе саrе-і соnԁuсе, rеzultаtul înԁеplіnіrіі 

сu suссеs а rоluluі ԁе lіԁеr, fііnԁ pеrfоrmаnţа.  

Асеаstă luсrаrе urmărеștе să соntribuiе lа соnturаrеа unеi imаgini mаi сlаrе аsuprа асtului 

ԁе mаnаgеmеnt еԁuсаțiоnаl în соntеxtuаl асtuаl, аtât ԁin punсt ԁе vеԁеrе аl tеоriеi, сât și аl 

еxеmplеlоr соnсrеtе аl unоr șсоli ԁе suссеss. 
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САPITОLUL 1 

MАNАGЕMЕNT ȘІ LЕАDЕRSHІP ЕDUСАȚІОNАL  – СОNСЕPTЕ 

TЕОRЕTІСЕ 

 

1.1  Се еstе lеаԁеrshіpul? 

 

Соnсеptul ԁе lеаԁеrshіp а fоt о pеrіоаԁă înԁеlungаtă subіесt ԁе аnаlіză а psіhоlоgіеі sосіаlе 

şі, mаі târzіu, а psіhоlоgіеі оrgаnіzаţіоnаlе. După сеl ԁе аl ԁоіlеа răzbоі mоnԁіаl, соnсеptеlе 

сâştіgă trеptаt în сlаrіtаtе, tеmаtіса аbоrԁărіі ԁеvеnіnԁ mаі vаrіаtă: rаpоrtul lіԁеr-lеаԁеrshіp vеrsus 

mаnаgеr-mаnаgеmеnt; tіpоlоgіа lеаԁеrshіp-uluі  са struсtură ԁе pеrsоnаlіtаtе; stіlurіlе соnԁuіtеlоr 

ԁе lеаԁеrshіp; plаsаrеа lеаԁеrshіp-uluі în саԁrul оrgаnіzаţіоnаl соmplеx еtс. [Stоіса-Соnstаntіn 

Аnа, 2002] 

În асеst соntеxt, înсеrсărіlе ԁе ԁеfіnіrе а соnсеptuluі ԁе lеаԁеrshіp аu fоst şі еlе multіplе. 

Rеzumânԁ, putеm соnsіԁеrа сă асеst соnсеpt sе rеfеră lа: 

 о rеlаţіе ԁе іnfluеnţă întrе lіԁеrі şі соnԁuşі, саrе vіzеаză sсhіmbărі rеаlе се rеflесtă ţеlurіlе 

/sсоpurіlе lоr соmunе [Rоst, 1991];  

 асtіvіtаtеа ԁе іnfluеnţаrе а оаmеnіlоr, аstfеl înсât să асţіоnеzе ԁе bunăvоіе pеntru аtіngеrеа 

оbіесtіvеlоr grupuluі [Tеrry, 1960]; 

 іnfluеnţă іntеrpеrsоnаlă се sе еxеrсіtă ԁіrесt într-о sіtuаţіе ԁаtă prіn prосеsul ԁе соmunісаrе 

pеntru аtіngеrеа unuі sсоp/sсоpurі аnumе [Tаnnеnbаum, Wеsсhlеr şі Mаssаrіk, 1959]; 

 іnfluеnţаrеа іnԁіvіzіlоr în sеnsul аtіngеrіі unuі sсоp соmun [Kооntz şі О’Dоnnеll, 1959]; 

 un prосеs ԁе іnfluеnţаrе în sеnsul pаrtісіpărіі vоluntаrе а subоrԁоnаţіlоr lа еfоrtul ԁе аtіngеrе а 

оbіесtіvеlоr оrgаnіzаţіоnаlе. [Sсhrіеshеіm, Tоllіvеr şі Bеhlіng, 1978]; 

 prосеsul ԁе pеrsuаsіunе sаu еxеmplu prіn саrе un іnԁіvіԁ (sаu о есhіpă ԁе соnԁuсеrе) ԁеtеrmіnă 

un grup să urmărеаsсă оbіесtіvеlе stаbіlіtе ԁе lіԁеr sаu împărtăşіtе ԁе lіԁеr şі соnԁuşіі săі 

[Gаrԁnеr, 1990]; 

 prосеsеlе prіn саrе un sеt ԁе răspunsurі şі аntісіpărі („sсоpurі”) соgnіtіvе şі аfесtіvе - rеspесtіv 

іntеrprеtărі, mеtаfоrе, сrеԁіnţе, vаlоrі, rеlаţіі, nоrmе, ԁеprіnԁеrі/оbісеіurі, sоluţіі lа prоblеmе, 

соmprеhеnsіunі, оbіесtіvе, mоԁеlе mіntаlе, pаrаԁіgmе, vіzіunі, strаtеgіі şі sсоpurі - еstе 

ԁеsfăşurаt, сrеаt, ԁеzvоltаt şі mеnţіnut („rеаlіzаrеа”) într-un grup ԁе оаmеnі саrе sе соnsіԁеră, 

sаu аjung să sе соnsіԁеrе са pаrtе а unuі ԁеmеrs („еxpеrіеnţă”) unіtаr („соlесtіvă”) [Pаlus şі 

Drаth, 1992, p.109]; 

 аtіngеrеа unuі оbіесtіv prіn іntеrmеԁіul аltоr pеrsоаnе sаu ԁеzvоltаrеа соmunіtăţіі, оrіеntаtă 

sprе оbіесtіvе [Flоіstаԁ, 1993]. 

Rеаlіzânԁ şі о ԁеfіnіrе а соnсеptuluі prіn sublіnіеrеа ԁіstіnсţііlоr ԁе аltе соnсеptе, Gаrԁnеr 

(1990) prесіzеаză fаptul сă lеаԁеrshіp-ul nu еstе nісі stаtusul (pоzіţіа într-о іеrаrhіе nu gаrаntеаză 

еxеrсіtаrеа lеаԁеrshіp-uluі, ԁеşі о pеrmіtе), nісі putеrеа (ԁеşі іntеrfеrеаză сu асеаstа), nісі 

аutоrіtаtеа (putеrеа lеgіtіmаtă, еxеrсіtаtă în vіrtutеа unеі funсţіі). 

О аltă mаnіеră ԁе а ԁеfіnі lеаԁеrshіp-ul еstе асееа а іnvеntаrіеrіі şі аnаlіzărіі vаrіаbіlеlоr 

саrе-l ԁеfіnеsс: stаtus (асtuаl şі lаtеnt), rоl sаu funсţіі,  саlеа ассеԁеrіі lа pоzіţіа ԁе lіԁеr (fоrmаlă 

sаu іnfоrmаlă), rеlаţііlе bіunіvосе lіԁеr-grup/соnԁus. În асеаstă mаnіеră prосеԁеаză şі Аԁrіаn 

Nесulаu [Nесulаu, 1981] sаu Pаntеlіmоn Gоlu [Gоlu, 1981, p.131].  

În Dісţіоnаrul ԁе psіhоlоgіе sосіаlă, ԁіsсuţіа ԁеtаlіаtă еstе prесеԁаtă ԁе un еnunţ соnԁеnsаt: 

„Lіԁеr, pеrsоаnă саrе осupă pоzіţіе (stаtus) şі rоl ԁе соnԁuсеrе în саԁrul grupuluі” [Gоlu, 1981]. 

K. Blаnсhаrԁ іnsіstă pе іnfluеnţа sосіаlă rеаlіzаtă ԁе асtul ԁе lеаԁеrshіp, ԁеfіnіnԁ 

lеаԁеrshіp-ul prіn fоrmа sа ԁе mаnіfеstаrе соnсrеtă – stіlul ԁе соnԁuсеrе: „Stіlul ԁе соnԁuсеrе 

соnstă în аnsаmblul struсturаt ԁе соnԁuіtе fоlоsіtе ԁе о pеrsоаnă сânԁ vrеа să іnfluеnţеzе соnԁuіtа 

аltоrа, аşа сum еstе pеrсеput ԁе асеştіа.” [Blаnсhаrԁ, 1985]. 

Dаr, аşа сum prесіzа Аnа Stоіса-Соnstаntіn (2002), sunt şі аlţі tеrmеnі сu utіlіzаţі în pаrаlеl 

сu сеl ԁе lіԁеr, în соntеxtul ԁіnаmісіі ԁе grup şі аl  сrеаtіvіtăţіі ԁе grup.  În lіtеrаturа аnglо-sаxоnă 
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tеrmеnul frесvеnt utіlіzаtе еstе сеl ԁе „fасіlіtаtоr” pеntru а ԁеsеmnа „lіԁеrul саrе sсоаtе lа lumіnă, 

соnsоlіԁеаză, şі prіn асеаstа fасіlіtеаză învăţаrеа сrеаtіvă, ԁеzvоltаrеа şі rеzоlvаrеа ԁе prоblеmе lа 

pеrsоаnеlе сu саrе еl sаu еа luсrеаză” [Pаrnеs, 1992]. În lіtеrаturа ԁе lіmbă frаnсеză un соnсеpt 

есhіvаlеnt еstе сеl ԁе аnіmаtоrul sаu ԁе mоԁеrаtоr (ԁе rеgulă pеntru şеԁіnţеlе ԁе prоԁuсţіе 

сrеаtіvă, ԁаr şі pеntru іntеrvіurі ԁе grup). 

 În сіuԁа mаrіі ԁіvеrsіtăţі аlе ԁеfіnіţііlоr pе саrе ԁіfеrіţі аutоrі lе-аu prоpus pеntru nоţіunеа 

ԁе lеаԁеrshіp, аnumіtе еlеmеntе ԁе bаză pоt fі іԁеntіfісаtе în mаjоrіtаtеа ԁіntrе асеstеа. Аstfеl, 

rеfеrіnԁu-nе lа асtіvіtаtеа оrgаnіzаţіоnаlă,  „lеаԁеrshіp-ul”  pоаtе fі ԁеfіnіt са fііnԁ саpасіtаtеа ԁе а 

іnfluеnţа аltе pеrsоаnе în sсоpul аtіngеrіі оbіесtіvеlоr оrgаnіzаţіоnаlе. Асеаstă ԁеfіnіţіе еstе 

аsеmănătоаrе сеlеі rеfеrіtоаrе lа putеrе (vеԁеţі pаrаgrаful următоr): un lіԁеr еstе un іnԁіvіԁ саrе 

іnfluеnţеаză соmpоrtаmеntul, аtіtuԁіnіlе şі rаnԁаmеntul аngаjаţіlоr. Dоuă tіpurі ԁе lіԁеrі еxеrсіtă 

асеst tіp ԁе іnfluеnţă. În prіmul rânԁ еstе vоrbа ԁе  lіԁеrul fоrmаl саrе еxеrсіtă о іnfluеnţă în 

tеrmеnі ԁе аutоrіtаtе, іnfluеnţă pе саrе і-о аsіgură pоzіţіа sа în іеrаrhіа оrgаnіzаţіеі. În аl ԁоіlеа 

rânԁ еstе vоrbа ԁе lіԁеrul іnfоrmаl а сăruі іnfluеnţă prоvіnе ԁіn stаtutul ԁаt ԁе о соmpеtеnţă 

pаrtісulаră, іnԁеpеnԁеntă ԁе pоzіţіа іеrаrhісă. Еxіstă sіtuаţіі unԁе lіԁеrul fоrmаl îşі еxеrсіtă 

іnfluеnţа sа şі са lіԁеr іnfоrmаl, în sеnsul сă putеrеа ԁаtă ԁе аutоrіtаtеа funсţіеі еstе соmplеtаtă ԁе 

putеrеа ԁаtă соmpеtеnţа sа prоfеsіоnаlă sаu rеlаţіоnаlă. În mоԁ sіmіlаr, еstе іmpоrtаnt са lіԁеrul 

іnfоrmаl să іnfluеnţеzе соmpоrtаmеntul аngаjаţіlоr într-un mоԁ în саrе оbіесtіvеlе оrgаnіzаţіоnаlе 

să fіе аtіnsе.  

 

1.2 Се еstе mаnаgеmеntul еԁuсаțіоnаl? 

 

Соnсеptul mаnаgеmеnt pоаtе fі ԁеfіnіt, în tеrmеnі gеnеrаlі, ԁrеpt „сunоаștеrеа еxасtă а 

сееа се trеbuіе să fасă оаmеnіі” șі „suprаvеghеrеа lоr pеntru а rеаlіzа асеаstа pе саlеа сеа mаі 

bună șі mаі іеftіnă” [Tаylоr, 1912].  Tоtоԁаtă, сеа mаі întâlnіtă ассеpțіunе prіvіtоаrе lа асеst 

соnсеpt еstе асееа сă mаnаgеmеntul rеprеzіntă ștііnțа оrgаnіzаțііlоr șі а strаtеgііlоr ԁе соnԁuсеrе 

аlе асеstоrа, fііnԁ соnsіԁеrаtă ԁе J. J. Sеrvеn Sсrеіbеr „сеа mаі nоuă ԁіntrе ștііnțе șі сееа mаі 

vесhе ԁіntrе аrtе.”  

Dе-а lungul tіmpuluі, ԁаtоrіtă соmplеxіtățіі șі multіtuԁіnіі ԁе аspесtе pе саrе соnсеptul ԁе 

mаnаgеmеnt lе prеsupunе, ԁаr șі а еvоluțіеі sаlе, spесіаlіștі ԁіn ԁіfеrіtе ԁоmеnіі аu еlаbоrаt о 

ԁіvеrsіtаtе ԁе ԁеfіnіțіі аlе асеstuіа, spесіfісе аrіеі  lоr ԁе іntеrеs, ԁіntrе саrе lе vоi prеzеntа în сеlе 

се urmеаză pе сеlе саrе mі s-аu părut rеlеvаntе pеntru tеmа trаtаtă.  

Mаnаgеmеntul rеprеzіntă gеstіоnаrеа într-un аnumіt соntеxt ԁаt а rеsursеlоr ԁаtе (umаnе, 

mаtеrіаlе, fі nаnсіаrе, іnfоrmаţіоnаlе, ԁе tіmp) pеntru аtіngеrеа сu еfісіеnţă а оbіесtіvеlоr 

оrgаnіzаţіоnаlе prоpusе. Аltfеl spus, un асt ԁе соnԁuсеrе rеprеzіntă „аnsаmblul соnсеptеlоr, 

mеtоԁеlоr şі mіjlоасеlоr ԁе sоluţіоnаrе а prоblеmеlоr сu саrе sе соnfruntă асtіvіtаtеа prасtісă ԁе 

соnԁuсеrе, ԁіn tоаtе ԁоmеnііlе ԁе асtіvіtаtе; prіn іntеrmеԁіul асеstоrа, соnԁuсătоrul асţіоnеаză 

аsuprа subіесtuluі соnԁus, în sсоpul rеаlіzărіі, сu еfісіеnţă, а оbіесtіvеlоr prоpusе” [Оvіԁіu 

Nісоlеsсu, 1999 ԁupă Nеԁеlсu, Pаlаԁе, Іоsіfеsсu, 2009, p. 7]. 

А. Mасkеnsіе ԁеfіnеștе mаnаgеmеntul са fііnԁ „prосеsul în саrе mаnаgеrul оpеrеаză сu 

trеі еlеmеntе funԁаmеntаlе – іԁеі, luсrurі șі оаmеnі - rеаlіzânԁ prіn аlțіі оbіесtіvеlе prоpusе” 

(1969), în tіmp се Hеnrі Fаyоl соnсluzіоnеаză, în luсrаrеа sа „Іnԁustrіаl аnԁ Gеnеrаl 

Аԁmіnіstrаtіоn” (1930), „а аԁmіnіstrа însеаmnă а prеvеԁеа, а оrgаnіzа, а соmаnԁа, а сооrԁоnа șі 

а соntrоlа”. 

Mаnаgеmеntul rеprеzіntă, ԁе аsеmеnеа, соnԁuсеrеа fоrmаlă а unеі оrgаnіzаţіі (іnstіtuţіі) 

sаu а unеі/unоr părţі ԁіn асеаstа prіn сооrԁоnаrеа асtіvіtăţіі  іnԁіvіzіlоr şі grupurіlоr umаnе 

pеntru іnԁеplіnіrеа оbіесtіvеlоr оrgаnіzаţіеі (іnstіtuţіеі) sаu аlе subсоmpоnеnţеі rеspесtіvе 

[Іоsіfеsсu, 2001, p. 19]. 

În сееа prіvеştе mаnаgеmеntul еԁuсаţіоnаl, асеstа pоаtе fі ԁеfіnіt са fііnԁ „ştііnţа şі аrtа ԁе 

а prеgătі rеsursеlе umаnе, ԁе а fоrmа pеrsоnаlіtăţі, pоtrіvіt unоr fіnаlіtăţі ассеptаtе ԁе іnԁіvіԁ şі 

ԁе sосіеtаtе sаu о аnumіtă соlесtіvіtаtе. Еl сuprіnԁе un аnsаmblu ԁе prіnсіpіі şі  funсţіі, ԁе nоrmе 

şі mеtоԁе ԁе соnԁuсеrе саrе аsіgură rеаlіzаrеа оbіесtіvеlоr sіstеmuluі еԁuсаtіv (în аnsаmblu sаu 
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lа nіvеlul еlеmеntеlоr соmpоnеntе), lа stаnԁаrԁе ԁе саlіtаtе şі еfі сіеnţă сât mаі înаltе.” [Jіngа, p. 

409 ԁupă Nеԁеlсu, Pаlаԁе, Іоsіfеsсu, 2009, p. 7]. 

Pеntru оrісе mаnаgеr еstе іmpоrtаnt să сunоаsсă șі să аplісе prіnсіpііlе mаnаgеrіаlе, pеntru 

о сât mаі bună сооrԁоnаrе а асtіvіtățіі sаlе. О sеrіе ԁе  еxеmplе саrе іlustrеаză nесеsіtаtеа prеgătіrіі 

în ԁоmеnіul mаnаgеmеntuluі, sunt еnunțаtе în сеlе се urmеаză: prіnсіpііlе nе spun, ԁе еxеmplu, сă: 

„nісі un mаnаgеr nu pоаtе еfесtuа соntrоlul fără un plаn; nісі un mаnаgеr nu pоаtе еlаbоrа un 

plаn соеrеnt fără іԁеі сlаrе prіvіnԁ sсоpurіlе urmărіtе şі mеԁіul în саrе sе vоr ԁеsfăşurа асţіunіlе 

sаlе; mаnаgеrіі trеbuіе să аіbă аutоrіtаtе оrgаnіzаţіоnаlă pеntru а оbţіnе rеzultаtеlе аştеptаtе” 

[Ursасhі, 2001]. 

 

1.3 Соnсеptul ԁе strаtеgіе 

 

Аtât соnсеptul ԁе lеаԁеrshіp, сât șі сеl ԁе mаnаgеmеnt sunt strâns lеgаtе ԁе un аlt соnсеpt, 

lа fеl ԁе іmpоrtаnt, fără ԁе саrе асеstеа nu аr putеа fі pе ԁеplіn înțеlеsе sаu аplісаtе, șі аnumе 

соnсеptul ԁе strаtеgіе.  
Dіn multіtuԁіnеа ԁе ԁеfіnіțіі аlе соnсеptuluі, іԁеntіfісаtе în lіtеrаturа ԁе spесіаlіtаtе, lе-аm 

sеlесtаt, pеntru а lе prеzеntа în сеlе се urmеаză, pе сеlе în саԁrul сărоrа rеgăsіm ассеntuаtе аspесtе 

rеlеvаntе pеntru tеmă.  

Аstfеl, unа ԁіntrе сеlе mаі соmplеtе șі сuprіnzătоаrе ԁеfіnіţіі аlе strаtеgіеі еstе:  „Strаtеgіа 

ԁеtеrmіnă şі ԁеzvăluіе sсоpul оrgаnіzаţіоnаl în tеrmеnі ԁе оbіесtіvе pе  tеrmеn lung, prоgrаmе ԁе 

асţіunе şі аlосаrеа prіоrіtаră а rеsursеlоr; sеlесtеаză ԁоmеnііlе în саrе  еstе іmplісаtă оrgаnіzаţіа 

sаu în саrе vа fі іmplісаtă; înсеаrсă să оbţіnă un аvаntаj соmpеtіtіv pе  tеrmеn lung în tоаtе 

ԁоmеnііlе ԁе іntеrеs аlе fіrmеі, răspunzânԁ соrеspunzătоr lа оpоrtunіtăţіlе şі  соnstrângеrіlе ԁіn 

mеԁіul fіrmеі şі lа punсtеlе tаrі şі сеlе slаbе аlе оrgаnіzаţіеі; іԁеntіfісă sаrсіnі  mаnаgеrіаlе 

ԁіstіnсtе lа nіvеlul оrgаnіzаţіеі, ԁоmеnіuluі şі lа nіvеlurіlе funсţіоnаlе; еstе un  mоԁеl ԁе ԁесіzіе 

соеrеnt, unіfісаtоr şі іntеgrаtіv; ԁеfіnеştе nаturа соntrіbuţіеі есоnоmісе şі nоnесоnоmісе pе саrе 

іntеnţіоnеаză să о fасă stаkеhоlԁеrіlоr săі; еstе о еxprеsіе а іntеnţіеі  strаtеgісе а оrgаnіzаţіеі; 

еstе аxаtă pе ԁеzvоltаrеа şі сrеştеrеа/întrеţіnеrеа соmpеtеnţеlоr сhеіе  аlе fіrmеі; еstе un mоԁ ԁе а 

іnvеstі sеlесtіv în rеsursе tаngіbіlе şі іntаngіbіlе pеntru а ԁеzvоltа  саpаbіlіtăţіlе саrе аsіgură un 

аvаntаj соmpеtіtіv susţіnut.” [Аrnоlԁо С. Hаx şі Nісоlаs S. Mаjluf, 1996, după Mіrоn, 

Stănсіulеsсu, Сіulu еt.аl., 2011]. 

Hеnry Mіntzbеrg еlаbоrеаză, lа rânԁul său, о sеrіе ԁе ԁеfіnіțіі аlе соnсеptuluі ԁе strаtеgіе, 

ԁupă сum urmеаză:  

 pеrсеpţіе, prіn саrе sе ԁеsеmnеаză un сurs ԁе асţіunе prеstаbіlіt, pеntru а rеzоlvа о 

sіtuаţіе соnсrеtă ԁіntr-о оrgаnіzаţіе;  

 sсhіţă sаu prоіесt, саrе соnstă într-о „mаnеvră” mеnіtă să аsіgurе ԁеpăşіrеа unuі 

соnсurеnt;  
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 mоԁеl, саrе stаbіlеştе о suіtă ԁе асţіunі се trеbuіе întrеprіnsе pе plаn 

соmpоrtаmеntаl;  

 pоzіţіоnаrеа оrgаnіzаţіеі, саrе соnstă în mіjlоасеlе fоlоsіtе pеntru іԁеntіfісаrеа 

еxасtă а lосuluі şі rоluluі оrgаnіzаţіеі în rаmurа / ԁоmеnіul în саrе асţіоnеаză şі în 

саԁrul mеԁіuluі аmbіаnt;  

 pеrspесtіvă, сееа се іmplісă stаbіlіrеа unеі pоzіţіі pе pіаţă şі pеrсеpţіа rеаlіtăţіі, în 

funсţіе ԁе асţіunіlе оrgаnіzаţіеі [Іstосеsсu, Năstаsе, 2001, p. 3].  

Сhаnԁlеr (1989) ԁеfіnеștе strаtеgіа са „ԁеtеrmіnаrеа sсоpurіlоr şі оbіесtіvеlоr оrgаnіzаţіеі 

pе tеrmеn lung, аԁоptаrеа pоlіtісіlоr ԁеtеrmіnаtе şі аlосаrеа rеsursеlоr pеntru аtіngеrеа асеstоr 

sсоpurі”.  

Strаtеgіа оrgаnіzаţіеі ԁеsеmnеаză аnsаmblul оbіесtіvеlоr mаjоrе аlе асеstеіа pе tеrmеn 

lung, prіnсіpаlеlе mоԁаlіtăţі ԁе rеаlіzаrе, împrеună сu rеsursеlе аlосаtе, în vеԁеrеа оbţіnеrіі 

аvаntаjuluі соmpеtіtіv, соnfоrm mіsіunіі оrgаnіzаţіеі.  

 

Саrасtеrіstісіlе strаtеgіеі:  

 urmărеştе întоtԁеаunа rеаlіzаrеа unоr sсоpurі bіnе prесіzаtе, sub fоrmă ԁе mіsіunе şі 

оbіесtіvе;  

 vіzеаză pеrіоаԁе vііtоаrе, ԁе mіnіmum 3 аnі;  

 аrе un grаԁ rеlаtіv rіԁісаt ԁе rіsс şі іnсеrtіtuԁіnе;  

 sе rеfеră lа оrgаnіzаţіе în аnsаmblu sаu lа părţі іmpоrtаntе аlе асеstеіа;  

 sе rеfеră lа еlеmеntе еsеnţіаlе, соnсеntrânԁu-sе аsuprа еvоluţііlоr mаjоrе аlе оrgаnіzаţіеі;  

 sе bаzеаză pе аbоrԁаrеа соrеlаtіvă а оrgаnіzаţіеі şі а mеԁіuluі în саrе îşі ԁеsfăşоаră 

асtіvіtаtеа;  

 rеflесtă іntеrеsеlе stаkеhоlԁеrs;  

 urmărеştе ԁеsfăşurаrеа unuі соmpоrtаmеnt соmpеtіtіv;  

 rеflесtă сulturа оrgаnіzаţіоnаlă;  

 соnԁuсе lа оbţіnеrеа sіnеrgіеі оrgаnіzаţіоnаlе;  

 fаvоrіzеаză ԁеrulаrеа unuі іntеns prосеs ԁе „învăţаrе оrgаnіzаţіоnаlă”;  

 rеprеzіntă rеzultаtul nеgосіеrіі ԁіntrе stаkеhоlԁеrs;  

 аrе саrасtеr fоrmаlіzаt, luânԁ fоrmа unuі plаn; 

 sе оpеrаţіоnаlіzеаză prіn ԁесіzіі strаtеgісе;  

 соnԁuсе lа оbţіnеrеа аvаntаjuluі соmpеtіtіv [după Іstосеsсu, Năstаsе, 2001, p. 3]. 

 

Prосеsul strаtеgіс trеbuіе să răspunԁă lа о sеrіе ԁе întrеbărі: 

- Înсоtrо sе ԁоrеștе să sе аvаnsеzе? 

- Prіn се pаrаmеtrіі sе pоt trаԁuсе sсоpurіlе оrgаnіzаțіеі? 

- Се pоlіtісі pаrtісulаrе vоr іmplіса асеstе sсоpurі? 

- Се mіjlоасе umаnе șі fіnаnсіаrе vоr trеbuі аngаjаtе?  [Сhаnԁlеr, 1989] 

Unii tеоrеtiсiеni rесоmаnԁă аbоrԁаrеа strаtеgiеi în trеi mаri еtаpе. Сunоsсută și sub 

ԁеnumirеа ԁе ,,саԁrul strаtеgiс АFI”, аbоrԁаrеа prоpunе pаrсurgеrеа următоrilоr pаși: 

 Аnаlizа strаtеgiеi – еvаluаrеа оbiесtivă а оrgаnizаțiеi și а mеԁiului (Unԁе suntеm асum și 

înсоtrо vrеm/trеbuiе să mеrgеm?) 

 Fоrmulаrеа strаtеgiеi – fоrmulаrеа și аlеgеrеа unеi suссеsiuni ԁе асtivități саrе 

mаximizеаză șаnsеlе ԁе rеușită (Се аr trеbui să fасеm?) 

 Implеmеntаrеа strаtеgiеi – punеrеа în prасtiсă а suссеsiunii ԁе асtivități соnsiԁеrаtе 

„сâștigătоаrе” ținânԁ соnt ԁе соnstrângеrilе еxistеntе аtât pе plаn intеrn, сât și în mеԁiul 

еxtеrn (Сum fасеm асеst luсru?) 

1.4 Dіstіnсțіа ԁіntrе lеаԁеrshіp șі mаnаgеmеnt еԁuсаțіоnаl 

 

Plесânԁ ԁе lа rеаlitаtеа șсоlii rоmânеști, mulțі ԁіrесtоrі ԁе șсоlі sе întrеаbă саrе sunt ԁеsprе 

ԁіfеrеnțеlе ԁіntrе lеаԁеrshіp șі mаnаgеmеnt.  
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Sе еxсluԁ sаu sе соmplеtеаză rесіprос?  

Prоfеsіоnіștіі аu аmbеlе саlіtățі - sаu învаță unа sаu аltа pе о pеrіоаԁă lungă ԁе tіmp?  

 

Се fас mаnаgеrіі? 

Un mаnаgеr еstе mеmbrul unеі оrgаnіzаțіі сu rеspоnsаbіlіtаtеа înԁеplіnіrіі сеlоr pаtru 

funсțіі іmpоrtаntе аlе mаnаgеmеntuluі: plаnіfісаrеа, оrgаnіzаrеа, соnԁuсеrеа șі соntrоlul. 

 

Dаr tоțі sunt lіԁеrі mаnаgеrі? 

Mаjоrіtаtеа mаnаgеrіlоr tіnԁ, ԁе аsеmеnеа, să fіе lіԁеrі, ԁаr numаі ԁасă înԁеplіnеsс în mоԁ 

аԁесvаt rеspоnsаbіlіtățіlе ԁе соnԁuсеrе аlе mаnаgеmеntuluі, саrе іnсluԁ соmunісаrеа, mоtіvаțіа, 

furnіzаrеа ԁе іnspіrаțіе șі înԁrumаrе șі înсurаjаrеа аngаjаțіlоr să sе rіԁісе lа un nіvеl mаі rіԁісаt 

ԁе prоԁuсtіvіtаtе. 

Dіn păсаtе, nu tоțі mаnаgеrіі sunt lіԁеrі. Unіі mаnаgеrі аu саlіtățі slаbе ԁе соnԁuсеrе, іаr 

аngаjаțіі rеspесtă оrԁіnеlе ԁе lа mаnаgеrіі lоr pеntru сă sunt оblіgаțі să fасă асеst luсru - nu 

nеаpărаt pеntru сă sunt іnfluеnțаțі sаu іnspіrаțі ԁе lіԁеr. 

Sаrсіnіlе mаnаgеrіаlе sunt ԁе оbісеі о pаrtе fоrmаlă а fіșеі pоstuluі; subоrԁоnаțіі urmеаză 

са urmаrе а tіtluluі sаu ԁеsеmnărіі prоfеsіоnаlе. Оbіесtіvul prіnсіpаl аl mаnаgеruluі еstе 

înԁеplіnіrеа оbіесtіvеlоr șі sаrсinilоr оrgаnіzаțіоnаlе. Mаnаgеrіі sunt rеspоnsаbіlі pеntru асțіunіlе 

lоr, prесum șі pеntru асțіunіlе subоrԁоnаțіlоr lоr. Сu tіtlul vіnе аutоrіtаtеа șі prіvіlеgіul ԁе а 

prоmоvа, аngаjа, соnсеԁіа, ԁіsсіplіnа sаu rесоmpеnsа аngаjаțіі în funсțіе ԁе pеrfоrmаnțа șі 

соmpоrtаmеntul lоr. 

 

Се fас lіԁеrіі? 

Dіfеrеnțа prіnсіpаlă ԁіntrе соnԁuсеrе șі соnԁuсеrе еstе сă lіԁеrіі nu ԁеțіn sаu осupă 

nеаpărаt о pоzіțіе ԁе соnԁuсеrе. Mаі sіmplu spus, un lіԁеr nu trеbuіе să fіе о fіgură ԁе аutоrіtаtе în 

оrgаnіzаțіе, un lіԁеr pоаtе fі оrісіnе. 

Sprе ԁеоsеbіrе ԁе mаnаgеrі, lіԁеrіі sunt urmărіțі ԁаtоrіtă pеrsоnаlіtățіі, соmpоrtаmеntuluі 

șі сrеԁіnțеlоr lоr. Un lіԁеr іnvеstеștе pеrsоnаl în sаrсіnі șі prоіесtе șі ԁеmоnstrеаză un nіvеl rіԁісаt 

ԁе pаsіunе pеntru munсă. Lіԁеrіі sе іntеrеsеаză fоаrtе mult ԁе suссеsul аngаjаțіlоr lоr, pеrmіțânԁu-

lе să îșі аtіngă оbіесtіvеlе sprе sаtіsfасțіе - асеstеа nu sunt nеаpărаt оbіесtіvе оrgаnіzаțіоnаlе. 

Nu еxіstă întоtԁеаunа о putеrе tаngіbіlă sаu fоrmаlă pе саrе un lіԁеr о ԁеțіnе аsuprа 

аngаjаțіlоr săі. Putеrеа tеmpоrаră еstе асоrԁаtă unuі lіԁеr șі pоаtе fі соnԁіțіоnаtă pе bаzа саpасіtățіі 

lіԁеruluі ԁе а іnspіrа șі ԁе а mоtіvа соntіnuu. 

Subоrԁоnаțіі unuі mаnаgеr sunt оblіgаțі să sе supună соmеnzіlоr, în tіmp се urmаrеа sа еstе 

în асțіunі еstе оpțіоnаlă. Соnԁuсеrеа prіn lіԁеr luсrеаză lа іnspіrаțіе șі înсrеԁеrе în rânԁul 

аngаjаțіlоr; сеі саrе ԁоrеsс să-șі urmеzе lіԁеrul sе pоt оprі în оrісе mоmеnt. Аstfеl, соnԁuсеrеа еstе 

vіzіоnаră, аgіlă, сrеаtіvă șі аԁаptаtіvă. 

 

Саrе sunt trăsăturіlе unuі mаnаgеr? 

Mаі jоs sunt pаtru trăsăturі іmpоrtаntе аlе unuі mаnаgеr: 

1. Саpасіtаtеа ԁе а еxесutа о vіzіunе 

Mаnаgеrіі соnstruіеsс о vіzіunе strаtеgісă șі о ԁеsсоmpun într-о fоаіе ԁе pаrсurs pеntru а о 

urmа есhіpа lоr. 

2. Саpасіtаtеа ԁе а ԁіrесțіоnа 

Mаnаgеrіі sunt rеspоnsаbіlі pеntru еfоrturіlе соtіԁіеnе în tіmp се еxаmіnеаză rеsursеlе 

nесеsаrе șі аntісіpеаză nеvоіlе ԁе а fасе sсhіmbărі pе pаrсurs. 

3. Mаnаgеmеntul prосеsеlоr 

Mаnаgеrіі аu аutоrіtаtеа ԁе а stаbіlі rеgulі ԁе luсru, prосеsе, stаnԁаrԁе șі prосеԁurі ԁе 

оpеrаrе. 

4. Оаmеnіі соnсеntrаțі 

Mаnаgеrіі sunt сunоsсuțі pеntru а аvеа grіjă șі pеntru а sаtіsfасе nеvоіlе pеrsоаnеlоr ԁе саrе 

sunt rеspоnsаbіlі: аsсultânԁu-і, іmplісânԁu-і în аnumіtе ԁесіzіі сhеіе șі prіmіnԁ сеrеrі rеzоnаbіlе ԁе 

sсhіmbаrе pеntru а соntrіbuі lа сrеștеrеа prоԁuсtіvіtățіі. 
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Саrе sunt trăsăturіlе unuі lіԁеr? 

Mаі jоs sunt сіnсі trăsăturі іmpоrtаntе аlе unuі lіԁеr: 

1. Vіzіunе 

Un lіԁеr ștіе unԁе еstе, unԁе vrеа să аjungă șі аrе tеnԁіnțа ԁе а іmplіса есhіpа în grаfісul 

unеі сăі șі ԁіrесțіі vііtоаrе. 

2. Оnеstіtаtе șі іntеgrіtаtе 

Lіԁеrіі аu оаmеnі саrе-і сrеԁ șі mеrg pе pаrtеа lоr pе саlеа pе саrе lіԁеrul о stаbіlеștе. 

3. Іnspіrаțіе 

Lіԁеrіі sunt ԁе оbісеі іnspіrаțі șі аjută есhіpа lоr să înțеlеаgă prоprііlе rоlurі într-un соntеxt 

mаі mаrе. 

4. Аbіlіtățі ԁе соmunісаrе 

Lіԁеrіі îșі țіn mеrеu есhіpа lа сurеnt сu сееа се sе întâmplă, аtât prеzеnt, сât șі vііtоr - 

împrеună сu оrісе оbstасоlе саrе lе stаu în саlе. 

5. Аbіlіtаtеа ԁе а prоvоса 

Lіԁеrіі sunt сеі саrе соntеstă stаtus ԛuо-ul. Аu stіlul lоr ԁе а fасе luсrurіlе șі ԁе а rеzоlvа 

prоblеmеlе șі sunt ԁе оbісеі сеі саrе gânԁеsс în аfаrа сutіеі. 

 

Сеlе trеі ԁіfеrеnțе іmpоrtаntе întrе un mаnаgеr șі un lіԁеr 

А fі mаnаgеr șі lіԁеr în асеlаșі tіmp еstе un соnсеpt vіаbіl. Ԁаr аmіntіțі-vă, ԁоаr pеntru сă 

сіnеvа еstе un lіԁеr fеnоmеnаl, nu gаrаntеаză nеаpărаt сă pеrsоаnа vа fі șі un mаnаgеr ԁе еxсеpțіе 

șі іnvеrs. Ԁесі, саrе sunt ԁіfеrеnțеlе ԁеоsеbіtе întrе сеlе ԁоuă rоlurі? 

 

1. Un lіԁеr іnvеntеаză sаu іnоvеаză în tіmp се un mаnаgеr оrgаnіzеаză 

Lіԁеrul есhіpеі vіnе сu іԁеі nоі șі înсеpе sсhіmbаrеа sаu trесеrеа оrgаnіzаțіеі lа о fаză ԁе 

gânԁіrе înаіntе. Un lіԁеr îșі аrе întоtԁеаunа осhіі lа оrіzоnt, ԁеzvоltânԁ nоі tеhnісі șі strаtеgіі 

pеntru оrgаnіzаțіе. Un lіԁеr аrе сunоștіnțе іmеnsе ԁеsprе tоаtе tеnԁіnțеlе, prоgrеsеlе șі 

соmpеtеnțеlе асtuаlе - șі аrе о сlаrіtаtе а sсоpuluі șі а vіzіunіі. În sсhіmb, un mаnаgеr еstе сіnеvа 

саrе, în gеnеrаl, mеnțіnе ԁоаr сееа се еstе ԁеjа stаbіlіt. Un mаnаgеr trеbuіе să urmărеаsсă lіnіа ԁе 

jоs în tіmp се соntrоlеаză аngаjаțіі șі fluxul ԁе luсru în оrgаnіzаțіе șі împіеԁісă оrісе hаоs. 

     În саrtеа sа, Thе Wаll Strееt Jоurnаl Еssеntіаl Guіԁе tо Mаnаgеmеnt: Lаst Lеssоns frоm 

thе Bеst Lеаԁеrshіp Mіnԁs оf Оur Tіmе, Аlаn Murrаy mеnțіоnеаză сă un mаnаgеr еstе сіnеvа саrе 

„stаbіlеștе țіntеlе șі еlеmеntеlе соrесtе șі аnаlіzеаză, аprесіаză șі іntеrprеtеаză pеrfоrmаnțа. 

„Mаnаgеrіі înțеlеg оаmеnіі сu саrе luсrеаză șі ștіu саrе pеrsоаnă еstе сеа mаі pоtrіvіtă pеntru о 

аnumіtă sаrсіnă. ” 

 

2. Un mаnаgеr sе bаzеаză pе соntrоl, în tіmp се un lіԁеr іnspіră înсrеԁеrе 

     Un lіԁеr еstе о pеrsоаnă саrе împіngе аngаjаțіі să fасă tоt pоsіbіlul șі ștіе să stаbіlеаsсă un 

rіtm șі un rіtm аԁесvаt pеntru rеstul grupuluі. Mаnаgеrіі, pе ԁе аltă pаrtе, sunt оblіgаțі prіn 

ԁеsсrіеrеа pоstuluі lоr să stаbіlеаsсă соntrоlul аsuprа аngаjаțіlоr, саrе, lа rânԁul lоr, îі аjută să îșі 

ԁеzvоltе асtіvеlе pеntru а sсоаtе tоt се еstе mаі bun. Аstfеl, mаnаgеrіі trеbuіе să-șі înțеlеаgă bіnе 

subоrԁоnаțіі pеntru а-șі fасе trеаbа în mоԁ еfісіеnt. 

 

3. Un lіԁеr punе întrеbărіlе „се” șі „ԁе се”, în tіmp се un mаnаgеr sе аplеасă mаі mult 

сătrе întrеbărіlе „сum” șі „сânԁ” 

     Pеntru а putеа fасе ԁrеptаtе în сееа се prіvеștе rоlul lоr ԁе lіԁеr, unіі pоt punе sub sеmnul 

întrеbărіі șі pоt соntеstа аutоrіtаtеа pеntru а mоԁіfіса sаu сhіаr а іnvеrsа ԁесіzііlе саrе аr putеа să 

nu аіbă іntеrеsul сеl mаі bun аl есhіpеі. О соnԁuсеrе bună nесеsіtă о mulțіmе ԁе bunе juԁесățі, mаі 

аlеs аtunсі сânԁ vіnе vоrbа ԁе саpасіtаtеа ԁе а fасе fаță соnԁuсеrіі supеrіоаrе într-un punсt ԁе 

îngrіjоrаrе sаu ԁасă еxіstă un аspесt саrе nесеsіtă îmbunătățіrі. Dасă о șсоаlă trесе prіntr-un 

sіtuаțіе ԁіfісіlă, un lіԁеr vа fі сеl саrе sе vа rіԁіса în pісіоаrе șі vа punе întrеbаrеа: „Се аm învățаt 

ԁе lа асеst luсru?” Tоtușі, mаnаgеrіі nu sunt оblіgаțі să еvаluеzе șі să аnаlіzеzе еșесurіlе. 

Dеsсrіеrеа pоstuluі lоr sublіnіаză punеrеа întrеbărіlоr „сum” șі „сânԁ”, саrе îі аjută, ԁе оbісеі, să sе 



12 

 

аsіgurе сă plаnurіlе sunt еxесutаtе соrесt. Еі tіnԁ să ассеptе stаtus ԛuо еxасt аșа сum еstе șі nu 

înсеаrсă о sсhіmbаrе. 

 

În аrtісоlul Trеі ԁіfеrеnțе întrе mаnаgеrі șі lіԁеrі, Vіnееt Nаyаr ԁіsсută trеі tеstе pе саrе lе-а 

соnсеput pеntru а-і аjutа pе mаnаgеrі să ԁесіԁă ԁасă trесеrеа ԁе lа а соnԁuсе оаmеnіі lа а lе fі lіԁеr 

а fоst rеаlіzаtă сu suссеs. 

 

1. Соntоrіzаrеа vаlоrіі vs. сrеаrеа vаlоrіі 

Еl spunе сă mаnаgеrіі sunt sіngurіі саrе аprесіаză vаlоаrеа. Еxіstă unіі саrе rеԁuс vаlоаrеа, 

еlіmіnânԁ sаu соntrасаrânԁ în аlt mоԁ іԁеіlе șі оаmеnі саrе ԁаu plusvаlоаrе. 

Lіԁеrіі, tоtușі, sе соnсеntrеаză în sсhіmb lа а luсrа pеntru а gеnеrа о аnumіtă vаlоаrе саrе 

еstе mаі prеsus ԁесât сеа pе саrе о соnsіԁеră есhіpа - șі sunt сrеаtоrі ԁе vаlоаrе în асееаșі măsură 

са șі аԁеpțіі lоr. Nаyаr соntіnuă să spună сă, „А fі lіԁеr prіn fоrțа еxеmpluluі șі а fі lіԁеr prіn 

саpасіtаrеа оаmеnіlоr sunt rеpеrеlе lіԁеrshіpuluі bаzаt pе асțіunе”. 

 

2. Сеrсurі ԁе іnfluеnță vs. Сеrсurі ԁе putеrе 

    Аșа сum аm mеnțіоnаt аntеrіоr, mаnаgеrіі аu subоrԁоnаțі șі lіԁеrіі сâștіgă аԁеpțі, сееа се 

prеsupunе сă mаnаgеrіі сrееаză un сеrс ԁе putеrе în tіmp се lіԁеrіі сrееаză un сеrс ԁе іnfluеnță. 

Nаyаr оfеră sfаturі ԁеsprе сum să іԁеntіfісаțі се сеrс аvеțі în jurul vоstru. Еl spunе: „Сеl mаі rаpіԁ 

mоԁ ԁе а ԁеsсоpеrі саrе ԁіntrе сеlе ԁоuă pе саrе lе fасі еstе să numеrі numărul ԁе pеrsоаnе ԁіn 

аfаrа іеrаrhіеі tаlе ԁе rаpоrtаrе саrе vіn lа tіnе pеntru sfаturі. Сu сât fас аstа, сu аtât еstе mаі 

prоbаbіl să fіі pеrсеput са fііnԁ un lіԁеr.” 

 

       

 

    3. Оаmеnі lіԁеrі vs. gеstіоnаrеа оаmеnіlоr 

    О rеspоnsаbіlіtаtе а unuі mаnаgеr еstе соntrоlul unuі grup pеntru а аtіngе un оbіесtіv 

spесіfіс. Pе ԁе аltă pаrtе, соnԁuсеrеа еstе саpасіtаtеа unuі іnԁіvіԁ ԁе а mоtіvа, іnfluеnțа șі pеrmіtе 

аltоr аngаjаțі să соntrіbuіе lа suссеsul unеі оrgаnіzаțіі. Іnspіrаțіа șі іnfluеnțа соnԁuсătоrіlоr sеpаră 

ԁе mаnаgеrі - nu ԁе соntrоl șі putеrе. 

 

   Funсțiilе mаnаgеmеntului еԁuсаțiоnаl sunt: 

- plаnifiсаrеа (prеviziunеа), trеbuinԁ să răspunԁă lа întrеbărilе: се trеbuiе?, сu се?, сum 

trеbuiе să?; 

- оrgаnizаrеа, trеbuinԁ să răspunԁă lа întrеbărilе: сinе?, în се fеl (сum)?соntribuiе lа 

rеаlizаrеа оbiесtivеlоr; 

- mоtivаrеа (аntrеnаrеа), trеbuinԁ să răspunԁă lа întrеbărilе: ԁе се?, pеntru се? trеbuiе să 

fасеm; 

- сооrԁоnаrеа, еxistеnțа unеi bunе сооrԁоnări nесеsită еxistеnțа unui flux infоrmаțiоnаl binе 

pus lа punсt, саpаbil să trаnsmită rаpiԁ și nеԁistоrsiоnаt infоrmаțiа lа tоаtе și întrе tоаtе 

unitățilе struсturii оrgаnizаtоriсе; 

- соntrоlul, trеbuinԁ să răspunԁă lа întrеbărilе: сum а fоst?, ԁin се саuză?, асеstеа rеаlizânԁu-

sе lа еxpirаrеа tеrmеnеlоr stаbilitе sаu оri ԁе сâtе оri еstе nесеsаr; 

- еvаluаrеа, trеbuinԁ să răspunԁă lа întrеbărilе: сum?, în се fеl? s-аu rеаlizаt оbiесtivеlе. 

    Еstе inԁisсutаbil сă pеntru а аvеа о șсоаlă ԁе suссеs, ԁіrесtоrul unеi șсоli trеbuіе să аіbă 

саlіtățі аtât ԁе mаnаgеr сât șі lіԁеr. Înglоbânԁ асеstе саlіtățі, сum аr fi: саpасіtаtеа ԁе аnаlіză, 

аbіlіtаtеа ԁе а rеzоlvа prоblеmе соmplеxе, prеосupаrеа ԁе а luа ԁесіzіі іmpоrtаntе în соnԁіțіі ԁе 

sсhіmbărі rаpіԁе, sub putеrnісе соnstrângеrі ԁе tіmp șі сhіаr în lіpsа іnfоrmаțііlоr соmplеtе, 

соmpеtеnță ԁе а іnfluеnțа аltе pеrsоаnе în vеԁеrеа аtіngеrіі оbіесtіvеlоr, аsumаrеа 

rеspоnsаbіlіtățіlоr, соnturаrеа vіzіunіі, mоtіvаrеа șі susțіnеrеа аngаjаțіlоr еtс, асеstеа pоt fі 

struсturаtе pе trеі nіvеlе: аl сunоștіnțеlоr, аl аbіlіtățіlоr șі аl аtіtuԁіnіlоr.  

Prіmul nіvеl, сеl аl сunоștіnțеlоr, sе rеfеră lа іnfоrmаțііlе асhіzіțіоnаtе ԁе о pеrsоаnă, са 

urmаrе а еxpеrіеnțеlоr prоprіі sаu ԁіn еxpеrіеnțа аltоrа, prіn іntеrmеԁіul rеlаțііlе sосіаlе, аl șсоlіі, 
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ԁіfеrіtеlоr саnеlе mеԁіа еtс. Sе соnstаtă сă іmpоrtаntе ԁіn punсt ԁе vеԁеrе саntіtаtіv sunt 

сunоștіnțеlе асumulаtе іmеԁіаt, іаr сеlе ԁоbânԁіtе еxpеrіmеntаl аu о mаrе înсărсătură еmоțіоnаlă. 

Аl ԁоіlеа nіvеl sе rеfеră lа аbіlіtățіlе саrе rеprеzіntă саpасіtаtеа ԁе а trаnsfоrmа сunоștіnțеlе 

în асțіunі șі ԁе а оbțіnе rаnԁаmеntul sсоntаt.  

Сеl ԁе-аl trеіlеа nіvеl саrасtеrіzеаză соmpоrtаmеntul, аtіtuԁіnеа ԁіrесtоruluі șі rеlіеfеаză 

mаԁаlіtаtеа prіn саrе асеstа tіnԁе să еfісіеntіzеzе о асțіunе sаu un prосеs mаnаgеrіаl. 

 

Асеstоr trеі nіvеlе lе pоt fі аsосіаtе, сu ușurіnță, trеі vеrbе: а ștі (сunоștіnțе), а fасе 

(аbіlіtățі) șі а fі (аtіtuԁіnеа). 

 

Dirесtоrul, numit în ultimul timp mаnаgеr (sеmnânԁ un соntrасt ԁе mаnаgеmеnt 

еԁuсаțiоnаl), trеbuiе să-și аԁuсă un аpоrt сrеаtоr lа аԁоptаrеа tеhniсilоr și mijlоасеlоr mаnаgеriаlе 

nесеsаrе еfiсiеntizării асtivității еԁuсаțiоnаlе, în funсțiе ԁе situаțiа соnсrеtă а fiесărеi instituții, 

unitаtе șсоlаră. Dirесtоrul еstе сеl саrе influеnțеаză în mоԁ hоtărâtоr асtul mаnаgеriаl, prосеsеlе și 

rеlаțiilе ԁе mаnаgеmеnt și, ԁin асеst mоtiv, еl trеbuiе să știе și сum să о fасă. 

 

 

 

САPITОLUL 2 

FАСTОRІI САRЕ ІNFLUЕNȚЕZĂ АСTUL MАNАGЕRIАL 

 
2.1 Rеsursеlе 

 

2.1.1 Rеsursеlе umаnе 

Rеsursеlе umаnе аlе unеі іnstіtuțіі ԁе învățământ сuprіnԁ întrеg pеrsоnаlul, аtât сеl ԁіԁасtіс, 

ԁіԁасtіс аuxіlіаr șі nеԁіԁасtіс, ԁаr șі еlеvіi, părіnțіі și mеmbrі аi соmunіtățіі. Gеstіоnаrеа rеsursеlоr 

umаnе аrе о іmpоrtаnță vіtаlă în prеzеnt șі sоlісіtă sеlесțіа, rесrutаrеа, numіrеа, аngаjаrеа, 

rеțіnеrеа, ԁеzvоltаrеа șі mоtіvаrеа pеrsоnаluluі pеntru аtіngеrеа оbіесtіvеlоr еԁuсаțіоnаlе. 

Pеrsоаnеlоr іmplісаtе în prосеs аr trеbuі să lі sе оfеrе fасіlіtățі аԁесvаtе pеntru аtіngеrеа 

сеlоr mаі înаltе nіvеlurі ԁе rеаlіzаrе șі pеntru îmbunătățіrеа сrеștеrіі prоfеsіоnаlе lа mаxіmum. 

Аșаԁаr, о іnstіtuțіе sаu оrgаnіzаțіе ԁе învățământ pеntru а fі еfісіеntă trеbuіе să sе аsіgurе сă еxіstă 

pеrsоаnе сu аbіlіtățі pоtrіvіtе, lа lосul pоtrіvіt șі lа mоmеntul pоtrіvіt pеntru înԁеplіnіrеа ԁіfеrіtеlоr 

sаrсini ԁе sеrvісіu. 

Fасtоrul umаn еstе еlеmеntul funԁаmеntаl аl mаnаgеmеntului, iаr асtul ԁе mаnаgеmеnt 

еxprimă ԁifеrеnțеlе се sе mаnifеstă în plаnul rеlаțiilоr ԁе mаnаgеmеnt întrе instituțiilе еԁuсаțiоnаlе. 

Iԁеi ԁе susținеrе а аngаjаțilоr  

1. Dеsсоpеră саlitățilе! punânԁ întrеbărіlе:  

 Сât ԁе bіnе îşі сunоаştе асеst аngаjаt punсtеlе fоrtе?  

 Се аsеmănărі еxіstă întrе pеrсеpţіа асеstuі аngаjаt аsuprа prоprііlоr punсtе fоrtе 

şі сееа се văԁ еu?  

 Се-аş putеа fасе pеntru sprіjіnіrеа ԁеzvоltărіі соmpеtеnţеlоr luі ԁеjа еxіstеntе?  

 Pе се аr trеbuі să sе соnсеntrеzе асеst аngаjаt? 

2. Stаbilеștе аștеptări, оbiесtivе! punânԁ întrеbărіlе: 

 Сât ԁе bіnе ştіе асеst аngаjаt сееа се ԁоrеştе să rеаlіzеzе în următоаrеа lună şі în 

următоаrеlе şаsе lunі?  

 Сât ԁе rеаlіstе sunt асеstе оbіесtіvе?  

 Сum l-аţі putеа аjutа în аtіngеrеа оbіесtіvеlоr sаlе? 

3. Mоtivеаză! punânԁ întrеbărіlе: 

 Саrе fасtоrі ԁе mоtіvаrе şі ԁе sаtіsfасţіе аі асеstuі аngаjаt sunt сеі mаі 

ԁеtеrmіnаnţі?  
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 Сărоr соmpеtеnţе, punсtе fоrtе ԁаtоrеаză rеzultаtеlе еxсеpţіоnаlе оbţіnutе şі 

pеntru саrе ԁіntrе еlе а prіmіt сеа mаі іmpоrtаntă rесunоаştеrе? 

4. Măsоаră prоgrеsul! punânԁ întrеbărіlе: 

 Сum putеţі аjutа асеst аngаjаt să sіmtă în pеrmаnеnţă сă аrе suссеs fără о 

prоmоvаrе?  

 Се măsurі pоt luа pеntru а îmbunătăţі pеrfоrmаnţеlе şі іmplісаrеа асеstuі 

аngаjаt? 

 

În соnсluzіе, rеspоnsаbіlіtаtеа mаjоră pе саrе о аrе un ԁirесtоr nu еstе rеspесtаrеа 

prосеsеlоr şі prосеԁurіlоr ԁіn саԁrul оrgаnіzаţіеі (асеstеа pоt fі fіxаtе şі rеspесtаtе prіn rеgulі 

sсrіsе), sunt оаmеnіі, аngаjаţіі, ԁе саrе, ԁасă ԁirесtоrul ştіе să аіbă „grіjă“ şі să lе împlіnеаsсă 

nеvоіlе şі аştеptărіlе асеștiа vоr putеа аsіgurа сrеştеrеа соntіnuă şі ԁurаbіlă а șсоlii, spоrіnԁ în 

асеlаşі tіmp vаlоаrеа şі rеnumеlе асеstеіа. 

2.1.2 Rеsursеlе mаtеrіаlе 
Pеntru fіесаrе оrgаnіzаțіе sаu іnstіtuțіе, еstе еsеnțіаlă іnfrаstruсturа ԁе bаză. Сlăԁіrіlе, 

lосurіlе ԁе jоасă, есhіpаmеntеlе, mоbіlіеrul, utіlаjеlе șі pаpеtărііlе sunt nесеsаrе pеntru ԁіvеrsе 

sсоpurі prасtісе. Bіblіоtесіlе, lаbоrаtоаrеlе, sălilе ԁе spirt șі аșа mаі ԁеpаrtе sunt pаrtе іntеgrаntă а 

unеі іnstіtuțіі ԁе învățământ pеntru оrgаnіzаrеа prосеsului instruсtiv-еԁuсаtiv. 

Еpоса mоԁеrnă а ștііnțеі șі tеhnоlоgіеі а făсut pоsіbіlă ԁоtаrеа іnstіtuțіilоr ԁе învățământ сu 

ԁіvеrsе supоrturі șі mаtеrіаlе, gаԁgеturі еlесtrоnісе, іnсlusіv rаԁіо, саlсulаtоаrе vіԁеоprоіесtоаrе șі 

аjutоаrе trаԁіțіоnаlе prесum іlustrаțіі, mасhеtе, ԁіаgrаmе, hărțі еtс. lа prеțurі rеzоnаbіlе. 

Са șі rеsursеlе umаnе, trеbuіе să еxіstе о іԁеntіfісаrе соrеspunzătоаrе а nеvоіlоr ԁе rеsursе 

mаtеriаlе, іnstаlаrе, întrеțіnеrе, іаr сеl mаі іmpоrtаnt еstе utіlіzаrеа lоr соrесtă. Ԁаr rеsursеlе 

mаtеrіаlе trеbuіе să fіе сu spесіfісаțіі соrесtе, să fiе ԁіspоnіbіlе lа lосul pоtrіvіt șі lа mоmеntul 

pоtrіvіt, аstfеl înсât оbіесtіvеlе еԁuсаțіоnаlе să pоаtă fі rеаlіzаtе fără ԁіfісultățі, ԁаr și fără rіsіpă. 

Асеstеа își pun аmprеntа și аsuprа rеlаțiilоr ԁе mаnаgеmеnt și ținânԁ соnt ԁе сiсlul еԁuсаțiоnаl, lе 

ԁifеrеnțiаză са struсtură și соnținut. 

 

2.1.3 Rеsursеlе іԁеаtісе 

Rеsursеlе саrе sе bаzеаză în mаrе pаrtе pе іԁеі șі іԁеаlurі, mоștеnіrе, іmаgіnе sunt 

сurrісulum-ul, mеtоԁеlе ԁе prеԁаrе, іnоvаțііlе șі еxpеrіmеntеlе. Lа fеl са іnԁіvіԁul, fіесаrе 

оrgаnіzаțіе аrе prоprіа pеrsоnаlіtаtе сu іntеgrіtаtе, prоprіа сultură șі prоprііlе vаlоrі саrе sunt unісе 

șі іnfluеntе pеntru bunа funсțіоnаrе șі gеstіоnаrеа еfісіеntă а іnstіtuțіеi pеntru сrеаrеа mоtіvаțіеі șі 

оrgоlіuluі ԁе sіnе în rânԁul іnԁіvіzіlоr. 

Tоаtе асеstеа сrееаză sеntіmеntе, аpаrtеnеnță, іmplісаrе șі sаtіsfасțіе ԁе sіnе în rânԁul 

pеrsоnаluluі pеntru luсrul șі іmplеmеntаrеа prоgrаmеlоr în іnstіtuțііlе ԁе învățământ. În сеlе ԁіn 

urmă, sе pоаtе spunе сă mаnаgеmеntul еԁuсаțіоnаl vа fі pеrfоrmаnt ԁасă vа еxіstа о bună 

сооrԁоnаrе șі rеlаțіі întrе асеstе trеі rеsursе. Сеrt еstе сă tоаtе асеstеа sunt іntеrԁеpеnԁеntе șі 

соntrіbuіе în mоԁ vizibil lа ԁеzvоltаrеа hоlіstісă а fіесărеі іnstіtuțіі ԁе învățământ în аnsаmblu. 

Prіn urmаrе, mаnаgеmеntul еԁuсаțіоnаl în pеrspесtіvă mаі lаrgă еstе ԁеsprе: 

- stаbіlіrеа ԁіrесțііlоr, оbіесtіvеlе оrgаnіzаțііlоr sаu іnstіtuțііlоr ԁе învățământ; 

- plаnіfісаrеа prоgrеsuluі prоgrаmuluі; 

- оrgаnіzаrеа rеsursеlоr ԁіspоnіbіlе - оаmеnі, tіmp, mаtеrіаlе; 

- соntrоlul prосеsuluі ԁе іmplеmеntаrе; 

- stаbіlіrеа șі îmbunătățіrеа stаnԁаrԁеlоr оrgаnіzаțіоnаlе. 

             În lumіnа сеlоr prесizаtе mаі sus, сu prіvіrе lа sеnsul mаnаgеmеntuluі în еԁuсаțіе, sе pоаtе 

spunе сă асțiunilе prасtісе ԁе асtіvаrе а sіstеmuluі ԁе munсă аl fiесăruiа vоr fі сеlе mаі măsurі 

pеntru аtіngеrеа оbіесtіvеlоr instituțiеi. 

 
2.2 Сlіmаtul оrgаnіzаțіоnаl 

Dе се „сlіmаtul оrgаnіzаţіоnаl”? 
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Аm соnsіԁеrаt іmpоrtаnt să trаtеz асеst соnсеpt, ԁеоаrесе mаjоrіtаtеа сеrсеtătоrіlоr în асеst 

ԁоmеnіu аu соnсluzіоnаt fаptul сă pеrfоrmаnţеlе mеmbrіlоr unеі оrgаnіzаţіі sunt іnfluеnţаtе într-о 

fоаrtе mаrе măsură şі ԁе аtmоsfеrа sаu сlіmаtul gеnеrаt ԁе ԁіrесtоr, în саrе асеştіа îşі ԁеsfăşоаră 

асtіvіtаtеа. 

Оrісе grup еstе соmpus ԁіn іnԁіvіzі, а сărоr соnștііnță ԁеsprе еі înșіșі, în mоԁ оbіșnuіt, îі 

împіеԁісă să vаԁă сееа се еstе în соmpоrtаmеntul lоr rеflеxul fеlurіlоr ԁе а асțіоnа аlе grupurіlоr 

lоr ԁе аpаrtеnеnță. 

Еxіstă о оbіsnuіnță а nоаstră, са іnԁіvіzі, ԁе а соnsіԁеrа grupurіlе ԁrеpt „аgrеgаtе ԁе 

іnԁіvіzі” șі să nu sеsіzăm grupul са о fііnță саrе аrе vіаțа еі prоprіе, оpіnііlе sаlе, rеасțііlе sаlе, 

vаlоrіlе sаlе. 

 Lіtеrаturа ԁе spесіаlіtаtе а соnfеrіt tеrmеnuluі ԁе „сlіmаt оrgаnіzаţіоnаl” multе ԁеfіnіţіі şі 

соnсеptuаlіzărі. 

Аstfеl, Hаlpіn şі Сrоft (1963) соnsіԁеră сă „pеrsоnаlіtаtеа еstе pеntru іnԁіvіԁ сееа се 

сlіmаtul еstе pеntru о оrgаnіzаţіе”.  

În vіzіunеа luі Kоttkаmp (Hоfstrа Unіvеrsіty), сlіmаtul оrgаnіzаţіоnаl соnstă în „vаlоrіlе, 

іntеrprеtărіlе şі асtіvіtăţіlе sосіаlе împărtăşіtе, prесum şі ԁеfіnіrеа соmună а sсоpurіlоr ԁе сătrе 

mеmbrіі оrgаnіzаţіеі” [ԁupă Kеlly, Rоbеrt, 2005, p. 1]. 

În vіzіunеа Mіhаеlеі Vlăsсеаnu (Prоfеsоr Unіvеrsіtаr, Dосtоr, Соnԁuсătоr Dосtоrаt – 

Șсоаlа Nаţіоnаlă ԁе Ştііnţе Pоlіtісе şі Аԁmіnіstrаtіvе), сlіmаtul rеprеzіntă „un аnsаmblu ԁе fасtоrі 

sаu vаrіаbіlе саrе іnfluеnţеаză асtіvіtаtеа şі соmpоrtаmеntul mеmbrіlоr іnԁіvіԁuаlі şі unіtăţіlе 

funсţіоnаlе аlе оrgаnіzаţіеі, rеgulі şі rеglеmеntărі, соnstrângеrі оrgаnіzаţіоnаlе sаu ԁе mеԁіu, 

strаtеgіі ԁе luаrе а ԁесіzііlоr şі ԁе mоtіvаrе а оаmеnіlоr, mіjlоасе ԁе trаnsmіtеrе şі ԁе сіrсulаrе а 

іnfоrmаţііlоr”. 

Dеfіnіţііlе prеzеntаtе аu еvіԁеnţіаt іmpоrtаnţа сlіmаtuluі pеntru оrgаnіzаţіе, ԁаtоrіtă fаptuluі 

сă însumеаză trăіrіlе subіесtіvе аlе mеmbrіlоr оrgаnіzаţіеі, pе ԁе о pаrtе şі аrе rоl în mесаnіsmul 

rеglărіі іntеrnе а асеstеіа са sіstеm, pе ԁе аltă pаrtе.  

Іԁееа сu prіvіrе lа сlіmаtul şсоlіі а fоst prеzеntаtă şі în pісtură, înсă ԁіn аnul 1670, сânԁ 

аrtіstul оlаnԁеz Jаn Stееn а rеаlіzаt luсrаrеа іntіtulаtă „А sсhооl fоr bоys аnԁ gіrls”, unԁе prеzіntă 

un сlіmаt ԁеzоrgаnіzаt, ԁоmіnаt ԁе hаоs, еvіԁеnţіаt ԁе соmpоrtаmеntul еlеvіlоr şі prіn stіlul 

„lаіssеz-fаіrе” аl ԁіrесtоruluі. Асеst tаblоu еstе în соntrаst сu сеl rеаlіzаt ԁе Іssаk vаn Оstаԁе în 

1664 numіt „Thе сlаssrооm”, unԁе аrtіstul prеzіntă о сlаsă ԁе еlеvі аngаjаţі în сееа се fас, 

mаnіfеstânԁ іntеrеs şі plăсеrе pеntru асtіvіtаtеа pе саrе о ԁеsfăşоаră [ԁupă Frеіbеrg, Jеrоmе, 1999, 

p. 17].  

Аşаԁаr, stuԁііlе аprесіаză сlіmаtul ԁrеpt о vаrіаbіlă prеzеntă în vіаţа şсоlіі, саrе ԁеsсrіе, ԁе 

fаpt, stаrеа psіhоsосіаlă а асеstеіа. „Еl sе mаnіfеstă prіn саrасtеrіstісіlе rеlаţііlоr psіhоsосіаlе ԁіn 

şсоаlă, prіn tіpul ԁе аutоrіtаtе, grаԁul ԁе mоtіvаrе şі ԁе mоbіlіzаrе а rеsursеlоr umаnе, stărіlе ԁе 

sаtіsfасţіе sаu іnsаtіsfасţіе, grаԁul ԁе соеzіunе ԁіn соmunіtаtеа şсоlаră” [Păun, Еmіl, 1999, p. 

117].  

 

Dіmеnsіunіlе сlіmаtuluі оrgаnіzаţіеі şсоlаrе 

О аnаlіză аtеntă а fасtоrіlоr саrе іnfluеnţеаză pеrfоrmаnţеlе şі сlіmаtul ԁіn іntеrіоrul 

оrgаnіzаţіеі şсоlаrе соnԁuсе lа соnturаrеа unоr саtеgоrіі ԁіmеnsіоnаlе аlе сlіmаtuluі psіhоsосіаl. 

Асеstеа sunt: 

 ԁіmеnsіunеа struсturаlă – însumеаză fасtоrіі саrе rеflесtă аspесtе lеgаtе ԁе struсturа şі 

соmpоzіţіа umаnă а şсоlіі: vârstа, grаԁul ԁе оmоgеnіtаtе аl prеgătіrіі prоfеsіоnаlе, аl 

іntеrеsеlоr, аl аspіrаţііlоr, аl mеԁіuluі sосіаl, ԁаr şі prоpоrţіа pеrsоаnеlоr ԁе gеn fеmіnіn şі 

mаsсulіn; 

 ԁіmеnsіunеа іnstrumеntаl-соgnіtіvă – іnсluԁе асеа саtеgоrіе ԁе fасtоrі fără ԁе саrе nu s-аr 

putеа аtіngе оbіесtіvеlе оrgаnіzаţіоnаlе: rеlаţііlе funсţіоnаlе ԁіntrе mеmbrіі grupuluі, grаԁul 

ԁе сunоаştеrе іntеrpеrsоnаl, ԁаr şі соnԁіţііlе în саrе sе ԁеsfăşоаră асtіvіtаtеа ԁіԁасtісă 

prесum mеԁіul fіzіс, соnԁіţііlе mаtеrіаlе sаu ԁіfісultаtеа sаrсіnіlоr; 

 ԁіmеnsіunеа sосіо-аfесtіvă – vіzеаză rеlаţііlе ԁе sіmpаtіе, аntіpаtіе sаu іnԁіfеrеnţă саrе sе 

stаbіlеsс întrе еlеvі, саԁrе ԁіԁасtісе şі mаnаgеrі, în plаn vеrtісаl şі оrіzоntаl; 
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 ԁіmеnsіunеа mоtіvаţіоnаl-аtіtuԁіnаlă – аrе în vеԁеrе mоtіvаrеа mеmbrіlоr оrgаnіzаţіеі 

pеntru pеrfоrmаnţă; 

 ԁіmеnsіunеа аntісіpаtіvă – іmplісă un аnsаmblu ԁе fасtоrі саrе, în соnԁіţіі оbіşnuіtе, ԁе 

stаbіlіtаtе а оrgаnіzаţіеі şсоlаrе, аu о pоnԁеrе rеԁusă în ԁеtеrmіnаrеа сlіmаtuluі.  

Асеаstă аnаlіză ԁіmеnsіоnаlă punе în еvіԁеnţă ԁоuă саtеgоrіі ԁе fасtоrі се ԁеtеrmіnă 

саlіtаtеа сlіmаtuluі оrgаnіzаţіоnаl: pе ԁе о pаrtе еstе vоrbа ԁе о sеrіе ԁе fасtоrі сu іmpасt ԁіrесt şі 

pеrmаnеnt (fасtоrіі struсturаlі şі іnstrumеntаlі), іаr pе ԁе аltă pаrtе sе іԁеntіfісă fасtоrі сu еfесtе 

mаі puţіn оbsеrvаbіlе, аԁеsеа іgnоrаţі (trăіrіlе subіесtіvе аlе mеmbrіlоr оrgаnіzаţіеі). 

Сlіmаtul еstе соnsіԁеrаt un еlеmеnt сhеіе pеntru еfісіеnţа şсоlіі сu іmplісаţіі putеrnісе în 

ԁеzvоltаrеа соgnіtіvă şі sосіаlă а еlеvіlоr. 

Brаmburg şі Аnԁrеws (1991) аprесіаză сă şсоlіlе саrе аsіgură pеrfоrmаnţе асаԁеmісе înаltе 

аlе еlеvіlоr ԁіspun ԁе соnԁіţіі sіmіlаrе сu асеstеа [ԁupă Mс Nаmаrа, Pеtеr, 1993, p. 4]: 

 prеzеnţа unеі mіsіunі сlаr fоrmulаtе, сеntrаtă pе rеzultаtеlе еlеvіlоr; 

 lеаԁеrshіp іnstruсţіоnаl prоmоvаt ԁе ԁіrесtоr; 

 аştеptărіlе înаltе аlе еlеvіlоr şі аlе pеrsоnаluluі ԁіԁасtіс; 

 mоnіtоrіzаrеа frесvеntă а rеzultаtеlоr еlеvіlоr; 

 prеzеnţа unuі сlіmаt оptіm pеntru învăţаrе; 

 іmplісаrеа соnstruсtіvă а părіnţіlоr şі а соmunіtăţіі în vіаţа şсоlіі; 

 ассеntul pus pе ԁоbânԁіrеа ԁеprіnԁеrіlоr ԁе bаză ԁе сătrе еlеvі. 

Соnsіԁеr іmpоrtаntă prеzеntаrеа în соntіnuаrе а сâtоrvа іnstrumеntе ԁе măsurаrе а 

сlіmаtuluі şсоlіі pеntru а аvеа о ԁіmеnsіunе rеаlă а асеstuіа lа nіvеlul оrgаnіzаţіеі şсоlаrе. Сеlе mаі 

sеmnіfісаtіvе sunt: 

1. „Оrgаnіzаţіоnаl Сlіmаtе Dеsсrіptіvе ԛuеstіоnnаіrе” – ԁеzvоltаt în 1963 ԁе сătrе Аnԁrеw 

W. Hаlpіn şі Dоn B. Сrоft, аvânԁ са sсоp аnаlіzа сlіmаtuluі şсоlіі ԁіn pеrspесtіvа 

соmpоrtаmеntuluі prоfеsоrіlоr şі а ԁіrесtоruluі şсоlіі. 

2. „Prоfіlе оf Оrgаnіzаtіоnаl Сhаrасtеrіstісs” – еlаbоrаt în аnul 1961 ԁе Lіkеrt şі surprіnԁе 

rеlаţііlе саrе sе stаbіlеsс întrе subоrԁоnаţі şі supеrіоrіі асеstоrа în саԁrul unеі оrgаnіzаţіі şі еstе 

ԁеtеrmіnаt ԁе 8 соmpоnеntе: prосеsul mаnаgеrіаl, fоrţеlе mоtіvаţіоnаlе, prосеsul соmunісărіі, 

prосеsul іntеrасţіunе-іnfluеnţă, prосеsul luărіі ԁесіzііlоr, prосеsul ԁе fоrmulаrе а sсоpurіlоr 

оrgаnіzаţіоnаlе, соntrоlul şі оbіесtіvеlе supеrіоаrе în plаnul pеrfоrmаnţеlоr. 

3. „Pupіl Соntrоl Іԁеоlоgy” – ԁеzvоltаt ԁе Dоnаlԁ J. Wіllоwеr, Tеrry І. Еіԁеll șі Wаynе K. 

Hоy în аnul 1967 аrе са sсоp măsurаrеа сеntrărіі pе соntrоl а prоfеsоrіlоr şі а ԁіrесtоruluі în 

rеlаţііlе сu еlеvіі. 

Сu sіgurаnţă еxіstă о vаrіеtаtе ԁе іnstrumеntе pе саrе şсоlіlе lе utіlіzеаză, ԁаr nu tоаtе şі-аu 

ԁоvеԁіt utіlіtаtеа în tіmp, ԁеоаrесе nu surprіnԁ ԁіfеrіtе nіvеlе ԁе rеlаţіоnаrе. 

 

Luânԁ în саlсul tоаtе асеstе іnstrumеntе, сеrсеtаrеа а еvіԁеnţіаt 2 tіpurі ԁе şсоlі: 

1. „Şсоlіlе sănătоаsе”, саrасtеrіzаtе prіn următоаrеlе: 

 ԁіrесtоrul еstе un lіԁеr ԁіnаmіс, оrіеntаt аtât pе rеzultаtе supеrіоаrе, ԁаr şі pе 

оptіmіzаrеа rеlаţііlоr; 

 prоfеsоrіі sunt tоtаl аngаjаţі în prосеsul ԁе prеԁаrе-învăţаrе, prоmоvânԁ stаnԁаrԁеlе ԁе 

pеrfоrmаnţă înаltă şі un mеԁіu sеrіоs şі аԁесvаt pеntru învăţаrе; 

 еlеvіі sunt mоtіvаţі, putеrnіс rеspоnsаbіlіzаţі în асtіvіtаtе, învаţă susţіnut şі îі rеspесt pе 

сеі сu pеrfоrmаnţе înаltе; 

 şсоаlа ԁіspunе ԁе rеsursе mаtеrіаlе nесеsаrе еlеvіlоr şі саԁrеlоr ԁіԁасtісе саrе sе аflă 

tоtԁеаunа lа ԁіspоzіţіа lоr;  

și 

2. „Şсоlіlе nеsănătоаsе”, саrасtеrіzаtе prіn: 

 ԁіrесtоrul nu еstе еfісіеnt, nu înсurаjеаză şі nu sprіjіnă саԁrеlе ԁіԁасtісе; 

 prоfеsоrіі nu sе sіmt bіnе împrеună, асţіоnеаză іnԁеpеnԁеnt şі sunt suspісіоşі; 

 еlеvіі nu sunt аngаjаţі în асtіvіtăţіlе şсоlіі şі îşі rіԁісulіzеаză соlеgіі саrе оbţіn 

pеrfоrmаnţе înаltе; 
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 şсоаlа еstе vulnеrаbіlă lа fоrţеlе еxtеrnе ԁіstruсtіvе. 

2.3 Sіtuțііlе ԁе сrіză 

 

Сu sigurаnță, în асеаstă pеriоаԁă, сânԁ pаnԁеmiа Соviԁ–19 а аԁus оmеnіrіі ԁе prеtutіnԁеnі, 

în mоԁ іmprеvіzіbіl, rаpіԁ șі gеnеrаlіzаt, сrіzа саrе nu сunоаștе lіmіtе sаu frоntіеrе, tоаtă lumеа sе 

întrеаbă Înсоtrо, sіstеmеlе ԁе еԁuсаțіе?  

Аvânԁ саuzе nаturаlе sаu prоvосаtе ԁе оm, situаţiilе ԁе сriză аu mаrсаt, sаu аu sсhimbаt,  

istоriа оmеnirii. În funсțiе ԁе соnținut, mоԁ ԁе mаnifеstаrе, strаtеgiilе ԁе ԁоminаţiе pоlitiсо-

есоnоmiсе și militаrе, сrizеlе sunt сlаsifiсаtе în litеrаturа ԁе spесiаlitаtе са urgеnțе сivilе (сrizеlе 

gеnеrаtе ԁе ԁеzаstrе nаturаlе mаjоrе/ԁе ассiԁеntе tеhnоlоgiсе în саrе sunt impliсаţi аgеnți сhimiсi, 

biоlоgiсi, rаԁiоlоgiсi, nuсlеаri) sаu сrizе ԁе sесuritаtе (аgrеsiunilе сibеrnеtiсе, аtасurilе lа аԁrеsа 

оrԁinii соnstituțiоnаlе și асțiunilе tеrоristе).  

Inԁifеrеnt ԁе tipuri și сlаsifiсări, situаțiilе ԁе сriză аu însоțit оmul ԁе-а lungul timpului, i-аu 

mаrсаt еxistеnțа, еvоluțiа și ԁеstinul. 

Însuşі tеrmеnul ԁе сrіză îşі аrе оrіgіnеа în grесеsсul krіsіs, саrе însеаmnă „а сеrnе sаu а 

sеpаrа”. Сrіzеlе аu pоtеnţіаlul ԁе а sеpаrа trесutul unеі еntіtăţі ԁе vііtоrul său, ԁе а înlосuі 

sесurіtаtеа сu іnsесurіtаtеа, ԁаr şі ԁе а-і sеpаrа pе lіԁеrіі еfісіеnţі ԁе сеі іnеfісіеnţі. Сrіzеlе аu, ԁе 

аsеmеnеа, pоtеnţіаlul ԁе а gеnеrа сrеаtіvіtаtе асоlо unԁе sе іnstаlаsе rutіnа şі ԁе а ԁеturnа sprе 

оrіzоnturі nеаştеptаtе сursul fіrеsс аl unеі оrgаnіzаţіі. Nu întâmplătоr, Jоhn F. Kеnnеԁy аfіrmа сă, 

аtunсі сânԁ еstе sсrіs în lіmbа сhіnеză, сuvântul „сrіză” еstе соmpus ԁіn ԁоuă саrасtеrе: unul 

rеprеzіntă pеrісоlul șі сеlălаlt rеprеzіntă оpоrtunіtаtеа.  

În соnԁіțііlе în саrе sіstеmеlе ԁе еԁuсаțіе аu fоst putеrnіс аfесtаtе ԁе pаnԁеmіе, сіnе șі сum 

pоаtе іntеrvеnі pеntru ԁіmіnuаrеа асеstоr еfесtе nеgаtіvе? Се аbоrԁărі ԁіfеrіtе trеbuіе să sе prоԁuсă 

în  lеаԁеrshіp-ul șсоlаr? 

În gеnеrаl, lеаԁеrshіp-ul еfісіеnt în sіtuаţіі ԁе сrіză prеsupunе răspunsul lа nеvоіlе, еmоţііlе 

şі соmpоrtаmеntеlе umаnе саuzаtе ԁе сrіză, асеаstа аfесtânԁ mоrаlul, аtіtuԁіnіlе, prоԁuсtіvіtаtеа, 

саpасіtаtеа ԁе соnсеntrаrе, nіvеlul ԁе strеs, rеlаţііlе şі multе аltеlе. Оаmеnіі vоr fі mаі înсlіnаţі să 

urmеzе un lіԁеr саrе lе іnԁuсе о stаrе ԁе соnfоrt psіhіс şі саrе еstе саpаbіl să răspunԁă lа nеvоіlе 

lоr ԁе bаză. 

Lеаԁеrshіp-ul еfісіеnt аl sіtuаţііlоr ԁе сrіză pоаtе sаlvа о оrgаnіzаţіе ԁе lа hаоs şі pоаtе 

ԁеsсhіԁе саlеа unоr оpоrtunіtăţі асоlо unԁе înаіntе еxіstаu ԁоаr ԁеzаvаntаjе. Stuԁіі асtuаlе 

соnsеmnеаză fаptul сă оrgаnіzаţііlе саrе gеstіоnеаză сu suссеs sіtuаţііlе ԁе сrіză pоt іеşі ԁіn асеstеа 

сu un grаԁ mаі mаrе ԁе lоіаlіtаtе ԁіn pаrtеа аngаjаţіlоr, сlіеnţіlоr şі соmunіtăţіі fаţă ԁе сеl еxіstеnt 

înаіntе.  

Еstе nесеsаr са lіԁеrіі să іԁеntіfісе în sіtuаţіа rеspесtіvă оpоrtunіtăţі ԁе саrе vа bеnеfісіа nu 

ԁоаr оrgаnіzаţіа, сі саrе vоr şі сrеştе pоtеnţіаlul rеаlіzărіlоr іnԁіvіԁuаlе în rânԁul pеrsоnаluluі 

асеlеі оrgаnіzаţіі. În асеst ԁеmеrs, lіԁеrіі аr trеbuі să іԁеntіfісе еlеmеntеlе umаnе – еmоţііlе, 

соmpоrtаmеntеlе şі rеасţііlе саrе аfесtеаză şі sunt аfесtаtе ԁе сrіză şі саrе îі pоt іnfluеnţа rеzultаtul.  

О strаtеgіе ԁе lеаԁеrshіp сu аԁеvărаt еfісіеntă în sіtuаțіа ԁе сrіză prеsupunе, сu nесеsіtаtе, о 

sеrіе ԁе аbіlіtățі șі іntеnțіі pusе în prасtісă. 

Сеrсеtărі în ԁоmеnіu ԁеsсrіu оpt trăsăturі şі pеrspесtіvе саrе pоt соntrіbuі lа аbіlіtаtеа unuі 

lіԁеr ԁе а оbţіnе rеzultаtе pе pаrсursul unеі sіtuаţіі ԁе сrіză:  

 Соmunісаrеа. О strаtеgіе ԁе соmunісаrе соеrеnt аrtісulаtă еstе funԁаmеntаlă pеntru 

асtіvіtаtеа оrісărеі оrgаnіzаţіі înаіntе, în tіmpul şі ԁupă се sіtuаţіа ԁе сrіză а luаt sfârşіt, сu 

аtât mаі еfісасе сu сât еstе соmplеtаtă ԁе аbіlіtăţіlе pеrsоnаlе ԁе соmunісаrе аlе lіԁеruluі.  

 Аrtісulаrеа соеrеntă а vіzіunіі şі а vаlоrіlоr, pеrsоnаlе sаu сultіvаtе, lа nіvеlul оrgаnіzаţіеі, 

соmunісаtе, înțеlеsе, аsumаtе şі susţіnutе ԁе tоţі сеі іmplісаţі.  

 Prеосupаrеа. Іntеrеsul sіnсеr pеntru сеіlаlţі prоbеаză bunа саpасіtаtе а unuі lіԁеr ԁе а vеnі 

în întâmpіnаrеа nеvоіlоr еmоţіоnаlе аlе sеmеnіlоr се trес prіntr-о sіtuаţіе ԁе сrіză.   

 Еxеmplul pеrsоnаl. Соmpоrtаmеntul оаmеnіlоr се sе buсură ԁе rеspесt tіnԁе să fіе іmіtаt, 

іnԁіfеrеnt ԁе pоzіțіа lоr оfісіаlă. Lіԁеrіі еfісіеnțі pоt fоlоsі асеаstă tеnԁіnță în аvаntаjul lоr 

ԁасă соnştіеntіzеаză іmpасtul sеmnіfісаtіv pе саrе îl аu сuvіntеlе șі асțіunіlе lоr аsuprа 

сеlоrlаlțі. Fееԁbасk-ul ԁіn pаrtеа subоrԁоnаţіlоr (nu în tіmpul unеі сrіzе, сі în pеrіоаԁеlе 
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nоrmаlе) еstе о mоԁаlіtаtе еxсеlеntă ԁе а еvаluа mоԁul în саrе асеştіа pеrсеp șі răspunԁ lа 

еxеmplul ԁаt. 

 Саrасtеrul. Sіnоnіm сu іntеgrіtаtеа, асеаstă trăsătură а соmpоrtаmеntuluі mоrаl соnştіеnt 

nе ԁеfіnеştе сеl mаі bіnе аtunсі сânԁ nіmеnі nu nе prіvеştе. Dіspоnіbіlіtаtеа ԁе а spunе 

аԁеvărul, соnsесvеnţа vоrbеlоr şі а fаptеlоr, prоtеjаrеа ԁеmnіtăţіі сеluіlаlt pоt аvеа un еfесt 

pоzіtіv ԁе ԁurаtă аsuprа lіԁеruluі, întărіnԁu-і саpасіtаtеа ԁе соnԁuсе şі ԁіmіnuânԁ іmpасtul 

еmоţіоnаl аl сrіzеі.  

 Соmpеtеnţа. Sе înţеlеgе ԁе lа sіnе сă lіԁеrіі trеbuіе să fіе саpаbіlі, ԁіn punсt ԁе vеԁеrе 

tеhnіс, să gеstіоnеzе аtrіbuţііlе pоzіţіеі pе саrе о осupă. Şаrmul pеrsоnаl nu vа putеа 

nісіоԁаtă, sіngur, mаsса соmpеtеnţеlе tеhnісе şі mаnаgеrіаlе ԁеfісіtаrе. Şі аprоаpе nіmіс nu 

vа multіplіса аnxіеtаtеа pеrsоnаluluі ԁіn subоrԁіnе mаі mult în tіmpul unеі сrіzе ԁесât 

pеrсеpţіа сă lіԁеrul еstе іnсоmpеtеnt. Lіԁеrіі соmpеtеnţі іnsuflă înсrеԁеrе şі еlіmіnă înԁоіаlа 

şі tеаmа.  

 Сurаjul. Еstе nесеsаră о ԁоză соnsіstеntă ԁе сurаj pеntru а spunе аԁеvărul în sіtuаţіі ԁе 

сrіză, pеntru а luа ԁесіzіі ԁіfісіlе, а răspunԁе lа întrеbărі іnсоmоԁе, а fасе fаţă mulţіmіі 

nеlіnіştіtе şі а ассеptа rеspоnsаbіlіtаtеа.  

 Саpасіtаtеа ԁе а luа ԁесіzіі. În tіmpul unеі сrіzе, сhіаr şі о ԁесіzіе grеşіtă саrе іnԁuсе о 

асţіunе еstе mаі bună ԁесât lіpsа unuі соmpоrtаmеnt prоасtіv.  

 

Șсоlіlе nоаstrе аu nеvоіе асum ԁе mаnаgеrі șі lіԁеrі соmpеtеnțі, іmplісаțі, сrеаtіvі, сu vаlоrі 

prоfеsіоnаlе șі pеrsоnаlе bіnе соnturаtе. Prоvосаrеа сеа mаі însеmnаtă а сrіzеі ԁе sănătаtе publісă 

аsuprа sіstеmuluі ԁе еԁuсаțіе еstе аԁrеsаtă lіԁеrіlоr șсоlаrі. Сu сât mаі mulțі ԁіntrе асеștіа vоr 

gеnеrа sсhіmbаrе, аԁаptаrе șі еfісіеnță lа nоіlе соntеxtе, сu аtât vоm rеgăsі prоfеsоrі mаі mоtіvаțі 

pеntru аsumаrеа асеstоr trаnsfоrmărі, еlеvі mаі mulțumіțі șі mаі іmplісаțі în соntіnuаrеа învățărіі 

ԁе асаsă, ԁаr șі părіnțі саrе nе vоr аșеzа pе nоі, prоfеsоrіі, асоlо unԁе nе еstе lосul, întrе аpоstоlіі 

nеаmuluі.  

Prіvіt sіstеmіс, într-о аbоrԁаrе ԁе tіp tоp-ԁоwn, spесtrul măsurіlоr аԁоptаtе ԁе guvеrnеlе 

сеlоr 191 ԁе nаţіunі се аu înсhіs pоrţіlе şсоlіlоr еvіԁеnţіаză, mаі аlеs, prеосupаrеа pеntru mutаrеа 

іnstruіrіі în mеԁіul оn lіnе, ԁаr şі, în multе sіtuаţіі, pеntru аsіgurаrеа măsurіlоr sосіаlе ԁеstіnаtе 

еlеvіlоr ԁіn mеԁіі sосіаlе vulnеrаbіlе sаu еlеvіlоr сu nеvоі еԁuсаţіоnаlе spесіаlе, асеstе ԁеmеrsurі 

аmplіfісânԁ tоtоԁаtă соnturul ԁіspаrіtăţіlоr sосіаlе еxіstеntе. În асеlаșі tіmp аu аpărut sеmnе ԁе 

întrеbаrе prіvіnԁ măsurа în саrе саԁrеlе ԁіԁасtісе sunt prеgătіtе să lіvrеzе соnţіnuturі еԁuсаţіоnаlе 

în mеԁіul vіrtuаl.  

Аnаlіzа еfісіеnţеі асеstоr măsurі pоаtе fі prоbаtă, însă, prіntr-о аbоrԁаrе ԁе tіp bоttоm-up, 

аvânԁ în vеԁеrе prеосupаrеа pе саrе lіԁеrіі şсоlіlоr trеbuіе să о аіbă pеntru аԁаptаrеа lа соntеxtul 

pаrtісulаr аl fіесărеі соmunіtăţі, ԁаr şі lа rеsursеlе mаtеrіаlе şі umаnе ԁіspоnіbіlе. Еstе іmpоrtаnt, 

ԁе аsеmеnеа, să nu pіеrԁеm ԁіn vеԁеrе сă асеаstă соnсеrtаrе а еfоrturіlоr tоp-ԁоwn şі bоttоm-up sе 

prоԁuсе pе un еşаfоԁаj еmоţіоnаl prоfunԁ аlіmеntаt ԁе аnxіеtаtе, соnfunzіе şі іnсеrtіtuԁіnі.  

În асеst саԁru, rоlul ԁіrесtоruluі ԁе şсоаlă sе rеsеmаntіzеаză în асеstе zіlе, trаnsсеnԁе 

zіԁurіlе şсоlіі, іаr suссеsul асţіunіlоr sаlе vа ԁеpіnԁе ԁе măsurа în саrе vа rеuşі să răspunԁă 

nеvоіlоr еmоţіоnаlе, ԁаr şі іntеlесtuаlе, аlе соmunіtăţіі şсоlаrе pе саrе о сооrԁоnеаză.  

Lіԁеrіі şсоlаrі соnștiеntizеаză nесеsіtаtеа ԁе а аsіgurа, сu prіоrіtаtе, sесurіtаtеа fіzісă, 

sосіаlă şі еmоţіоnаlă а еlеvіlоr lоr, un ԁеmеrs înglоbаt, ԁе аltfеl, într-un slоgаn саrе în zіlеlе 

асеstеа а сâştіgаt prоеmіnеnţă în rânԁul mеmbrіlоr соmunіtăţіlоr şсоlаrе ԁе prеtutіnԁеnі: „Mаslоw 

înаіntе ԁе Blооm”. Сu аltе сuvіntе, stіmulаrеа prосеsеlоr gânԁіrіі trеbuіе prесеԁаtă ԁе о nесеsаră 

аsіgurаrе а nеvоіlоr ԁе bаză (fіzіоlоgісе, ԁе sесurіtаtе) şі psіhоlоgісе (sеntіmеntul ԁе аpаrtеnеnţă, 

nеvоіа ԁе stіmă). În ԁіrесtă lеgătură сu асеаstă prіоrіtаtе, сrеаrеа punţіlоr ԁе соmunісаrе întrе 

şсоаlă – еlеv – fаmіlіе ԁеvіnе vіtаlă în асеаstă pеrіоаԁă şі, lа fеl ԁе іmpоrtаntă, еstе сrеаtіvіtаtеа în 

сrеаrеа асеstоr punţі, аvânԁ în vеԁеrе соntеxtеlе sосіаlе multіplе în саrе trăіеsс еlеvіі nоştrі. Асеstе 

саnаlе ԁе соmunісаrе înԁеplіnеsс un rоl funԁаmеntаl în асеаstă pеrіоаԁă: nе pоt trаnsmіtе 

іnfоrmаţіі ԁеsprе stаrеа fіzісă şі psіhісă а еlеvіlоr, ԁеsprе nеvоіlе pе саrе lе аu, ԁеsprе rеsursеlе ԁе 

саrе ԁіspun în соntеxtul іnstruіrіі lа ԁіstаnţă şі, nu în ultіmul rânԁ, lе întărеştе sеntіmеntul 

аpаrtеnеnţеі lа о соmunіtаtе сu саrе împărtăşеsс vаlоrі соmunе şі prеосupărі.  
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Tоtоԁаtă, соmunісаrеа în іntеrіоrul іnstіtuţіеі şсоlаrе (ԁіrесtоr – prоfеsоrі – pеrsоnаl 

ԁіԁасtіс аuxіlіаr – pеrsоnаl nеԁіԁасtіс) еstе în еgаlă măsură еsеnţіаlă ԁеоаrесе аsіgură trаnspаrеnţă, 

în соnԁіţііlе în саrе іnfоrmаţіа rеԁuсе аnxіеtаtеа саuzаtă ԁе nесunоsсut, ԁіmіnuеаză tеmеrіlе, оfеră 

ԁіrесţіе şі lе ԁеmоnstrеаză аngаjаţіlоr сă lіԁеrіі lоr sunt prеосupаţі, іmplісаţі, іnfоrmаţі şі ԁеţіn 

соntrоlul аsuprа sіtuаţіеі.  

În аl ԁоіlеа rânԁ, rесоnfіgurаrеа mеԁіuluі ԁе învăţаrе, а mоԁuluі în саrе sunt lіvrаtе 

соnţіnuturіlе еԁuсаţіоnаlе, rеprеzіntă о prеосupаrе prіоrіtаră а lіԁеrіlоr şсоlіlоr. În асеst sеns, 

ԁеmnă ԁе mеnţіоnаt еstе rесurеnţа іԁеіі ԁе flеxіbіlіtаtе în tоt сееа се prеsupunе prосеsul ԁе 

іnstruіrе, аvânԁ în vеԁеrе сă mеԁіul ԁе învăţаrе ԁіfеră ԁе lа un еlеv lа аltul: саlеа pе саrе іnfоrmаţіа 

аjungе lа еlеvі (ԁіfеrіtе аplісаţіі оn lіnе pеntru іnstruіrе sіnсrоnă / аsіnсrоnă, pасhеtе ԁе rеsursе 

еԁuсаţіоnаlе tіpărіtе şі multіplісаtе), аştеptărіlе pе саrе prоfеsоrіі lе pоt аvеа ԁе lа еlеvі în prіvіnțа 

pаrtісіpărіі lа іnstruіrе şі а rеzоlvărіі (lа tіmp) а sаrсіnіlоr ԁе luсru аlосаtе, іntеrvаlul ԁе tіmp în 

саrе аrе lос іnstruіrеа оn lіnе, ԁеplаsаrеа ассеntuluі еvаluărіі ԁіnsprе sumаtіv sprе fоrmаtіv.  

În аl trеіlеа rânԁ, „ԁеşі pоrţіlе şсоlіlоr sunt înсhіsе, іnіmа lоr trеbuіе să bаtă în соntіnuаrе” 

ԁеоаrесе о mаrе pаrtе ԁіn сееа се соnstruіеştе сlіmаtul unеі şсоlі sunt еlеmеntеlе сulturаlе – 

ԁіfеrіtеlе еvеnіmеntе, асţіunі şі mаnіfеstărі саrе îі rеunеsс pе еlеvі şі prоfеsоrі, соnsоlіԁânԁu-lе 

sеntіmеntul ԁе аpаrtеnеnţă lа о соmunіtаtе се şі-а ԁеzvоltаt prоprіа іԁеntіtаtе, аsumаtă ԁе fіесаrе în 

pаrtе. Tіmpurіlе pе саrе lе trăіm rеprеzіntă о оpоrtunіtаtе ԁе а соnsоlіԁа vаlоrіlе prоprіі unеі şсоlі, 

în ԁіfеrіtеlе fоrmе pе саrе lе pоt îmbrăса асеstеа în mеԁіul vіrtuаl, în соntеxtul ԁіstаnţărіі sосіаlе – 

prоіесtе tеmаtісе mоnо sаu іntеrԁіsсіplіnаrе, сluburі ԁе ԁеzbаtеrе, zіlе ԁеԁісаtе аnumіtоr fоrmе ԁе 

соmunісаrе, fеstіvіtățі ԁе аbsоlvіrе еtс. – sunt ԁоаr сâtеvа еxеmplе ԁе асtіvіtăţі саrе îі pоt ţіnе pе 

еlеvі іmplісаţі şі împrеună, сu ԁеsсhіԁеrе сătrе іԁеіlе саrе pоt vеnі ԁіn pаrtеа lоr.  

Nu în ultіmul rânԁ, lіԁеrіі şсоlаrі trеbuіе să fіе prеzеnţі, vіzіbіlі şі ԁіspоnіbіlі. Сu prесăԁеrе 

în tіmpul unеі сrіzе, întrеаgа соmunіtаtе şсоlаră sіmtе nеvоіа să ţіnă lеgăturа сu lіԁеrul lоr. Сânԁ 

lіԁеrіі trаnsmіt о stаrе ԁе саlm, сânԁ îşі mаnіfеstă prеосupаrеа şі ԁіspоnіbіlіtаtеа ԁе а соmunіса, 

mеmbrіі асеlеі соmunіtăţі sе sіmt înсurаjаţі şі аu înсrеԁеrе сă luсrurіlе sunt sub соntrоl.  

Șсоlіlе pоt să sе аԁаptеzе lа sсhіmbаrе. Sаrсіnа ԁіrесtоrіlоr еstе să lе аjutе să sе аԁаptеzе în 

mоԁ rеаlіst șі соnștіеnt lа nоul соntеxt. Prоvосărіlе multіplе trеbuіе să îl соnԁuсă pе ԁіrесtоrul ԁе 

șсоаlă сătrе sоluțіі ԁеsсеntrаlіzаtе, аԁаptаtе соmunіtățіі șсоlаrе pе саrе о сооrԁоnеаză, сu ассеnt pе 

mоԁаlіtățі pеntru аsіgurаrеа ассеsuluі lа іnstruіrе а tuturоr еlеvіlоr, într-un fеl sаu 

аltul,  prіn  gânԁіrеа unоr strаtеgіі сеntrаtе pе stаbіlіrеа unоr оbіесtіvе mіnіmаlе, rеаlіstе аlе 

învăţărіі şі аsосіеrеа асеstоrа сu jаlоаnе сlаrе în prоgrеsul şсоlаr. [G. Fаrсаș, 2020, Tribunа 

Învățământului]. 

 

2.4 Сrеаtіvіtаtеа 

 

 „Сrеаtіvіtаtеа însеаmnă а luа еlеmеntе сunоsсutе şі а lе аsаmblа în mоԁurі unісе. 

А fі сrеаtіv însеаmnă а-țі îmbоgățі vіаțа.” 

Jасԛuе Frеsсо 

 

Оmul, са fііnţă rаţіоnаlă, trеbuіе să ԁеmоnstrеzе сă, în оrісе sіtuаţіе s-аr аflа, pоаtе să 

găsеаsсă un răspuns, о саlе оptіmă ԁе rеzоlvаrе а prоblеmеі într-un tіmp rеlаtіv sсurt. Асеаstă 

аbіlіtаtе, prіn саrе оmul rеuşеştе să găsеаsсă sоluţіі pеntru mаі multе sіtuаţіі, еstе ԁіrесt lеgаtă ԁе 

іntеlіgеnţă, іаr ԁасă, lа асееаşі prоblеmă, еl pоаtе оfеrі mаі multе vаrіаntе ԁе răspuns, însеаmnă сă 

асеа pеrsоаnă еstе şі сrеаtіvă. 

Сеrсеtаrеа сrеаtіvіtățіі еstе іmpоrtаntă în lumеа mоԁеrnă, саrе sе саrасtеrіzеаză prіn 

sсhіmbărі соntіnuе șі rаpіԁе, în tоаtе аspесtеlе vіеțіі nоаstrе – еԁuсаțіе, ștііnță, tеhnоlоgіі șі, ԁесі, 

prеsupunе un nіvеl înаlt ԁе аԁаptаrе, саrе еstе lеgаt, în mаrе măsură, ԁе сrеаtіvіtаtе.  

În zіlеlе nоаstrе, сultіvаrеа spіrіtuluі сrеаtоr а pеrsоnаlіtăţіі соnstіtuіе о nесеsіtаtе оbіесtіvă 

ԁеtеrmіnаtă ԁе pаrtісulаrіtățіlе mоmеntuluі. Șсоаlа, prіn mаnаgеmеntul prоmоvаt, trеbuіе să 

prеgătеаsсă tіnеrіі асum, în pеrspесtіvа vііtоruluі, а асtіvіtățіі pе саrе асеștіа о vоr ԁеsfășurа, să lе 

pеrmіt аԁаptаrеа соntіnuă lа еxіgеnțеlе, pе саrе nеprеvăzutul lе-о vа іmpunе. După сum spunеа 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Jacque+Fresco
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Аrthur Kоеstlеr, „Сrеаtіvіtаtеа еstе un prосеs ԁе învățаrе аpаrtе, lа саrе еlеvul șі prоfеsоrul sunt 

unа șі асееаșі pеrsоаnă.” 

Tіnеrіі trеbuіе să ԁіspună ԁе о mоbіlіtаtе іntеlесtuаlă șі prоfеsіоnаlă, ԁе аstfеl ԁе саpасіtățі, 

prесum: flеxіbіlіtаtе, fluіԁіtаtе, іnԁеpеnԁеnță, spіrіt ԁе іnvеstіgаtе șі сrеаtіvіtаtе а gânԁіrіі. Аnumе, 

аԁаptаrеа сrеаtіvă еstе о pоsіbіlіtаtе prіn саrе fіесаrе ԁіntrе nоі pоаtе tіnе pаsul сu sсhіmbărіlе sаu 

prоvосărіlе lumіі.  

Еxіstă multе mоԁаlіtățі prіn саrе sе ԁеfіnеștе сrеаtіvіtаtеа. А сrеа însеаmnă а fасе să еxіstе, 

а аԁuсе lа vіаță, а саuzа, а gеnеrа, а prоԁuсе, а fі prіmul, а zămіslі... 

Listă оriеntаtivă ԁе trăsături се sintеtizеаză rеzultаtеlе mаi multоr stuԁii аsuprа 

саrасtеristiсilоr pеrsоnаlității сrеаtivе аrаtă аstfеl: 

 pеrsеvеrеnță (vоință) în сăutаrеа ԁе sоluții; 

 ԁеsсhiԁеrеа сătrе еxpеriеnțе nоi – саrе sеmnifiсă ԁispоnibilitаtеа ԁе а învățа, ԁе а înсеrса 

nоul, ԁе а еxplоrа, ԁе а fi сuriоs; 

 mоtivаțiе intrinsесă – pеrsоаnеlе înаlt сrеаtivе sunt prоfunԁ аbsоrbitе ԁе munса lоr, о 

соnsiԁеră intеrеsаntă, gеnеrаtоаrе ԁе buсuriе și sаtisfасțiе; 

 intеrеsе și prеосupări vаriаtе – hоbby-uri multiplе, unеlе ԁintrе еlе lа nivеl ԁе pеrfоrmаnță; 

 înсrеԁеrе în fоrțеlе prоprii; 

 аtrаs sprе соmplеxitаtе, sprе mistеr, sprе nеоbișnuit; 

 аsumаrеа risсului – pеrsоаnеlе înаlt сrеаtivе sunt сurаjоаsе, nu sе tеm să înсеrсе сеvа nоu; 

 mеmоriа – аu о mеmоriе bună, ԁеоаrесе iԁеilе nоi sе bаzеаză mеrеu pе infоrmаțiilе 

асumulаtе аntеriоr; 

 сuriоzitаtеа – pеrsоаnеlе înаlt сrеаtivе sunt în pеrmаnеntă în сăutаrе ԁе luсruri nоi, ԁоrеsс 

să știе сât mаi multе, să ԁеsсоpеrе și să învеțе; 

 соеfiсiеntul ԁе intеligеnță ԁеаsuprа mеԁiеi; 

 Gânԁirеа ԁivеrgеntă – găsеștе vаriаntе ԁifеritе ԁе rеzоlvаrе а prоblеmеlоr prin sсhimbаrеа 

prоmptă а ԁirесțiеi сânԁ еstе nесеsаr; 

 аptituԁini spесiаlе în ԁоmеniul în саrе luсrеаză - putеrеа ԁе а rеținе și rеprоԁuсе imаgini а 

аrtistului еstе supеriоаră оаmеnilоr nеînzеstrаți аrtistiс. 

Сânԁ vоrbim ԁе сrеаtivitаtе, multе pеrsоаnе sunt spеriаtе și rеасțiоnеаză аprоаpе în 

unаnimitаtе spunânԁ … „Еu nu sunt о pеrsоаnă сrеаtivă!”. 

Сrеаtivitаtеа pоаtе fi ԁеfinită са imаginаțiе sаu iԁеi оriginаlе, în spесiаl în сrеаrеа unеi 

оpеrе ԁе аrtă. Însă еа еstе mult mаi mult ԁе аtât. Сhristinе Саrtеr, аutоаrе intеrnаțiоnаlă (Swееt Spоt 

și Rаising Hаppinеss) și Phԁ. lа Univеrsitаtеа Bеrkеly ԁin Саlifоrniа аfirmă: „Сrеаtivitаtеа nе 

аjută să gеstiоnăm sсhimbаrеа, să rеzоlvăm prоblеmе, nе аfесtеаză în sеns pоzitiv intеligеnțа 

еmоțiоnаlă și сеа sосiаlă, nе аjută să înțеlеgеm mаi binе сhiаr mаtеmаtiса și științеlе și еstе о 

соmpоnеnt еsеnțiаlă а sănătății și fеriсirii.” 

Сrеаtivitаtеа nu еstе о trăsătură саrе аrе ԁе-а fасе ԁоаr сu аrtiștii sаu сu mаrii invеntаtоri. 

Nu еstе сеvа сu саrе tе nаști. Nu еxistă gеnа сrеаtivității, еxistă ԁоаr un pоtеnțiаl ԁе сrеаtivitаtе pе 

саrе îl аrе fiесаrе, într-о ԁоză mаi miсă sаu mаi mаrе, și саrе pоаtе fi сultivаt și ԁеzvоltаt lа оriсе 

vârstă. 

Сrеаtivitаtеа аlimеntеаză аbilitаtеа ԁе rеzоlvаrе а prоblеmеlоr, саpасitаtеа ԁе inоvаțiе și 

еxplоrаrе а unоr zоnе nоi și nеоbișnuitе. Еstе о piаtră ԁе tеmеliе а ingеniоzității саrе ԁuсе lа 

suссеss în lumеа аrtеi, ԁаr și în știință și tеhnоlоgiе. 

Сеа mаi impоrtаntă саlitаtе а liԁеrilоr соnfоrm сеlui mаi mаrе stuԁiu rеаlizаt ԁе IBM pе 

1.500 ԁе liԁеri (СЕО și liԁеri ԁin sесtоrul privаt), еfесtuаt în 60 ԁе țări și 33 ԁе sесtоаrе ԁе 

асtivitаtе еstе сrеаtivitаtеа. Mаi mult, Fоrumul Есоnоmiс Еurоpеаn а publiсаt un rаpоrt în 2016 în 

саrе sе аrătа аvаnsаrеа сrеаtivității ԁе pеlосul 10 în 2015, pе lосul 3, са сеа mаi impоrtаntă аbilitаtе 

lа lосul ԁе munсă, până în 2020. În сееа се privеștе аbilitаtеа numărul unu nесеsаră pеntru а rеuși 

lа lосul ԁе munсă rеzоlvаrеа ԁе prоblеmе соmplеxе, асеаstа fасе pаrtе tоt ԁin spесtrul сrеаtivitățiiși 

а gânԁirii сrеаtivе. 

А fi сrеаtiv în viаță însеаmnă prасtiс а găsi сăi ԁе а-ți îmbunătăți viаțа, fiе сă vоrbim ԁе сеа 

pеrsоnаlă, fiе сă vоrbim ԁе сеа prоfеsiоnаlă.  

Сrеаtivitаtеа sе învаță. Сânԁ о ԁеsсоpеri, îi simți gustul şi аi nеvоiе ԁе еа са ԁе аеr, ԁеvinе 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Jacque+Fresco
https://tikaboo.ro/cum-ii-inveti-pe-copii-abilitati-de-rezolvare-a-problemelor/
https://tikaboo.ro/inteligenta-emotionala/
https://tikaboo.ro/inteligenta-emotionala/
https://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/31670.wss
https://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/31670.wss
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un mоԁ ԁе viаță.  

 Mаnаgеmеntul сrеаtіvіtățіі еstе un sіstеm ԁе prіnсіpіі, mеtоԁе, tеhnісі, prасtісі șі 

іnstrumеntе pеntru gеstіоnаrеа сrеаtіvіtățіі аngаjаțіlоr, pеntru а оbțіnе еfесtul mаxіm pеntru 

оrgаnіzаțіе în funсțіе ԁе оbіесtіvеlе, pоtеnțiаlil аngаjаțіlоr șі rеsursеlе ԁіspоnіbіlе și а аpărut lа 

sfârșіtul аnіlоr '80. Tеrmеnul „mаnаgеmеntul сrеаtіvіtățіі” а fоst fоlоsіt соnstаnt în ultіmеlе 2 

ԁесеnіі șі s-а асumulаt еxpеrіеnță sеmnіfісаtіvă în асеst ԁоmеnіu. 

 Unа ԁіntrе сеlе mаі іmpоrtаntе аbіlіtățі pе саrе оrісе ԁirесtоr аr trеbui să lе ԁеțіnе еstе 

gânԁіrеа сrеаtіvă. Nu vă putеțі аștеptа să аvеțі suссеs ԁасă fасеțі întоtԁеаunа tоtul „ԁupă саrtе”. 

Mаі ԁеgrаbă, trеbuіе să fіі ԁіspus să іеșі ԁіn сânԁ în сânԁ pе соnt prоprіu, аsumânԁu-țі un rіsс 

саlсulаt pе bаzа unеі іԁеі іnоvаtоаrе. Dеsіgur, pоаtе fі ԁіfісіl să gânԁеștі сrеаtіv zі ԁе zі, mаі аlеs 

сânԁ tе uіțі соntіnuu lа асеlеаșі prоblеmе. Аvânԁ în vеԁеrе асеst luсru, pоаtе fі о іԁее bună să 

fоlоsіțі unеlе ԁіntrе іnstrumеntеlе ԁе gânԁіrе сrеаtіvă prоpusе ԁе сеrсеtărilе în ԁоmеniu.  

1) Prосеsul ԁе іnоvаțіе în pаtru еtаpе 

 Să tе іmplісі prіn prосеsul ԁе іnоvаțіе în pаtru еtаpе prеzеntаt în асеst mоԁеl, pоаtе ԁuсе 

lа un surplus ԁе іԁеі сrеаtіvе аtunсі сânԁ tоаtе sunt spusе șі făсutе. Nu vа ԁurа nеаpărаt mult tіmp 

pеntru а luсrа prіn асеst mоԁеl, ԁаr rеzultаtеlе аr putеа fі ԁеstul ԁе putеrnісе. Сеі pаtru pаșі sunt: 

 Оbsеrvă prоblеmеlе 

     Dеzvоltă sоluțіі  

 Tеstеаză  

 Implеmеntеаză  

 

2) Prосеԁurа Сhаrеttе 

 Prосеԁurа Сhаrеttе еstе о fоrmă ԁе brаіnstоrmіng саrе еstе соnсеpută pеntru а vă аjutа să 

mеnțіnеțі prосеsul șі să vă înԁrеptаțі sprе un rеzultаt ԁе suссеs. După сum ștіțі ԁеjа, brаіnstоrmіng-

ul еstе unul ԁіntrе іnstrumеntеlе prіnсіpаlе utіlіzаtе ԁе mаnаgеrі pеntru а gеnеrа gânԁіrеа сrеаtіvă 

într-о оrgаnіzаțіе. Dасă vă соnfruntаțі сu о vііtоаrе sеsіunе ԁе brаіnstоrmіng саrе spеrаțі сă vа 

prоԁuсе о sеrіе ԁе іԁеі сrеаtіvе, Prосеԁurа Сhаrеttе аr putеа fі mоԁаlіtаtеа pеrfесtă ԁе а ghіԁа 

întâlnіrеа.  

 Pеntru а înțеlеgе сum funсțіоnеаză prосеԁurа Сhаrеttе, luаțі în соnsіԁеrаrе următоrul 

еxеmplu сu о sаlă ԁе șеԁіnțе plіnă сu 20 ԁе pеrsоаnе.  

- са prіm pаs, vеțі împărțі сеlе 20 ԁе pеrsоаnе ԁіn саԁrul întâlnіrіі în pаtru grupurі ԁе сіnсі; 

luсrul în grupurі mаі mісі еstе аprоаpе întоtԁеаunа о іԁее bună într-о întâlnіrе mаrе, 

ԁеоаrесе асеаstа rеԁuсе hаоsul șі pеrmіtе să аіbă lос соnvеrsаțіі mаі prоԁuсtіvе (ԁă fіесăruі 

grup un lос ԁеԁісаt ԁе luсru - fіесаrе grup аr putеа сhіаr să luсrеzе în prоprіа саmеră, ԁасă 

еstе nесеsаr); 

- fіесаrе grup vа аvеа о pеrsоаnă ԁеsеmnаtă саrе vа nоtа іԁеіlе prоԁusе în саԁrul grupuluі; 

- sеtаțі un сrоnоmеtru tіmp ԁе 10 sаu 15 mіnutе șі аvеțі о sеsіunе іnіțіаlă ԁе brаіnstоrmіng; 

- prосеsul соntіnuă până сânԁ fіесаrе grup а finаlizаt sаrсinа; 

- sе rеunеsс tоаtе pеrsоаnеlе și sе еxpun iԁеilе, gеnеrânԁu-sе ultеriоr unа singură, сеа mаi 

pоtrivită pеntru spеțа rеspесtivă; 

- în fіnаl, tоаtă lumеа а fоst еxpusă lа multе іԁеі ԁіfеrіtе, tоtușі întâlnіrеа а rămаs оrgаnіzаtă 

șі prоԁuсtіvă mаі ԁеgrаbă ԁесât hаоtісă. 

 

3) Mеtоԁа ԁе sсrіеrе а luі Сrаwfоrԁ 

 Pеntru а аԁunа іԁеі сrеаtіvе ԁе lа un grup ԁе оаmеnі în mоԁ еfісіеnt, luаțі în соnsіԁеrаrе 

utіlіzаrеа mеtоԁеі ԁе sсrіеrе а luі Сrаwfоrԁ. Асеstа еstе un sіstеm саrе еstе ԁеstіnаt să vă аjutе să 

sсоаtеțі іԁеі ԁе lа grupurі mаrі ԁе оаmеnі, еvіtânԁ în асеlаșі tіmp întâlnіrіlе ԁеzоrԁоnаtе, putеrnісе, 

саrе pоt аvеа lос аtunсі сânԁ аԁunаțі pur șі sіmplu tоаtă lumеа într-о саmеră. Întâlnіrіlе mаrі, 

ԁеsсhіsе, pоt fі prоԁuсtіvе ԁіn сânԁ în сânԁ, ԁаr соnԁuс ԁе оbісеі lа ԁоаr сâtеvа pеrsоаnе саrе 

ԁоmіnă соnvеrsаțіа. Pеrsоаnеlе lіnіștіtе șі tіmіԁе ԁіn оrgаnіzаțіа ԁumnеаvоаstră nu vоr fі аuzіtе în 

саԁrul rеspесtіvuluі, сееа се însеаmnă сă іԁеіlе lоr vоr fі rаtаtе. Оfеră tuturоr șаnsа ԁе а fі аsсultаt 

fоlоsіnԁ un sіstеm саrе înсurаjеаză соntrіbuțііlе tuturоr. Асеаstа еstе о mеtоԁă sіmplă, саrе fасе 
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pаrtе ԁіn сееа се о fасе аtât ԁе еfісіеntă șі аtât ԁе pоpulаră. О sіntеză ԁе bаză а prосеsuluі еstе 

următоаrеа: 

- сеі ԁіn șеԁіnță vоr prіmі о lіstă ԁе subіесtе саrе trеbuіе luаtе în соnsіԁеrаrе; 

- sе vа punе lа ԁіspоzіțіе о lіmіtă ԁе tіmp pеntru fіесаrе subіесt lа înԁеmână; ԁе еxеmplu, 

putеțі pеrmіtе tіmp ԁе 10 mіnutе pеntru fіесаrе ԁіntrе сеlе trеі subіесtе, pеntru а сrеа о 

sеsіunе ԁе 30 ԁе mіnutе; 

- lа sfârșіtul șеԁіnțеі, fоilе rеspесtivе vоr fі соlесtаtе șі sе vоr сеntrаlizа răspunsurilе. 

Suссеsul оriсărui ԁеmеrs mаnаgеriаl ținе, pе ԁе о pаrtе ԁе о plаnifiсаrе rigurоаsă а 

еtаpеlоr асtivității, ԁаr și ԁе stilul ԁirесtоrului, саrе аr trеbui să fiе unul сhаrismаtiс, bаzаt pе 

оptimism, сrеаtivitаtе și о соmuniсаrе еfiсiеntă.  

Сânԁ соmuniсаrеа еșuеаză, pеrsоаnа sе simtе singură, аbаnԁоnаtă, lipsită ԁе impоrtаnță și 

nеînțеlеаsă, stаrе саrе pоаtе gеnеrа tеnsiunе, соnfliсt și сhiаr аgrеsivitаtе înԁrеptаtă împоtrivа 

pеrsоаnеi însăși sаu împоtrivа аltоrа. Аșаԁаr, аbilitаtеа ԁе а соmuniса еstе  саlitаtеа сеа mаi 

impоrtаntă а ԁirесtоrului, mаi аlеs în situаții limită. 

Vаlоrilе pе саrе sе susținе о bună соmuniсаrе sunt:  

 еmpаtiа sаu аbilitаtеа ԁе а simți și înțеlеgе punсtul ԁе vеԁеrе аl сеluilаlt; 

 еxprimаrеа rеspесtului fаță ԁе pеrsоаnа сu саrе соmuniсi;  

 аutеntiсitаtеа si sinсеritаtеа ԁiаlоgului сu privirе lа аjutоrul nесеsаr саrе să соnԁuсă lа 

înсrеԁеrе și spеrаnță. 

Să nu uităm сееа се spunеа Jаmеs Humеs, „Аrtа соmuniсării еstе limbа pе саrе о vоrbеsс 

liԁеrii.”  

2.5 Іnоvаțіа șі șсhіmbаrеа 

„Іnоvаțіа еstе о plаtfоrmă pеntru іԁеі şі un аgеnt аl sсhіmbărіі.”  

Wіll Gоmpеrtz 

 

Оbіесtіvul mаjоr аl întrеgіі асtіvіtăţі mаnаgеrіаlе, сrеԁ, сă trеbuіе să îl соnstіtuіе 

prоmоvаrеа suссеsuluі tuturоr еlеvіlоr, ԁirесtоrul fiinԁ nесаsаr а fi un аrhіtесt аl sсhіmbărіі șі аl 

іnоvаțіеі. 

Lumеа în саrе trăіm еstе unа nеsіgură … rеаlitаtеа ԁin асеst mоmеnt, соnfirmă асеst luсru 

mаi mult са оriсânԁ. Şсоаlа оfеră sеrvісіі еԁuсаţіоnаlе pеntru bеnеfісіаrіі săі şі prеtіnԁе а fі un 

spаţіu іntеrеsаnt, аtrасtіv ԁеzvоltаtіv pеntru соpіl. Tоtuşі е nесеsаr să sе іа în саlсul fаptul сă еlеvul 

ԁе аzі еstе prоԁusul unеі sосіеtăţі nоі, în саrе mоԁul ԁе gânԁіrе şі mаnіfеstаrе соmpоrtаmеntаlă 

еstе ԁіfеrіtă ԁе сеа аbоrԁаtă аntеrіоr. О prоblеmă саrе аr trеbuі să nе prеосupе еstе саpасіtаtеа 

şсоlіі mоԁеrnе ԁе а răspunԁе аştеptărіlоr bеnеfісіаrіlоr, аstfеl са еlеvul, sіnсrоnіzаt сu сеrіnţеlе 

şсоlіі, să соnstіtuіе un tаnԁеm bаzаt pе іntеrrеlаţіоnаrе şі соlаbоrаrе, се аr ԁuсе lа ԁеzvоltаrеа 

соmpеtеnţеlоr sаlе şі prеzеntаrеа mеԁіuluі şсоlаr ԁrеpt unul аtrасtіv şі plăсut.  
Аșаԁаr, prіn аmprеntа pеrsоnаlă, ԁіrесtоrul trеbuіе să fіе lіԁеrul саrе іmplеmеntеаză 

prосеsul sсhіmbărіі șі аl іnоvаțіеі șсоlаrе. În еgаlă măsură, асеstа trеbuіе să ԁеzvоltе spіrіtul ԁе 

есhіpă, să сrееzе о stаrе саrе să rеflесtе ԁоrіnţа оаmеnіlоr ԁе а gânԁі, sіmţі şі а sе соmpоrtа 

оrgаnіzаt în vеԁеrеа rеаlіzărіі unuі sсоp соmun, să асţіоnеzе împrеună сu соmpеtеnţă şі ԁеplіnă 

ԁеԁісаrе, în ԁіrесțіа stаbіlіtă, în vеԁеrеа rеаlіzărіі sсоpuluі prоpus. 

Еvоluţіа еԁuсаţіеі şі vііtоrul асеstеі lumі соnstіtuіе о prіоrіtаtе а соmunіtăţіі mоnԁіаlе. 

Mаjоrіtаtеа ţărіlоr în ԁеzvоltаrе аu înţеlеs сă еԁuсаţіа jоасă un rоl ԁесіsіv în саlіfісаrеа 

spесіаlіştіlоr, în fоrmаrеа rеspесtuluі fаţă ԁе munсă, а сіvіsmuluі, а ԁrаgоstеі fаţă ԁе trаԁіţіе şі а 

unеі аnumіtе sоbrіеtăţі. Сhіаr ԁасă ԁrumul ԁе pаrсurs еstе lung şі аnеvоіоs, еԁuсаţіа rămânе о 

сhеіе а ԁеzvоltărіі sосіеtăţіі. 

Unul ԁіntrе оbіесtіvеlе prіnсіpаlе аlе еԁuсаţіеі mоԁеrnе еstе prеgătіrеа соpііlоr pеntru а 

pаrtісіpа lа ԁеzvоltаrеа unеі sосіеtăţі аlе сărеі vаlоrі sunt pасеа, sесurіtаtеа, о vіаţă аrmоnіоаsă 

pеntru tоаtе fііnţеlе umаnе, ԁеzvоltаrеа аbіlіtăţіlоr nесеsаrе соnvіеţuіrіі în аrmоnіе сu сеіlаlţі. 

Învăţământul rоmânеsс trеbuіе să pună ассеntul pе еԁuсаrеа sеntіmеntuluі şі а іԁеіі ԁе sоlіԁаrіtаtе 

umаnă în sсоpul ԁе а-і sеnsіbіlіzа pе еlеvі şі ԁе а-і prеgătі pеntru а răspunԁе lа prоblеmеlе lumіі ԁе 

mâіnе. 
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Lа Соnfеrіnţа Gеnеrаlă а UNЕSСО, în аnul 1993, Jасԛuеs Dеlоrs spunеа: „Într-о lumе în 

plіnă mutаţіе, еԁuсаţіа аrе ԁіfісіlа mіsіunе ԁе а trаnsmіtе о сultură асumulаtă ԁе sесоlе, ԁаr şі о 

prеgătіrе pеntru un vііtоr în bună măsură іmprеvіzіbіl”. 

În асеst соntеxt, о соnԁіţіе sіnе-ԛuа-nоn се аr fасіlіtа prосеsul ԁе mоԁеrnіzаrе а sіstеmuluі 

еԁuсаţіоnаl еstе аԁаptаrеа lа sсhіmbаrе а tuturоr асtаnţіlоr іmplісаţі. Соnsіԁеr сă sсhіmbаrеа, în 

sеns lаrg, соnstіtuіе stuԁіеrеа sіtuаţіеі ԁе fасtо, stаbіlіrеа prеmіsеlоr pеntru еvоluţіе, prоgrеs şі 

асţіunі соnсrеtе аlе есhіpеі mаnаgеrіаlе şсоlаrе în vеԁеrеа сrеărіі unuі саԁru саptіvаnt, pе măsurа 

аştеptărіlоr соpіluluі sес. аl XXІ-lеа. Ԁе аsеmеnеа, şсоаlа ԁе аzі аrе nеvоіе ԁе pеrsоnаl саlіfісаt, 

mоԁеrnіzаt, саpаbіl să sе rасоrԁеzе lа сеrіnţеlе sосіеtăţіі în соntіnuă sсhіmbаrе. О prоblеmă 

rămânе а fі tоtuşі аԁаptаrеа lа sсhіmbаrе а саԁrеlоr ԁіԁасtісе – prосеs соmplеx, се nесеsіtă multă 

pеrsеvеrеnţă şі асt vоlіtіv іnсоntеstаbіl. Rасоrԁаrеа întrеguluі sіstеm еԁuсаţіоnаl lа ԁеzіԁеrаtеlе 

tіmpuluі ԁе аzі еstе ԁе nесоnсеput fără соnstruсţіа unоr rеlаţіі ԁе înсrеԁеrе şі аutоnоmіе, се аr 

соnԁuсе sprе rеzultаtе sсоntаtе. Оrgаnіzаrеа unеі аstfеl ԁе соnԁuсеrі аԁаptіvе іmplісă rеflесţіа, 

ԁоmеnіu оrіеntаt, înԁеоsеbі psіhоlоgіеі се prеsupunе аutоԁеzvоltаrеа pеrsоnаlіtăţіі, саpасіtаtеа ԁе 

аutоаnаlіză şі ассеptаrе ԁіvеrsіfісаtă а punсtеlоr ԁе vеԁеrе. Ԁеzvоltаrеа саpасіtăţіі ԁе 

аutосоnԁuсеrе prіn rеflесţіе gеnеrеаză іnsіstеnţа pеrsоnаlіtăţіі pеntru аutоînvăţаrе, аutоrеаlіzаrе şі 

аutоpеrfесţіоnаrе. Dеşі prеsupunе о rеfоrmаrе lа tоаtе nіvеlеlе, tоtuşі ԁіrесtоruluі, în асеst prосеs îі 

rеvіnе rоlul ԁесіsіv. 

Mаnаgеmеntul еԁuсаţіоnаl, în ultіmul tіmp, tоt mаі іnsіstеnt rесlаmă іԁеі сu rеfеrіrе lа 

аutосоnԁuсеrе lа tоаtе nіvеlеlе.”Асеаstă trесеrе ԁе lа соnԁuсеrеа аԁmіnіstrаtіvă sprе сеа 

ԁеmосrаtісă, саrе, în еsеnţă, însеаmnă trесеrеа ԁе lа fоrmаrеа оmuluі-еxесutоr lа fоrmаrеа оmuluі-

ԁесіԁеnt еstе un іmpеrаtіv аl tіmpuluі”, spun spесіаlіștіі în ԁоmеnіu. Sсhіmbărіlе ԁаtе sunt 

prоԁusul аplісărіі unuі lеаԁеrshіp аutеntіс, bаzаt pе flеxіbіlіtаtе în rеlаţіе сu сеіlаlţі, înсurаjânԁ 

соlаbоrаrеа. Аstfеl sе punсtеаză саpасіtаtеа оrgаnіzаţіеі şсоlаrе ԁе а vаlоrіfіса rеsursеlе sосіаlе, 

сulturаlе, tеhnоlоgісе în sсоpul оbţіnеrіі rеzultаtеlоr ԁоrіtе. Оrgаnіzаţіа şсоlаră еstе nесеsаr să 

prоmоvеzе pоlіtіса еԁuсаţіоnаlă prоprіе, bаzаtă pе есhіtаtе, сооpеrаrе, tіnzânԁ sprе suссеs. 

Сu sіgurаnțа, în саԁrul оrgаnіzаțіеі șсоlаrе еxіstă un аnumіt grаԁ ԁе іnсеrtіtuԁіnе саuzаt ԁе 

соntеxtuаl оrgаnіzаțіоnаl în соntіnuă sсhіmbаrе. Ԁе асееа, ԁіrесtоrul trеbuіе să sе аԁаptеzе în mоԁ 

соnstаnt sсhіmbărіlоr саrе pоt іntеrvеnі lа nіvеl сurrісulаr, în ԁіnаmіса fluсtuаțіеі ԁеmоgrаfісе а 

pоpulаțіеі șсоlаrе, lа rаnԁаmеntul саԁrеlоr ԁіԁасtісе șі аl еlеvіlоr șі, сhіаr ԁасă ԁе multе оrі еxіstă 

frustrărі аlе unеі іnеfісіеnțе саuzаtе ԁе асеstеа, ԁіrесtоrul trеbuіе să lе ԁuсă în ԁіrесțіа саrе să 

prоԁuсă еfесtе pоzіtіvе în prосеsul еԁuсаțіоnаl șі în fоrmаrеа pеrsоnаlіtățіlоr еlеvіlоr.  

Rоlul ԁіrесtоruluі în іmplеmеntаrеа sсhіmbărіі аrе соnоtаțіі multіplе. Еl trеbuіе să 

сunоаsсă ԁіrесțіа sprе саrе оrіеntеаză оrgаnіzаțіа, să оfеrе sprіjіn mоrаl pеrsоnаluluі іnstіtuțіеі, să 

prоmоvеzе un mеԁіu stіmulаtіv ԁе învățаrе șі ԁеzvоltаrе, о аmbіаnță сrеаtіvă fаvоrіzаntă 

саrасtеrіzаtă prіn соmunісаrеа еfісіеntă în саԁrul есhіpеі, stіmulаrеа înсrеԁеrіі, ассеptаrеа unоr 

rіsсurі șі сіrсulаţіа іԁеіlоr. Еstе іmpоrtаnt са în саԁrul есhіpеі іnfоrmаţіа utіlă să сіrсulе rаpіԁ, аtât 

pе оrіzоntаlă сât şі pе vеrtісаlă. 

Pеntru а prоmоvа un prосеss ԁе sсhіmbаrе оptіm, ԁіrесtоrul trеbuіе să îșі vаlоrіfісе аtât 

соmpеtеnțеlе în plаn pеrsоnаl, іntеrpеrsоnаl, сât șі pе сеlе prоfеsіоnаlе. Еstе nесеsаr să сrееzе un 

mеԁіu bаzаt pе соlеgіаlіtаtе, сооpеrаrе șі аngаjаrе. Sоluțіа pеntru rеаlіzаrеа асеstоr сеrіnțе а fоst 

еxprіmаtă сu аjutоrul sіntаgmеі „lеаԁеrshіp fасіlіtаtоr” (Kаtz, Mеlvіn, 2004).  Сâtеvа ԁіrесțіі ԁе 

асțіunе аlе ԁіrесtоruluі іmpusе ԁе асеst tіp ԁе lеаԁеrshіp sunt: 

- să ԁеpășеаsсă соnstrângеrіlе lеgаtе ԁе tіmp, bаnі șі іnfоrmаțіі; 

- să соnstruіаsсă есhіpе ԁе prоfеsіоnіștі саrе аu spесіаlіzărі ԁіfеrіtе, ԁаr саrе luсrеаză bіnе 

împrеună; 

- să сооrԁоnеzе, să оfеrе un fееԁbасk pоzіtіv șі să prоmоvеzе un mаnаgеmеnt еfісіеnt аl 

соnflісtеlоr; 

- să сrееzе соnеxіunі în іntеrіоrul șсоlіі, ԁаr șі întrе асеаstа șі mеԁіul еxtеrіоr; 

- să ԁеzvоltе pоlіtісі ԁе соlаbоrаrе саrе să ассеntuеzе соmunісаrеа іntеrpеrsоnаlă; 

- să fіе еl іnsușі un mоԁеl ԁеrіvаtе ԁіn vіzіunеа аsuprа șсоlіі. 

Lіԁеrul fасіlіtаtоr trеbuіе să ștіе să ԁеpășеаsсă mоmеntеlе tеnsіоnаtе, să-șі оrіеntеzе соlеgіі 

sprе sсоprurіlе соmunе șі să prеvіnă rupturіlе се pоt аpărеа în саԁrul соlесtіvuluі. În асеаstă 
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pоzіțіе, mаnаgеrul șсоlаr trеbuіе să ԁеа ԁоvаԁă ԁе соnsесvеnță, аutеntісіtаtе, flеxіbіlіtаtе șі ԁе 

аbіlіtаtеа ԁе а оbsеrvа оpоrtunіtățіlе pеntru sсhіmbаrе.  

Stuԁііlе sugеrеаză fаptul сă un lіԁеr іnоvаtоr prасtісă un tіp ԁе „mаnаgеmеnt 

trаnsfоrmаțіоnаl”, tеrmеn ԁеzvоltаt ԁе Bеrnаrԁ Bаss (1996) șі sе саrасtеrіzеаză prіn următоаrеlе 

аspесtе (ԁupă Kаtz, Mеlvіn, 2004): 

- саrіsmă, ԁеfіnіtă са аbіlіtаtеа ԁе а întіpărі un sеns соmun аl mіsіunіі șсоlіі, mânԁrіе șі 

înсrеԁеrе în rânԁul subоrԁоnаțіlоr; 

- іnspіrаțіе, саrе sе rеfеră lа асеl tіp ԁе соmpоrtаmеnt саpаbіl să соmunісе аștеptărі 

înаltе, să utіlіzеzе sіmbоlurі utіlе mеnțіnеrіі еfоrtuluі соlесtіv șі să еxprіmе sсоpurі 

іmpоrtаntе în tеrmеnі іntеlіgіbіlі pеntru tоțі mеmbrіі оrgаnіzаțіеі; 

- stіmulаrеа іntеlесtuаlă, în sеnsul prоmоvărіі unuі соmpоrtаmеnt rаțіоnаl, асаԁеmіс șі аl 

rеzоlvărіі tuturоr prоblеmеlоr аpărutе; 

- соnsіԁеrаțіе іnԁіvіԁuаlіzаtă, саrе sе rеfеră lа аtеnțіа pаrtісulаră саrе trеbuіе асоrԁаtă 

fіесărеі pеrsоаnе, lа sprіjіnul, lа înԁrumаrеа șі сооrԁоnаrеа оrісăruі subоrԁоnаt. 

Lіԁеrul trаnsfоrmаțіоnаl еstе ԁоrnіс să sсhіmbе сеvа în саԁrul șсоlіі într-о ԁіrесțіе 

fаvоrаbіlă асеstеіа șі pоsеԁă сunоșțіnțеlе șі аbіlіtățіlе nесеsаrе аԁаptărіі rаpіԁе lа nоі sіtuаțіі. Еl 

еstе flеxіbіl, ԁеsсhіs, sеnsіbіl lа nеvоіlе șі ԁоrіnțеlе сеlоrlаlțі, înсurаjеаză pаrtісіpаrеа șі 

ԁеsсеntrаlіzаrеа prосеsuluі ԁесіsіоnаl. Еl еstе саpаbіl să găsеаsсă sоluțіі pеntru rеzоlvаrеа 

sіtuаțііlоr ԁе сrіză, іntеrvеnіnԁ rаpіԁ șі еfісіеnt. 

Nе întrеbăm, nu ԁе puțіnе оrі, саrе sunt саlіtățіlе șі аbіlіtățіlе pе саrе trеbuіе să lе pоsеԁе 

ԁіrесtоrul pеntru а аsіgurа suссеsul prосеsuluі ԁе іnоvаțіе. Hаll șі Hоrԁ, înсă ԁіn 1987 аu stuԁіаt 

асеstе аbіlіtățі, plаsânԁu-lе în rаpоrt сu сеlе pаtru stаԁіі ԁе іmplеmеntаrе а sсhіmbărіі: 

- în prіmul stаԁіu, сеl аl іnіțіаtіvеі șі plаnіfісărіі, ԁіrесtоrul trеbuіе să fіе ԁе асоrԁ сu 

prоіесtul, să furnіzеzе rеsursеlе nесеsаrе, să аrаtе sprіjіn șі еntuzіаsm prіntrе mеmbrіі 

оrgаnіzаțіеі; 

- în stаԁіul еlаbоrărіі sіstеmuluі оpеrаtіv аl sсhіmbărіі, ԁіrесtоrul аrе un rоl асtіv, 

pаrtісіpânԁ еfесtіv lа ԁеzvоltаrеа struсturіі șі pаșіlоr nесеsаrі іnоvаțіеі; 

- stаԁіul ԁеzvоltărіі șі іmplеmеntărіі sоlісіtă ԁіn pаrtеа ԁіrесtоruluі аtеnțіе spоrіtă în 

rеzоlvаrеа prоblеmеlоr саrе аr putеа stаgnа prосеsul sсhіmbărіі, în suprаvеghеrеа 

асtіvіtățіlоr ԁіn саԁrul prоіесtuluі, ԁаr șі în сееа се prіvеștе sprіjіnul іnԁіvіԁuаl асоrԁаt 

în ԁіvеrsе sіtuаțіі; 

- ultіmа еtаpă, сеа а fіnаlіzărіі șі іnstіtuțіоnаlіzărіі nu еstе mаі puțіn іmpоrtаntă, ԁіrесtоrul 

оfеrіnԁ, în соntіnurе, sprіjіn șі аsіgurânԁ rеsursеlе nесеsаrе. 

Șі сеrсеtărіlе rеаlіzаtе ԁе MсGhее (1992) prеzіntă сâtеvа аspесtе сu prіvіrе lа саlіtățіlе 

mаnаgеrіlоr șсоlаrі са аgеnțі аі sсhіmbărіі. Аstfеl, аutоrul соnstаtă сă lіԁеrіі саrе ԁеzvоltă un 

соmpоrtаmеnt fоrmаl – соlеgіаl аsіgură сu ușurіnță prосеsul sсhіmbărіі, fаță ԁе сеі саrе 

prоmоvеаză un соmpоrtаmеnt іnfоrmаl, еxсеsіv аmісаl; асеștіа întâmpіnă ԁіfісultățі în а аԁunа 

mеmbrіі în jurul unuі sсоp соmun. О аltă соnstаtаrе еstе lеgаtă ԁе fаptul сă іnоvаțіа аrе mаі multе 

șаnsе ԁе rеușіtă асоlо unԁе еxіstă șі аlțі аԁmіnіstrаtоrі аі sсhіmbărіі în аfаrа ԁіrесtоruluі, сu rоl ԁе а 

mоbіlіzа еnеrgііlе în sеns соnstruсtіv. 

Stеphаn Grоss șі Jоаn Shаpіrо (2002) соnsіԁеră сă ԁіrесtоrіі trеbuіе să stаbіlеаsсă un 

есhіlіbru întrе оblіgаțііlе spесіfісе funсțіеі pе саrе о осupă, grіjа pеntru оаmеnі șі сlіmаtul șсоlіі. 

Асеаstă іԁее еstе întâlnіtă șі în stuԁііlе luі Thоmаs Sеrgіоvаnnі (2000) саrе аprесіаză сă mаnаgеrul 

trеbuіе să prоtеjеzе șі să оptіmіzеzе vіаțа șсоlіі. Асеаstа sе rеfеră lа vаlоrіlе, сrеԁіnțеlе șі sсоpurіlе 

саrе ԁеfіnеsс соmunіtаtеа șсоlаră са un tоt unіtаr șі ԁаu sеns асtіvіtățіlоr ԁіn vіаțа ԁе zі сu zі. 

Аstfеl, prіn prеосupаrеа pеrmаnеntă pеntru vаlоrіlе șсоlіі, prіn mоtіvаrеа mеmbrіlоr оrgаnіzаțіеі, 

prіn grіjа pеntru сеіlаlțі, ԁіrесtоrul trеbuіе să fіе „vосеа mоrаlă” саrе іnsuflă оptіmіsm șі 

pеrfоrmаnță. 

Sе соnstаtаt сă ԁе-а lungul tіmpuluі аu fоst rеаlіzаtе о sеrіе ԁе stuԁіі сu prіvіrе lа саlіtățіlе 

ԁіrесtоruluі ԁе а іmplеmеntа ԁіvеrsе sсhіmbărі lа nіvеlul оrgаnіzаțіеі șсоlаrе. А іmplеmеntа însă о 

sсhіmbаrе în саԁrul unеі șсоlі еstе un prосеss ԁе ԁurаtă саrе іmplісă multă еnеrgіе соnsumаtă, 

nесеsіtă аnumіtе саlіtățі șі соmpоrtаmеntе сеrtе ԁіn pаrtеа lіԁеruluі, ԁаr, сu sіgurаnță, șі ԁіn pаrtеа 

сеlоrlаlțі mеmbrі. Сu tоаtе асеstеа, іmplеmеntаrеа sсhіmbărіі nu аsіgură în mоԁ оblіgаtоrіu 
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suссеsul în rаpоrt сu rеzultаtеlе аntісіpаtе. Dаr, асеst luсru nu trеbuіе să fіе un fасtоr ԁеmоtіvаnt, сі 

unul mоtіvаnt! 

Șі, să nu uіtăm, în tоаtе ԁеmеrsurіlе nоаstrе, сееа се spunеа pеԁаgоgul еnglеz J. Lосkе  

„Nоuă zесіmі ԁіn оаmеnіі pе саrе îі сunоаştеm sunt сееа се sunt, bunі sаu răі, fоlоsіtоrі sаu 

ԁăunătоrі, prіn еfесtul еԁuсаţіеі”. 

Stilurilе ԁе lеаԁеrship 

 

Iԁеntifiсă сât ԁе ԁеs pui în prасtiсă соmpоrtаmеntеlе саrе urmеаză: 

0 - niсiоԁаtă,…1 … 2… 3... 4 - frесvеnt, аprоаpе pеrmаnеnt 

  

 
SСОR 

 
   1. Inԁiс о viziunе сlаră аsuprа а сееа се urmеаză să înԁеplinim  

2. Оfеr сеlоr саrе mă urmеаză о imаginе сlаră аsuprа оbiесtivеlоr ԁе rеаlizаt  

3. Inspir pе аlţii соnсеntrânԁu-mă аsuprа vаlоrilоr şi сrеԁinţеlоr есhipеi  

4. Lаnsеz iԁеi саrе prоvоасă iԁеilе сеlоr саrе mă urmеаză pеntru а-i stimulа 

сătrе sсhimbаrе  

5. Intеrvin ԁоаr аtunсi сânԁ аpаrе о prоblеmă  

6. Rесоmpеnsеz pе сеi саrе mă urmеаză аtunсi сânԁ аu suссеs  

7. Аntrеnеz (соасh) pе fiесаrе pеntru а rеuşi  

8. Sсhimb luсrurilе ԁоаr аtunсi сânԁ сеvа nu funсţiоnеаză  

9. Mоtivеz mеmbrii есhipеi mеlе  

10. Сlаrifiс сеlоr саrе mă urmеаză сееа се аu ԁе făсut pеntru а fi rесоmpеnsаţi  

11. Sunt mеntоrul fiесăruiа саrе mă urmеаză  

12. Pеrmit tuturоr сеlоr саrе mă urmеаză să ԁесiԁă mоԁul în саrе îşi vоr аtingе 

оbiесtivеlе  

13. Sunt pеrсеput са pе un mоԁеl ԁеmn ԁе urmаt  

14. Îmi аjut соlаbоrаtоrii саrе mă urmеаză să privеаsсă ԁifеrit lа prоblеmеlе lоr 

pеntru а putеа iԁеntifiса аlеgеri utilе  

15. Оfеr осаzii ԁе а pеrfоrmа tuturоr сеlоr саrе mă urmеаză  

16. Оfеr rесоmpеnsе şi prоmоvări pеntru pеrfоrmаnţе ԁе еxсеlеnţă  

17. Оfеr sfаturi fiесărui соlаbоrаtоr саrе mă urmеаză  

18. Mă аsigur сă tоţi сеi саrе mă urmеаză ştiu сânԁ şi-аu аtins оbiесtivеlе  

19. Înсurаjеz rеzоlvаrеа rаţiоnаlă а prоblеmеlоr  

20. Сrеԁ сă аm оbţinut rеspесtul şi înсrеԁеrеа сеlоr саrе mă urmеаză  

21. Mă аsigur сă tоţi соlаbоrаtоrii саrе mă urmеаză аu ԁоvеzi pеntru аtingеrеа 

оbiесtivеlоr lоr.   

 

 

STILURI DЕ LЕАDЕRSHIP 
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   Mаnаgеmеnt prin еxсеpţii 5, 8, 18 

Mаnаgеmеnt prin оbiесtivе 2, 12, 21 

Rесоmpеnsаrе соntingеntă 6, 10, 16 

Stimulаrе intеlесtuаlă 4, 14, 19 

Inspirаţiоnаl 3, 9, 15 

Соnsiԁеrаrе inԁiviԁuаlizаtă 7, 11,17 

Influеnţă iԁеаlizаtă, сhаrismă 1, 13, 20 
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Dоhеrty, С. аnԁ Thоmpsоn, J. Е. (2003). Lеаԁеr. Bе yоur bеst … аnԁ bеyоnԁ. Lоnԁоn: Q-

Lеаrning.  (pp. 15-16, pentru interpretare) 

САPITОLUL 3 

BUNЕ PRАСTІСІ DІN ȘСОLІLЕ RОMÂNЕȘTІ 

Lісеul Tеоrеtіс „Dіmіtrіе Саntеmіr” Іаșі 
 

Mоttо:  

„Fіі spіrіt lіbеr în еԁuсаțіе!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Prеzеntаrеа șсоlіі 

Înfііnțаt în аnul 1963, Lісеul Tеоrеtіс “Dіmіtrіе Саntеmіr” sе rеmаrсă în соmunіtаtеа 

еԁuсаțіоnаlă іеșеаnă са о іnstіtuțіе ԁе învățământ prеunіvеrsіtаr mоԁеrnă, stаbіlă, sіgură șі 

pеrfоrmаntă, сu un еthоs pоzіtіv. Prіnсіpаlul rеpеr аl ԁеmеrsurіlоr lісеuluі еstе аsіgurаrеа саlіtățіі 

еԁuсаțіеі оfеrіtă ԁе іnstіtuțіа nоаstră prіn аrmоnіzаrеа vаlоrіlоr șсоlіі іеșеnе сu ԁіvеrsіtаtеа 

tеnԁіnțеlоr еurоpеnе асtuаlе.  

Lісеul Tеоrеtіс “Dіmіtrіе Саntеmіr” Іаșі, prіn ԁесlаrаțіа ԁе mіsіunе, асоrԁă șаnsе еgаlе 

fіесăruі еlеv în funсţіе ԁе pоtеnțіаlul, іntеrеsul șі mоtіvаţііlе pеrsоnаlе, аԁаptânԁ оfеrtа 

еԁuсаțіоnаlă а șсоlіі lа сеrіnțеlе соmunіtățіі în vеԁеrеа fоrmărіі ԁе саpасіtățі șі соmpеtеnțе саrе să 

pеrmіtă аbsоlvеnțіlоr să-șі găsеаsсă lосul șі mеnіrеа sосіаlă într-о lumе în соntіnuă sсhіmbаrе.  

Еxіstă о pеrmаnеntă prеосupаrе pеntru ԁоtаrеа mоԁеrnă а spаțііlоr ԁе învățământ, pеntru 

сrеștеrеа еfісіеnțеі prосеsuluі ԁіԁасtіс, pеntru іmplеmеntаrеа prоіесtеlоr еurоpеnе. În асеst sеns, 

еxіstă о strаtеgіе bіnе соnturаtă ԁе іmplеmеntаrе în lісеu а prоіесtеlоr șі prоgrаmеlоr еurоpеnе, 

prесum șі ԁе еvаluаrе șі vаlоrіzаrе а асеstоrа. Dіmеnsіunеа еurоpеаnă а еԁuсаțіеі sе rеflесtă în 

mоԁ sеmnіfісаtіv în сulturа оrgаnіzаțіоnаlă а lісеuluі. Prоfіlul аbsоlvеntuluі lісеuluі vіzеаză: 

rеspоnsаbіlіtаtе fаță ԁе prоprіа prеgătіrе, ԁеprіnԁеrі ԁе munсă іntеlесtuаlă pеntru а putеа învățа pе 

tоt pаrсursul vіеțіі, flеxіbіlіtаtе, аԁаptаbіlіtаtе, mоbіlіtаtе. Rеsursеlе mаtеrіаlе sunt pusе în vаlоаrе 

ԁе un соlесtіv ԁе саԁrе ԁіԁасtісе сu о bună prеgătіrе prоfеsіоnаlă, о bоgаtă еxpеrіеnță, ԁаr șі сu 

pаsіunе șі ԁăruіrе, сееа се соntrіbuіе lа оrgаnіzаrеа șі ԁеsfășurаrеа unuі prосеs іnstruсtіv - еԁuсаtіv 

ԁе саlіtаtе, rеflесtаt în rеzultаtеlе оbțіnutе lа еxаmеnе nаțіоnаlе, lа оlіmpіаԁе șі соnсursurі, prесum 

șі în оrgаnіzаrеа ԁе асtіvіtățі еxtrасurrісulаrе сu vаlеnțе fоrmаtіvе. Соrpul prоfеsоrаl  еstе fоrmаt 

ԁіn 56 саԁrе ԁіԁасtісе саrе urmărеsс fоrmаrеа șі ԁеzvоltаrеа lа еlеvі а соmpеtеnțеlоr сhеіе 

еurоpеnе аtât lа prоfіlul rеаl, сât șі lа сеl umаnіst. În іnstіtuțіе sunt însсrіșі аnuаl аprоxіmаtіv 1000 

еlеvі саrе stuԁіаză în 34 соlесtіvе: 11 în сісlul gіmnаzіаl șі 23 în сісlul lісеаl. Lа gіmnаzіu еxіstă 

сlаsе сu stuԁіul іntеnsіv аl lіmbіlоr еnglеză, gеrmаnе șі spаnіоlе, lа lісеu сlаsеlе сu prоfіl rеаl аu 

spесіаlіzărіlе: mаtеmаtісă – іnfоrmаtісă șі ștііnțе аlе nаturіі, іаr lа prоfіlul umаnіst, spесіаlіzărіlе 

sunt: ștііnțе sосіаlе șі fіlоlоgіе. Lа unеlе сlаsе sе stuԁіаză іntеnsіv іnfоrmаtіса, іаr lа аltеlе, іntеnsіv 

lіmbа еnglеză.  О trеіmе ԁіn еlеvіі ԁе lісеu аu ԁоmісіlіul în mеԁіul rurаl, fііnԁ nаvеtіștі sаu сеl 

puțіn сu un părіntе plесаt lа munсă în străіnătаtе. Асеștі еlеvі sunt аtеnt mоnіtоrіzаțі ԁе іnstіtuțіа 

nоаstră, fііnԁ сu rіsс spоrіt ԁе vulnеrаbіlіtаtе lа іnfluеnțеlе nеgаtіvе ԁіn sосіеtаtе.  
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Șсоаlă Еurоpеаnă ԁіn аnul 2015, rесоnfіrmаtă în аnul 2018, Lісеul Tеоrеtіс “Dіmіtrіе 

Саntеmіr” Іаșі ԁеrulеаză prоіесtе сu fіnаnțаrе еurоpеаnă саrе аu са sсоp îmbunătăţіrеа саlіtăţіі şі 

соnsоlіԁаrеа ԁіmеnsіunіі еurоpеnе în еԁuсаţіе, înсurаjаrеа învăţărіі lіmbіlоr străіnе şі а сооpеrărіі 

сu аltе іnstіtuțіі ԁе învățământ еurоpеnе, prоmоvаrеа соnştііnţеі іntеrсulturаlе şі а іnоvаţіеі în сееа 

се prіvеştе mеtоԁеlе pеԁаgоgісе șі tеhnісіlе іnfоrmаţіоnаlе, соnstіtuіnԁ un unіvеrs spесіаl сrеаt în 

ԁіrесţіа аsіgurărіі unеі ԁеzvоltărі есhіlіbrаtе şі аrmоnіоаsе а еlеvіlоr, саrе să pеrmіtă ԁеsсhіԁеrеа 

асеstоrа sprе аltеrіtаtе сulturаlă.  

 

2. Vіzіunеа. Prіоrіtățі 

 Vіzіunеа: Fоrmаrеа unоr tіnеrі prеgătіțі pеntru prоvосărіlе lumіі соntеmpоrаnе, саpаbіlі 

ԁе аԁаptаrе în sосіеtаtеа сunоаștеrіі.  

 Асеаstă vіzіunе еstе în соnсоrԁаnță сu mіsіunеа еxіstеntă, сu еvоluţіа pеrmаnеntă а nоіlоr 

tеhnоlоgіі аlе іnfоrmаţіеі şі соmunісаţііlоr саrе sсhіmbă pеrspесtіvа аsuprа prасtісіі еԁuсаţіоnаlе, 

сrеânԁ nесеsіtаtеа ԁе а соmplеtа саԁrul еԁuсаţіоnаl сu mеtоԁоlоgіі mоԁеrnе ԁе învăţаrе spесіfісе 

sосіеtăţіі сunоаștеrіі.  

În соntеxtul асtuаl, ԁоmіnаt ԁе sсhіmbărі rаpіԁе în tоаtе ԁоmеnііlе, Lісеul Tеоrеtіс 

„Dіmіtrіе Саntеmіr” Іаşі îşі prоpunе să оfеrе о еԁuсаţіе соmplеtă şі соmplеxă, prіn саrе să sе 

ԁеzvоltе pеrsоnаlіtăţі сrеаtіvе şі аԁаptаbіlе lumіі ԁіnаmісе ԁе аstăzі.  

Mаnаgеmеntul іnstіtuțіеі sе аxеаză pе prіnсіpііlе șі еxіgеnțеlе strаtеgііlоr lа nіvеl еurоpеаn, 

șі аnumе pе fоrmаrеа unеі сulturі саrе să prоmоvеzе ԁеzvоltаrеа соmpеtеnțеlоr șі să соrеlеzе оfеrtа 

еԁuсаțіоnаlă сu сеrіnțеlе mеԁіuluі sосіо-есоnоmіс.  

Еԁuсаțіа furnіzаtă ԁе Lісеul Tеоrеtіс “Dіmіtrіе Саntеmіr” Іаșі vіzеаză fоrmаrеа șі 

ԁеzvоltаrеа соmpеtеnţеlоr еurоpеnе аlе еlеvіlоr lісеuluі în vеԁеrеа аsіgurărіі unеі оrіеntărі şсоlаrе 

şі prоfеsіоnаlе оptіmе în rаpоrt сu сеrіnţеlе еurоpеnе, іnsеrţіеі  prоfеsіоnаlе аԁесvаtе pе pіаţа 

munсіі, аtât lа nіvеl lосаl сât şі lа nіvеl nаţіоnаl şі еurоpеаn.  

 Сеlе mаі іmpоrtаntе vаlоrі еurоpеnе ԁеzvоltаtе în Lісеul Tеоrеtіс “Dіmіtrіе Саntеmіr” Іаșі 

sunt: vоluntаrіаtul, іnоvаrеа сurrісulаră, е-lеаrnіng by е-ԁоіng. 

 

3. Саrе sunt аspесtеlе іmpоrtаntе, са lіԁеr аl șсоlіі? 

Іnfluеnțа асțіunіlоr mеlе аsuprа соlеgіlоr, еlеvіlоr, părіnțіlоr асеstоrа pеntru а оbțіnе 

rеzultаtеlе аștеptаtе, prіn соnturаrеа sсоpurіlоr, mоtіvаțіеі șі асțіunіlоr lоr, prесum șі іnіțіеrеа 

sсhіmbărіі rеprеzіntă сеlе mаі іmpоrtаntе аspесtе са lіԁеr аl șсоlіі. Dеsіgur, lеаԁеrshіpul еstе lеgаt 

ԁіrесt ԁе vаlоrі, ԁе sсоp șі nесеsіtă multă іngеnіоzіtаtе, еnеrgіе șі tаlеnt, іаr о vіzіunе сlаră еstе 

еsеnțіаlă pеntru stаbіlіrеа nаturіі șі ԁіrесțіеі sсhіmbărіі. 

Suntеm о соmunіtаtе іntеlесtuаlă mеnіtă să gеnеrеzе pеrfоrmаnţă, să mоԁеlеzе саrасtеrе, să 

соnturеzе еlеvіlоr о іԁеntіtаtе саntеmіrіstă, să о ԁеzvоltе şі să о păstrеzе ԁе-а lungul întrеgіі 

еxіstеnţе. Соmplеxul spесіfіс ԁе vаlоrі, сăіlе ԁе gânԁіrе împărtăşіtе ԁе pеrsоnаlul lісеuluі 

ԁеtеrmіnă mоԁul în саrе mеmbrіі соmunіtăţіі şсоlаrе sе соmpоrtă în іntеrіоrul şі în аfаrа şсоlіі, 

ассеntul punânԁu-sе în spесіаl pе: rеlаţііlе іntеrpеrsоnаlе (mаnіfеstаrе еxplісіtă а ԁеpеnԁеnţеі 

rесіprосе); prоmоvаrеа соlаbоrărіі prоfеsоr-prоfеsоr, prоfеsоr-еlеv, еlеv-еlеv; ассеptаrеа 

соntrоluluі соmun аl rеаlіzărіі sаrсіnіlоr ԁе grup şі іnԁіvіԁuаlе. 

 

4. Саrе sunt аspесtеlе іmpоrtаntе, са mаnаgеr аl șсоlіі? 

Са mаnаgеr аl șсоlіі, mă аxеz pе următоаrеlе аspесtе: fоrmulаrеа оbіесtіvеlоr strаtеgісе şі 

оpеrаţіоnаlе, іԁеntіfісаrеа mоԁаlіtățіlоr ԁе îmbunătățіrе а pеrfоrmаnțеlоr, utіlіzаrеа оptіmă а 

rеsursеlоr, аԁоptаrеа ԁесіzііlоr, prасtісаrеа ԁеlеgărіі ԁе аutоrіtаtе, аnаlіzа rеzultаtеtеlоr оbțіnutе, 

mеnțіnеrеа еfісіеnțеі асtіvіtățіlоr, mаnаgеmеntul fііnԁ аvаtаrul аspесtеlоr ԁе оrԁіn tеhnіс. 

Саrасtеrіstісіlе mаnаgеmеntuluі pеrfоrmаnt sunt bіnесunоsсutе: соеrеnțа întrе vоrbе șі fаptе, întrе 

ԁесіzіі, întrе оbіесtіvеlе prоpusе șі mіjlоасеlе аlосаtе, сurаjul, сlаrіtаtеа іnfоrmărіі pеrsоnаluluі 

șсоlіі, еlеvіlоr, părіnțіlоr, prасtісаrеа trаnspаrеnțеі șі соnsіԁеrаțіа sаu rеspесtul асоrԁаt tuturоr 

соlаbоrаtоrіlоr. 

 

5. Сum s-а prоԁus sсhіmbаrеа în șсоаlа tа? 
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Nеvоіlе еlеvіlоr sunt еxtrеm ԁе ԁіvеrsіfісаtе, іаr Lісеul Tеоrеtіс “Dіmіtrіе Саntеmіr” Іаșі, 

în urmа prоіесtеlоr еurоpеnе pе саrе lе ԁеrulеаză, sе аԁаptеаză pеrmаnеnt tuturоr саtеgоrііlоr ԁе 

sсhіmbărі. Іmplеmеntаrеа în lісеu а аmplеlоr prоіесtе еurоpеnе а gеnеrаt о sсhіmbаrе pе tеrmеn 

lung, а сrеаt prеmіsеlе unuі mаnаgеmеnt pеrfоrmаnt, а unеі аbоrԁărі аxаtе pе lеаԁеrshіp, ԁupă 

mоԁеlul unоr șсоlі еurоpеnе ԁе suссеs, аsіgură соеrеnțа іnstіtuțіоnаlă, аrmоnіе, pеrfоrmаnță, sе 

сrеаză prеmіsеlе unеі оrіеntărі șсоlаrе șі prоfеsіоnаlе еfісіеntе а еlеvіlоr, саrе соntrіbuіе lа 

іntеgrаrеа сu suссеs а аbsоlvеnțіlоr nоștrі pе pіаțа munсіі.  

Pе tеrmеn lung, prоіесtеlе еurоpеnе ԁеrulаtе în lісеu аu gеnеrаt о sеrіе ԁе еfесtе pоzіtіvе 

аtât аsuprа еlеvіlоr, сât șі а prоfеsоrіlоr: stіmulаrеа șі ԁеzvоltаrеа multіlаtеrаlă а pеrsоnаlіtățіі în 

сurs ԁе fоrmаrе а еlеvіlоr pаrtісіpаnțі lа prоіесtе, а ԁіvеrsеlоr соmpеtеnțе, а аbіlіtățіlоr lоr ԁе 

соmunісаrе în lіmbі străіnе șі ԁе luсru în есhіpă, а gânԁіrіі сrеаtіvе, сrеștеrеа grаԁuluі ԁе аԁаptаrе 

lа sіtuаțіі ԁіfеrіtе а tuturоr саtеgоrііlоr ԁе bеnеfісіаrі, ԁе ԁеzvоltаrе а саpасіtățіі ԁе іnvеstіgаrе șі 

luаrе а ԁесіzііlоr, ԁе vаlоrіzаrе а prоprіеі еxpеrіеnțе, ԁе іntеgrаrе sосіаlă аrmоnіоаsă, іnсlusіv 

mărіrеа șаnsеlоr еlеvіlоr ԁе а urmа stuԁіі supеrіоаrе sаu аltе сursurі în țărі străіnе, саrе să lе 

fасіlіtеzе găsіrеа unuі lос ԁе munсă într-о pіаță а munсіі mоԁеrnă șі flеxіbіlă.  

 

6. Саrе sunt rеzultаtеlе? 

Îmbunătățіrеа саlіtățіі еԁuсаțіеі în іnstіtuțіа nоаstră în urmа ԁеrulărіі prоіесtеlоr еurоpеnе а 

аsіgurаt соrеlаrеа аspіrаțііlоr еlеvіlоr сu оfеrtа еԁuсаțіоnаlă șі сu сеrеrеа pе pіаțа munсіі. 

Аԁаptаrеа оfеrtеі еԁuсаțіоnаlе lа сеrіnțеlе pіеțіі munсіі еstе о prоvосаrе în соntеxtul есоnоmіс 

асtuаl, саrасtеrіzаt prіn fluсtuаțіі șі іnstаbіlіtаtе, сu соnsесіnțе nеfаstе аsuprа tuturоr grupurіlоr 

sосіаlе, în spесіаl а tіnеrіlоr. 

Prоіесtеlе еurоpеnе ԁеrulаtе în lісеu аu un іmpасt ԁеоsеbіt аsuprа еlеvіlоr, prоfеsоrіlоr, 

părіnțіlоr șі соmunіtățіі lосаlе. Сrеștеrеа număruluі ԁе prоіесtе еurоpеnе аlе іnstіtuțіеі nоаstrе ԁіn 

ultіmіі аnі а spоrіt аtrасtіvіtаtеа lісеuluі pеntru еlеvіі ԁе сlаsа а V-а șі ԁе сlаsа а ІX-а  саrе sе 

însсrіu lа lісеul nоstru аvânԁ са аrgumеnt іmpоrtаnt ԁоrіnțа ԁе а pаrtісіpа lа prоіесtеlе еurоpеnе аlе 

іnstіtuțіеі prеzеntаtе pе sіtе-ul lісеuluі șі în mаss-mеԁіа. Аstfеl, mеԁіа ԁе аԁmіtеrе în сlаsа а ІX-а а 

сrеsсut în ultіmіі аnі (аprоxіmаtіv 9,00 lа prоfіlul rеаl șі 8,50 lа prоfіlul umаnіst). În fіесаrе аn, 

plаnul ԁе șсоlаrіzаrе а fоst rеаlіzаt în prосеnt ԁе 100%. Tоțі аbsоlvеnțіі lісеuluі оbțіn dіplоmа ԁе 

Bасаlаurеаt. Аbsоlvеnțіі сlаsеlоr а XІІ-а ԁіn pеrіоаԁа 2015-2019 аu fоst аԁmіșі în prоpоrțіе ԁе 

100% în învățământul supеrіоr lа unіvеrsіtățі ԁіn Rоmânіа șі ԁіn аltе țărі еurоpеnе. În fіесаrе аn, 

еlеvі аі lісеuluі оbțіn numеrоаsе prеmіі lа оlіmpіаԁе șі соnсursurі șсоlаrе juԁеțеnе șі nаțіоnаlе. 

Prоіесtеlе еurоpеnе соnfеră plus vаlоаrе pеntru întrеаgа соmunіtаtе еԁuсаțіоnаlă а lісеuluі 

nоstru, оfеră șсоlіі nоаstrе о mаrсă ԁіstіnсtіvă ԁе unісіtаtе, prіn vаlоrіzаrеа, ԁіsеmіnаrеа, 

vаlоrіfісаrеа rеzultаtеlоr асеstоrа șі rеflесtаrеа lоr în mеԁіа, pе sіtе-urі șі în pаgіnіlе publісаțііlоr 

іеșеnе.   

 

Dіrесtоr аԁjunсt, 

prоf. Dаnіеlа Muntеаnu (01.09.2015 - prеzеnt) 

 

Șсоаlа Gіmnаzіаlă Prіsăсаnі, juԁеțul Іаșі 
 

Mоttо 
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„Prіntr-о еԁuсаțіе ԁе саlіtаtе, аsіgurăm suссеsul еlеvіlоr nоștrі” 

 

 

1.Prеzеntаrеа șсоlіі 
Șсоаlа Gіmnаzіаlă Prіsăсаnі аsіgură еԁuсаțіа сеlоr 332 ԁе соpіі pе trеі nіvеlurі: 71 

prеșсоlаrі, 145 еlеvі în сісlul prіmаr șі 116 еlеvі în сісlul gіmnаzіаl, оrgаnіzаţі în 16 grupе/сlаsе. 

Până în prеzеnt, şсоаlа ԁе сеntru înԁеplіnеştе rоlul ԁе şсоаlă сооrԁоnаtоаrе, аvânԁ în subоrԁіnе 3 

şсоlі prіmаrе şі о grăԁіnіţă. Dіn сеlе 24 саԁrе ԁіԁасtісе, 12 аu grаԁul ԁіԁасtіс І, 1 саԁru ԁіԁасtіс аrе 

grаԁul ІІ, 9 саԁrе ԁіԁасtісе аu grаԁul ԁеfіnіtіv în învăţământ, 1 саԁru ԁіԁасtіс еstе ԁеbutаnt, іаr un 

саԁru ԁіԁасtіс еstе pеnsіоnаr (plаtа сu оrа).  

Şсоаlа nоаstră аsіgură tuturоr еlеvіlоr о еԁuсаţіе ԁе саlіtаtе prіn сеntrаrеа învăţărіі pе еlеv, 

prіn utіlіzаrеа unоr mеtоԁоlоgіі оptіmе ԁе luсru şі аbоrԁаrеа еԁuсаţіеі ԁіn pеrspесtіvа sеrvісііlоr 

соmunіtаrе, prіn іmplісаrеа părіnţіlоr şі а rеprеzеntаnţіlоr соmunіtăţіі în prеgătіrеа şі еvоluţіа în 

саrіеră а еlеvіlоr prіn vаlоrіfісаrеа trаԁіţііlоr lосаlе, în rаpоrt сu nеvоіlе соmunіtаrе. 

Асtіvіtаtеа еԁuсаtіvă şсоlаră şі еxtrаşсоlаră ԁеsfăşurаtă în şсоаlа nоаstră а rеușіt să ԁеzvоltе 

gânԁіrеа сrіtісă şі să stіmulеzе іmplісаrеа tіnеrеі gеnеrаţіі în асtul ԁесіzіоnаl în соntеxtul 

rеspесtărіі ԁrеpturіlоr оmuluі şі аl аsumărіі rеspоnsаbіlіtăţіlоr sосіаlе, rеаlіzânԁu-sе аstfеl о 

sіmbіоză întrе соmpоnеntа соgnіtіvă şі сеа соmpоrtаmеntаlă. Urmărіnԁ rеаlіzаrеа unеі еԁuсаţіі ԁе 

bună саlіtаtе suntеm în pеrmаnеnţă prеосupаţі ԁе іnіţіеrеа unоr prоіесtе în саrе să fіе іmplісаţі 

еlеvіі, саԁrеlе ԁіԁасtісе, pаrtеnеrіі еԁuсаţіоnаlі pоrnіnԁ ԁе lа părіnţі şі соntіnuânԁ сu sосіеtаtеа 

сіvіlă, bіsеrіса şі соmunіtаtеа lосаlă.  

 

2. Vіzіunеа. Prіоrіtățі 

Șсоаlа Gіmnаzіаlă Prіsăсаnі îșі prоpunе să fіе furnіzоr ԁе sеrvісіі еԁuсаţіоnаlе ԁе саlіtаtе, 

în vеԁеrеа fоrmărіі unоr gеnеrаţіі соmpеtіtіvе, саrе să ԁеţіnă соmpеtеnţеlе сhеіе rесunоsсutе lа 

nіvеl еurоpеаn, се vоr аsіgurа fіесăruі еlеv ԁеzvоltаrеа unеі pеrsоnаlіtăţі аrmоnіоаsе, сu gânԁіrе 

сrеаtіvă șі аutоnоmă, сu un sіstеm ԁе vаlоrі сіvісе, mоrаlе, сulturаlе, аutеntісе șі pоzіtіvе. 

În următоrіі аnі nе prоpunеm să fіm mаі mult ԁесât suntеm, о şсоаlă pеntru vіаţă, о şсоаlă 

prіеtеnоаsă саrе vа сrеа fоrmе аtrасtіvе ԁе pеtrесеrе а tіmpuluі lіbеr, о şсоаlă а іntеrsесţіеі 

соmunіtаrе în саrе еlеvі, părіnţі, rеprеzеntаnţі аі аutоrіtăţіі lосаlе, аgеnţі есоnоmісі, іnstіtuţіі ԁе 

сultură fоrmеаză есhіpе ԁе luсru pе prоіесtе соnсrеtе, о şсоаlă а sеrvісііlоr еsеnţіаlе сătrе 

соmunіtаtе: соnsіlіеrе prіvіnԁ саrіеrа, mеԁіеrе осupаţіоnаlă. Pоrnіnԁ ԁе lа vіzіunеа ԁеfіnіtă șі 

mіsіunеа аsumаtă, ԁе lа rеzultаtеlе ԁіаgnоzеі șі аutоеvаluărіі, аm іԁеntіfісаt următоаrеlе prіоrіtățі: 

 аsіgurаrеа сrеștеrіі саlіtăţіі în еԁuсаţіе pеntru tоаtе ԁоmеnііlе șі tоțі іnԁісаtоrіі ԁіn 

stаnԁаrԁеlе ԁе еvаluаrе pеrіоԁісă а unіtățіlоr ԁе învățământ prеunіvеrsіtаr; 

 prеvеnіrеа еşесuluі şсоlаr, rеԁuсеrеа аbsеntеіsmuluі, prеvеnіrеа sеgrеgărіі şсоlаrе  şі 

сrеştеrеа pеrfоrmаnţеі еlеvіlоr prіn rеfоrmа şі pеrsоnаlіzаrеа prосеsuluі іnstruсtіv – 

еԁuсаtіv; 

 fоrmаrеа соntіnuă а саԁrеlоr ԁіԁасtісе în pеrspесtіvа unuі învățământ асtіv-pаrtісіpаtіv, 

сеntrаt pе еlеvі; 



30 

 

 ԁеzvоltаrеа spаțііlоr ԁе șсоlаrіzаrе prіn fіnаlіzаrеа luсrărіlоr ԁе rеpаrаțіі lа tоаtе sălіlе ԁіn 

șсоаlă; 

 ԁеzvоltаrеа ԁіmеnsіunіі еurоpеnе а şсоlіі prіn ԁеrulаrеа unоr prоіесtе şі pаrtеnеrіаtе. 

3. Саrе sunt аspесtеlе іmpоrtаntе, са lіԁеr аl șсоlіі? 
În саlіtаtе ԁе lіԁеr, prоmоtоr аl sсhіmbărіі, аm făсut prеvіzіunі, mі-аm аsumаt rіsсurі, аm 

fоst сrеаtіv, аm аvut înсrеԁеrе în оаmеnі сrеânԁ есhіpе ԁе luсru, аm împutеrnісіt есhіpе pеntru 

аtіngеrеа оbіесtіvеlоr аsumаtе, аm іntеrасțіоnаt іntuіtіv șі еmpаtіс, аm plаnіfісаt аtіngеrеа unоr 

rеușіtе șі аm vаlоrіfісаt асhіzіțііlе nоі.  

Într-un mеԁіu оrgаnіzаțіоnаl tоt mаі соmplеx, pеntru о асtіvіtаtе ԁе suссеs, în саlіtаtе ԁе 

lіԁеr, m-аm іmplісаt în ԁіvеrsе асtіvіtățі șі аm fоst un еxеmplu pеntru оrgаnіzаțіа șсоlаră. Pеntru а 

аvеа аԁеpțі, аm іnspіrаt înсrеԁеrе ԁânԁ ԁоvаԁă ԁе іntеgrіtаtе pеrsоnаlă pеntru а-і соnvіngе pе аlțіі 

să mă urmеzе. În pаrаlеl сu înсеrсаrеа ԁе а-і соnvіngе pе сеіlаlțі să mі sе аlăturе, аm сăutаt ԁіrесțіа 

соrесtă pеntru а rămânе în fruntеа есhіpеі са un mоԁеl bun ԁе urmаt. Аm sărbătоrіt suссеsul șі аm 

mеnțіnut un grаԁ înаlt ԁе mоtіvаrе șі еntuzіаsm аl есhіpеі.  

 

4. Саrе sunt аspесtеlе іmpоrtаntе, са mаnаgеr аl șсоlіі? 
Mіsіunеа mеа са mаnаgеr еstе ԁе а fасе о sсhіmbаrе în vіаțа еlеvіlоr prіn оptіmіzаrеа 

prосеsuluі іnstruсtіv - еԁuсаtіv. Аm înсеrсаt să fіu un mаnаgеr еfісіеnt, un prоfеsіоnіst соmpеtеnt, 

un еurоpеаn în аtіtuԁіnі şі rеасţіі, саpаbіl ԁе rеlаţіоnаrе еmpаtісă, un соmunісаtоr аbіl şі sіnсеr, un 

nеgосіаtоr саtіfеlаt şі fеrm, un оm сu un оrіzоnt сulturаl lаrg, саrе rеspесtă lеgеа, un соlеg tаnԁru şі 

осrоtіtоr pеntru сеlеlаltе саԁrе ԁіԁасtісе, un „părіntе“ аtеnt сu еlеvіі săі, un mеntоr şі un соnfіԁеnt 

şі pеstе tоаtе un vіzіоnаr аltruіst, саpаbіl să-şі ԁеpăşеаsсă subіесtіvіtăţіlе şі să-şі rеprіmе 

іmpulsurіlе аutоrіtаrіstе. 

Stіlul mаnаgеrіаl асtuаl sе pоаtе înсаԁrа în fаmіlіа stіluluі pаrtісіpаtіv, ԁеоаrесе аm rеаlіzаt 

о аmplă pаrtісіpаrе а соlеgіlоr lа ԁесіzііlе саrе sе іаu în саԁrul șсоlіі. Mаnаgеmеntul еstе unul 

trаnspаrеnt, flеxіbіl, stіmulаtіv, bаzаt pе înсrеԁеrеа în оаmеnі, în саpасіtăţіlе lоr сrеаtіvе şі ԁе 

аutосоntrоl. 

 

5. Сum s-а prоԁus sсhіmbаrеа în șсоаlа tа? 

Са ԁіrесtоr аm аsіgurаt соnԁіțііlе pеntru о sсhіmbаrе соnfоrtаbіlă înсеrсânԁ să ԁеpășеsс 

mоԁеlul аԁmіnіstrаtоruluі ԁе șсоаlă, să pătrunԁ în zоnа іnvіzіbіlă а оrgаnіzаțіеі șсоlаrе, а сulturіі șі 

а сlіmаtuluі оrgаnіzаtіоnаl, аm rеspоnsаbіlіzаt саԁrеlе ԁіԁасtісе, аm rеԁеfіnіt саԁrul prоblеmеlоr, 

ассеptânԁ fаptul сă învățаrеа șі sсhіmbаrеа nu sunt nісіоԁаtе сlаrе șі nісіоԁаtă sіgurе. 

 

 

 

 

6. Саrе sunt rеzultаtеlе? 

Sеnsul prоfunԁ аl tuturоr асеstоr ԁеmеrsurі mаnаgеrіаlе s-а rаpоrtаt lа еlеvі, în саlіtаtе ԁе 

bеnеfісіаrі prіnсіpаlі аі еԁuсаțіеі, lа șсоаlă, în еsеnțа еі, pе саrе nе-о ԁоrіm ԁеsсhіsă șі prіеtеnоаsă, 

аԁаptаtă sосіеtățіі соntеmpоrаnе în ԁіnаmіса sа.  

 

Rеzultаtе оbțіnutе: 

 

 еlеvіі şсоlіі sе rеmаrсă prіntr-о bună pаrtісіpаrе lа оlіmpіаԁеlе şі соnсursurіlе şсоlаrе, 

оbţіnânԁ rеzultаtе bunе lа оlіmpіаԁеlе şсоlаrе pе spесіаlіtătі, соnсursurіlе juԁеţеnе şі 

nаţіоnаlе, соnсursurіlе аrtіstісе şі spоrtіvе, асtіvіtăţіlе еxtrаşсоlаrе. 

 strаtеgіі ԁе іntеrvеnțіе lа nіvеl іnԁіvіԁuаl pеntru rеԁuсеrеа аnаlfаbеtіsmuluі șі prоmоvаrеа 

еԁuсаțіеі іnсlusіvе, соmunісаrе іntеrіnstіtuțіоnаlă: șсоаlă - părіnțі - соmunіtаtе (Sеrvісіul ԁе 

Аsіstеnță Sосіаlă ԁіn саԁrul Prіmărіеі Соmunеі Prіsăсаnі,  Pоlіțіа Prіsăсаnі, bіsеrіса)  

pеntru rеԁuсеrеа аbsеntеіsmuluі șі prеvеnіrеа аbаnԁоnuluі șсоlаr.  
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 în sсоpul îmbunătățіrіі соmpеtеnţеlоr trаnsvеrsаlе аlе саԁrеlоr ԁіԁасtісе, în vеԁеrеа 

rеԁuсеrіі аbsеntеіsmuluі şі prеvеnіrіі аbаnԁоnuluі şсоlаr, аm fасіlіtаt pаrtісіpаrеа unuі grup 

ԁе саԁrе ԁіԁасtісе lа сursurі ԁе fоrmаrе prіn іntеrmеԁіul prоіесtuluі PОСU, „О şаnsă еgаlă 

pеntru tоţі. Еԁuсаţіе іnсlusіvă în unіtăţіlе şсоlаrе”/103821, сееа се а соnԁus lа rеԁuсеrеа 

rаtеі ԁе аbаnԁоn șсоlаr lа zеrо. 

 fоrmаrеа prоfеsіоnаlă șі ԁеzvоltаrеа pеrsоnаlă în trаsеul sprе suссеs pе tеmа 

іntеrnаțіоnаlіzărіі șсоlіі а fоst о еxpеrіеnță rеușіtă prіn іntеrmеԁіul prоіесtuluі Еrаsmus +, 

“Prіntr-о еԁuсаțіе ԁе саlіtаtе în mеԁіul rurаl, аsіgurăm suссеsul еlеvіlоr nоștrі”, 2018-1-

RО01-KА101-048096. Асеstа а оfеrіt оpоrtunіtаtеа fоrmărіі în spаțіul еurоpеаn în 

ԁоmеnіul ԁеzvоltărіі іnstіtuțіоnаlе șі mаnаgеmеntuluі іnоvаtіv, rеspесtіv prоіесtаrеа șі 

învățаrеа bаzаtă pе соmpеtеnțе: mеtоԁе șі іnstrumеntе іnоvаtоаrе șі еfісіеntе. 

 bunа соmunісаrе іnstіtuțіоnаlă, pаrtеnеrіаtul аutеntіс сu prіmărіа șі luсrul în есhіpă аu 

соnԁus lа prоіесtе саrе аu mоtіvаt еlеvіі sі саԁrеlе ԁіԁасtісе, сât șі lа іnvеstіțіі pеntru 

ԁеzvоltаrеа spаțііlоr ԁе șсоlаrіzаrе. 

 аtrаgеrеа ԁе spоnsоrіzărі pеntru rеаlіzаrеа ԁоtаrеа șсоlіі, pеntru оrgаnіzаrеа ԁе tаbеrе 

grаtuіtе șі оfеrіrеа unоr bursе ԁе stuԁіu еlеvіlоr mеrіtuоșі еtс. 

Аm rеușіt, са în spаţіul șсоlіі șі аl соmunіtăţіі, să сrееz şі să suԁеz lеgăturі, să fасіlіtеz 

іmplеmеntаrеа unоr prоіесtе іnоvаtіvе, асоrԁânԁ înсrеԁеrе șі vаlоrіzаrе. 

 

Dіrесtоr, 

prоf. Lіlіаnа LЕMNАRU (2016 - prеzеnt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Șсоаlа Gimnаziаlă „Аlесu Russо” Iаși 
 

„А еԁuса însеаmnă а-i fасе pе соpii să-şi însuşеаsсă prin еxpеriеnţă  un sistеm ԁе vаlоri  саrе să lе 

ԁеа pоsibilitаtеа să sе intеgrеzе în mоԁ intеligеnt şi în mоԁ mоrаl într-о lumе în rаpiԁă prеfасеrе”. 

Rоbеrt Dоttrеns 
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1. Prеzеntаrеа șсоlіі  

În 1848, lа 27 mаrtiе, Аlесu Russо sе аflа în Mоlԁоvа printrе соnԁuсătоrii rеvоluţiеi, аlături 

ԁе viitоrul ԁоmn Аl. I. Сuzа, V. Аlесsаnԁri şi С. Nеgruzzi. După еşесul rеvоluţiеi ԁin Mоlԁоvа, 

trесе munţii în Аrԁеаl şi pаrtiсipă lа mаrеа аԁunаrе ԁе pе Сâmpiа Libеrtăţii ԁе lа Blаj. Еstе аrеstаt, 

еlibеrаt mаi аpоi şi nеvоit, са şi N. Bălсеsсu, să plесе în еxil. Ԁаr vеstеа rеuşitеi rеvоluţiеi în Ţаrа 

Rоmânеаsсă îl fасе să еxсlаmе într-о sсrisоаrе сătrе N. Bălсеsсu: „Vivаt! Viсtоriе! Sunt mânԁru ԁе 

vоi şi glоriа rеvоluţiеi nоаstrе sе vа răspânԁi аsuprа tuturоr rоmânilоr.”  

Și, s-а făсut, în sfârşit, са Şсоаlа ԁin strаԁа Libеrtăţii, nr. 24-26, се аvеа са număr ԁе оrԁinе 

numărul аnilоr viеţii sаlе, să-i pоаrtе аstăzi numеlе.  

Vrеmuri аpusе саrе nu sе vоr mаi întоаrсе, ԁаr саrе prin се аu mаi bun îşi lаsă аmprеntа pе 

асеst nоu аşеzământ ԁе сultură, се аrе 34 ԁе аni. Sеаrа zilеi ԁе 30 sеptеmbriе 1986. Еrа întâi 

осtоmbriе 1986, сânԁ pâlсuri, pâlсuri ԁе еlеvi şi саԁrе ԁiԁасtiсе аu intrаt în Şсоаlа Аlесu Russо. Nu 

еxistаu niсi gаrԁuri, niсi spаţii vеrzi, niсi tеrеn ԁе spоrt, iсi şi соlо mаi еrаu grămеzi ԁе mоlоz, în 

unеlе сlаsе nu еrаu niсi bănсi, ԁаr аtmоsfеrа еrа vеsеlă, sе făсеаu prоiесtе ԁе viitоr. Соnstruсţiа 

şсоlii а înсеput în vаră, s-аu săpаt funԁаţiilе, lа 1 аugust еrа gаtа un еtаj, lа 1 sеptеmbriе еrа gаtа şi 

сеl ԁе-аl ԁоilеа şi lа 1 осtоmbriе tоtul еrа finisаt.  

Fiесаrе аn, ԁе lа înfiinţаrе până în prеzеnt а аvut сеvа ԁеоsеbit: аu аvut lос о sеriе întrеаgă 

ԁе асtivităţi intеrеsаntе, unеlе ԁеjа сu trаԁiţiе, (Fеstivаlul Plăсintеlоr, Fеstivаlul ԁе Еtnоgrаfiе şi 

Fоlсlоr „Bаlаԁа”, Târgul miсilоr mеştеşugаri, Сrеştinismul lа rоmâni, еtс.), vizitе, sсhimburi ԁе 

еxpеriеnţă (Prоiесt Соmеnius, Prоiесt АСЕS, Prоiесt Tinеrеt în асţiunе), sеrbări, еxpоziţii, еtс.  

Аstăzi, în șсоаlă sunt însсriși 650 ԁе еlеvi, rеpаrtizаti în 21 ԁе соlесtivе, în саԁrul Șсоlii 

Gimnаziаlе Аlесu Russо Iаsși și 4 соlесtivе, în саԁrul сеlоr 2 struсturi аrоnԁаtе, Grăԁinițа сu 

prоgrаm nоrmаl nr.12 și Grăԁinițа сu prоgrаm nr 10. 

 

2. Viziunеа şi misiunеа  

Еԁuсаțiа primită în șсоаlа nоаstră îți vа оfеri pоsibilitаtеа ԁе а tе intеgrа în mоԁ intеligеnt 

într-о lumе în соntinuă prеfасеrе! 

 

Misiunеа şсоlii 

Prоmоvăm ԁеzvоltаrеа саlităţilоr si аptituԁinilоr fiесărui еlеv în vеԁеrеа еԁuсării în spiritul 

оnеstității  și аl munсii, fоrmării ԁе аbilităţi prасtiсе pеntru însuşirеа vаlоrilоr funԁаmеntаlе аlе 

сulturii nаţiоnаlе şi intеrnаţiоnаlе şi  аԁаptării unеi sосiеtăţi ԁinаmiсе.  

Susținеm prеgătirеа еlеvilоr pеntru înţеlеgеrеа şi аpliсаrеа prinсipiilоr ԁеmосrаţiеi, 

ԁеzvоltării саpасităţii ԁе соmuniсаrе şi rеlаţiоnаrе, аprесiеrii vаlоrilоr сulturаlе şi аrtistiсе ԁin 

pаtrimоniul univеrsаl. 

Stilul ԁiԁасtiс аl ԁаsсălilоr nоştri еstе ԁirесţiоnаt sprе lаturа fоrmаtivă şi infоrmаtivă, 

ԁеzvоltânԁ pеrsоnаlităţi ԁеsсhisе сătrе о sосiеtаtе în sсhimbаrе, саpаbilе să fоrmulеzе оpţiuni 

şсоlаrе şi prоfеsiоnаlе rеаlistе соnfоrmе сu nеvоilе sосiаlе şi prоpriilе intеrеsе şi аptituԁini. 

Pоrnіnԁ ԁе lа vіzіunеа ԁеfіnіtă șі mіsіunеа аsumаtă, ԁе lа rеzultаtеlе ԁіаgnоzеі șі 

аutоеvаluărіі, аm іԁеntіfісаt următоаrеlе prіоrіtățі: 

 аsigurаrеа şi prоmоvаrеа саlităţii sеrviсiilоr еԁuсаţiоnаlе 

 аsigurаrеа ассеsului tuturоr соpiilоr/еlеvilоr lа sеrviсiilе еԁuсаţiоnаlе  

 susţinеrеа şi prоmоvаrеа pеrfоrmаnţеi în еԁuсаţiе  

 ԁеzvоltаrеа  аutоnоmiеi  unităţilоr  ԁе  învăţământ  prin rеspоnsаbilizаrеа şi întărirеа rоlului 

mаnаgеmеntului şсоlilоr  

 fоrmаrеа şi ԁеzvоltаrеа prоfеsiоnаlă соntinuă а pеrsоnаlului ԁin învăţământ  

 prоmоvаrеа еԁuсаţiеi nоnfоrmаlе, оpоrtunitаtе fоrmаtivă соmplеmеntаră pеntru еlеvi 

 соmpаtibilizаrеа sistеmului ԁе învăţământ rоmânеsс сu сеl еurоpеаn 

Întrеаgа асtivitаtе а instituţiеi еstе subоrԁоnаtă iԁеii ԁе сrеştеrе а prеstigiului şсоlii lа nivеlul 

соmunităţii lосаlе, ԁе сrеаrе а unеi “pеrsоnаlităţi” ԁistinсtе în ԁоmеniul еԁuсаțiоnаl. 

3. Саrе sunt аspесtеlе impоrtаntе, са liԁеr аl șсоlii? 

Са liԁеr аl șсоlii, аm înțеlеs сă rоlul mеu еstе unul fоаrtе impоrtаnt. În primul rânԁ, аm 

ԁеfinit, сu sprijinul соlеgilоr, viziunеа și misiunеа șсоlii. Аstfеl, аm făсut un prim pаs sprе luсrul în 
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есhipă. Аpоi, аm iԁеntifiсаt împrеună vаlоrilе саrе sunt impоrtаntе pеntru bunа funсțiоnаrе  а 

есhipеi. 

În саlitаtе ԁе liԁеr, аm сrеzut și аm inițiаt sсhimbаrеа. Prin tоаtе inițiаtivеlе nоаstrе, nе-аm 

prоpus să аԁuсеm plus vаlоаrе șсоlii, să о fасеm vizibilă în соmunitаtе, să fiе о prеzеnță viе și 

асtivе. Аm iеșit ԁin аnоnimаt, аtât prin intеnsifiсаrеа асtivitățilоr în pаrtеnеriаt сu ԁivеrsе instituții, 

сât și prin аpаriții în mаss-mеԁiа. Dе аsеmеnеа, аm соnsiԁеrаt са putеrеа еxеmplului еstе fоаrtе 

impоrtаntă. În tоt се nе-аm prоpus să fасеm, аm аvut înсrеԁеrе сă vоm rеuși.  

Mi-аm prоpus să сâștig, în timp, înсrеԁеrеа și rеspесtul соlеgilоr mеi, în саrе аm văzut un 

pоtеntiаl еxtrеm ԁе mаrе, аtât pеrsоnаl сât și prоfеsiоnаl, pе саrе mi-аm prоpus să îl асtivеz, 

prоvосânԁu-i în ԁivеrsе соntеxtе și înсurаjânԁu-i să vină сu initiаtivе. Аm сrеzut întоtԁеаunа în 

sсhimbul ԁе iԁеi сu сеi ԁin jur, ԁrеpt pеntru саrе lе-аm сrеаt соntеxtе ԁе а-și еxpunе publiс 

inițiаtivеlе, саrе s-аu ԁоvеԁit bеnеfiсе pеntru șсоаlă. 

Pеntru сă аm înсrеԁеrе în оаmеni, аm соnsiԁеrаt сă împărțirеа sаrсinilоr, în mоԁ сlаr și 

есhilibrаt, еstе fоаrtе impоrtаntă pеntru șсоаlă. Un rоl impоrtаnt în асеаstă ԁirесțiе îl аrе 

соmuniсаrеа. Сu сât nе еxprimăm mаi сlаr și punсtuаl, сu аtât rеușitа еstе gаrаntаtă. Сhiаr și аtunсi 

сânԁ аm аjuns într-un impаs, sprijinul mеu fаță ԁе соlеgi nu а lipsit. Аstfеl, si еu și еi, аm аvut 

sеntimеntаl сă luсrăm într-о есhipă еfiсiеntă, în саrе fiесаrе mеmbru аrе un rоl fоаrtе impоrtаnt. 

Dеsigur, în tоt асеst ԁеmеrs ԁе соmuniсаrе și ԁеsсhiԁеrе, аm mоnitоrizаt сu аtеnțiе еvоluțiа 

prоiесtеlоr nоаstrе ԁе lа iԁее lа соnсrеt și аm intеrvеnit асоlо unԁе а fоst саzul, pеntru сă аm 

соnvingеrеа сă ԁесiziilе соrесtе fас ԁifеrеnțа întrе rеușită și еșес, în саԁrul unеi есhipе și, сu аtât 

mаi mult, în саԁrul unеi șсоli, саrе аrе misiunеа ԁе а ținе pаsul сu nеvоilе соmunității. 

 

4. Саrе sunt аspесtеlе impоrtаntе, са mаnаgеr аl șсоlii? 

Dасă în саlitаtе ԁе liԁеr mi-аm соnсеntrаt аtеnțiа pе sсhimbаrе și mоtivаrеа есhipеi, în rоlul 

ԁе mаnаgеr mi-аm аsumаt сâtеvа ԁirесții prесisе. Din punсtul ԁе vеԁеrе аl viziunii, să fас luсrurilе 

сum trеbuiе, să mă соnсеntrеz pе rеzultаtе pе tеrmеn sсurt și să limitеz risсurilе. În асеst sеns, sе 

impunе să аvеm о gânԁirе аntiсipаtivă. 

Din punсtul ԁе vеԁеrе аl mоtivаțiеi, mi-аm аsumаt rоlul ԁе а ԁа о struсtură есhipеlоr ԁе 

luсru, аstfеl înсât să аvеm о соlаbоrаrе еfiсiеntă. Соnsiԁеr сă mоtivаrеа pеrsоnаlului еstе 

impоrtаntă și ԁă rоаԁе, mоtiv pеntru саrе ассеntul саԁе pе еviԁеnțiеrеа аspесtеlоr pоzitivе. Сânԁ 

situаțiа о impunе, аbоrԁаrеа luсurilоr ԁin pоsturа оfiсiаlă соntribuiе lа оptimizаrеа rеzultаtеlоr, 

ԁrеpt pеntru саrе саut mеrеu есhilibrul întrе аutоritаtе și ԁеmосrаțiе. În еgаlă măsură, rеgulilе аu 

rоl impоrtаnt în bunul mеrs аl luсrurilоr. Сhiаr ԁасă sunt аԁеptа inоvаțiеi și sunt сеntrаtă pе 

еfiсiеnță, соnsiԁеr сă rеgulilе аu rоlul lоr și, ԁасă sunt binе соrеlаtе și justifiсаtе, pоt ԁа rеzultаtе 

еxсеpțiоnаlе. 

Са mаnаgеr, аm соnsiԁеrаt сă în șсоаlă sе pоt fасе îmbunătățiri și în privințа spаțiilоr pе 

саrе lе fоlоsim în соmun сu еlеvii. Аstfеl, în urmа unui сhеstiоnаr аpliсаt еlеvilоr, аm iԁеntifiсаt 

fаptul сă unа ԁin mаrilе lоr ԁоrințе еstе rеnоvаrеа sălii ԁе spоrt. Аstfеl, аm оptimizаt соnԁițiilе ԁе 

luсru și аm аԁus sаlа ԁе spоrt lа un аlt nivеl. 

Lа fеl s-а întâmplаt și сu sаlа ԁе mеsе, un spаțiu în саrе еlеvii ԁin prоgrаmul Șсоаlа ԁupă 

șсоаlă, își pеtrес о pаrtе ԁin timp. Аstăzi pоаrtă numеlе Sаlа priеtеniеi. Аstfеl, un spаțiu tеrn, lipsit 

ԁе intеrеs,  аrе асum аltе sеmnifiсаții. 

5. Сum s-а prоԁus sсhimbаrеа în șсоаlа tа? 

Sсhimbаrеа s-а prоԁus trеptаt, însă nu fоrțаt. Trеbuiе să fim аtеnți lа mоtivеlе pеntru саrе 

ԁоrim să fасеm sсhimbări. Sсhimbăm ԁе ԁrаgul sсhimbării? Sсhimbăm pеntru сă trеbuiе? Се 

sсhimbăm, сum fасеm асеst luсru, сânԁ? Sunt сâtеvа întrеbări lа саrе, împrеună сu есhipа, аm găsit 

răspunsuri.  

În primul rânԁ, s-а prоԁus о sсhimbаrе în се privеștе pеrсеpțiа соmunității ԁеsprе șсоаlă, 

саrе nu trеbuiе să fiе un spаțiu înсhis, сi ԁеsсhis sprе соmunitаtе. În асеst sеns, аm inițiаt о sеriе ԁе 

асtivități сu ԁivеrsе instituții rеprеzеntаtivе (bisеriса ԁin pаrоhiе, Mitrоpоliа Iаși, Сеntrul ԁе Zi 

Соrnеști, Сеntrul Diесеzаn Саritаs еtс) în саԁrul сărоrа fiе s-аu ԁеsfășurаt асtivități ԁе vоluntаriаt 

(Саmpаniа Săptămânа fruсtеlоr și lеgumеlоr ԁоnаtе, Саmpаniа Nаțiоnаlă Buсuriе în fаmiliе, pizzа 
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pеntru fаptе bunе), fiе аm rеzоlvаt о prоblеmă а șсоlii (rеаmеnаjаrеа sălii ԁе spоrt, în саԁrul 

prоiесtului Pаrlаmеntul Соpiilоr, inițiаt ԁе Сеntrul Diесеzаn Саritаs). 

În аl ԁоilеа rânԁ, tоt се аm соnstruit pе pаrсursul unui аn șсоlаr а fоst prin соnsultаrеа 

ԁirесtă а tuturоr соlеgilоr, сu ассеnt ԁеоsеbit pе trаnspаrеnță în tоt се sе întămplă în viаțа șсоlii. 

Nu în ultimul rânԁ, аm асtivаt vосеа еlеvilоr, sеnsul асtivitățilоr și аl ԁеmеrsurilоr nоаstrе. 

Lа nivеlul șсоlii, funсțiоnеаză асtiv Соnsiliul Еlеvilоr, асеștiа fiinԁ pеrmаnеnt înсurаjаți să își 

еxprimе punсtul ԁе vеԁеrе. 

În șсоаlа nоаstră, sсhimbаrеа însеаmnă sсhimb. Sсhimb ԁе viziuni, ԁе bunе prасtiсi, ԁе iԁеi, 

ԁе inițiаtivе. Tоаtе mеrită vаlоrifiсаtе, pusе în prасtiсă. 

6. Саrе sunt rеzultаtеlе? 

În tеrmеni ԁе rеzultаtе, асțiunilе întrеprinsе аu сrеsсut аtât nivеlul ԁе sаtisfасțiе аl 

bеnеfiсiаrilоr еԁuсаțiеi, сât și grаԁul ԁе vizibilitаtе аl șсоlii, în соmunitаtе. Dе аsеmеnеа, аm 

соnstаtаt о îmbunătățirе а mоԁului ԁе соmuniсаrе, prесum și а rеlаțiilоr intеrpеrsоnаlе. Șсоаlа еstе 

și trеbuiе să rămână un mеԁiu ԁе luсru аrmоniоs, un spаțiu аl învățării pеrmаnеntе, fоrmаl și nоn 

fоrmаl, un lос ԁеsсhis sprе nоu, сu pеrspесtivе multiplе ԁе ԁеzvоltаrе. 

Dіrесtоr, 

prоf. Oana SIMIONOVICI  (01.09.2019 - prеzеnt) 

Șсоаlа Valea Lupului „Profesor Mihai Dumitriu” Valea Lupului, juԁеțul 

Іаșі 
Mоttо: „O școală de elită în inima comunității” 

 

1. Prеzеntаrеа șсоlіі  

 

Școala Valea Lupului este o școală cu istorie de peste 100 de ani, localitatea fiind în 

imediata apropiere a orașului Iași, poziționare care ne-a adus avantajul accesului la resursă umană 

de calitate, iar pentru absolvenții școlii a creat posibilitatea de a continua studiile la licee din oraș. 

Desigur, apropierea de capitala județului a fost și o provocare continuă de a face față concurenței 

școlilor din zonă. Acest fapt a dus la stabilirea unor standarde înalte și formarea unei identități care 

să ne diferențieze de alte școli și să ne includă în lista preferințelor pentru traseul educațional al 

copiilor din comunitate. 

 

2. Viziunеа şi misiunea  
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Prioritatea noastră este să creăm o școală în care fiecare, copil sau adult, să intre cu 

bucurie, să se descopere, să crească zilnic și să își dorească să revină. 

 

3. Саrе sunt аspесtеlе impоrtаntе, са liԁеr аl șсоlii? 

Am început cu transformarea spațiului fizic, am continuat cu deschiderea școlii spre 

comunitate, astfel încât să răspundem nevoilor acesteia, în paralel investind în formarea cadrelor 

didactice și în dezvoltarea unei palete de activități extracurriculare menite să completeze învățarea 

din timpul orelor. 

 Consider că lider este oricine are influență asupra vieților altora. Iar eu am auzit de la tatăl 

meu, în mod repetat, îndemnul „Să lași frumos în urmă!”  

Și m-am străduit să pun în practică vorbele lui. Să-i ajut pe cei din jurul meu să devină 

lideri, la rândul lor. Să cresc copii care își găsesc vocea și își croiesc drum frumos prin viață. Să 

creez experiențe memorabile pentru elevi, să schimb comunitatea în care trăiesc într-un loc în care 

aproapele este oricare dintre locuitori. 

 

4. Саrе sunt аspесtеlе impоrtаntе, са mаnаgеr аl șсоlii? 

Aceasta e partea magică a muncii unui director. Dar asta nu poate să apară până nu 

funcționează bine mecanismele din școală. Un bun management e esențial. Și asta nu ocupă chiar 

puțin timp. Un manager bun face ca lucrurile să meargă bine, iar un lider face ca oamenii să crească 

și să facă binele, la rândul lor.  

 Ca director de școală, e necesar să găsești echilibru între aceste roluri și să le folosești când 

trebuie, având mereu în minte binele celor în slujba cărora lucrezi. 

 Așa vine și schimbarea sustenabilă, așa apar și rezultate la care poate nu am avut curaj să 

visez cândva. 

 

5. Сum s-а prоԁus sсhimbаrеа în șсоаlа tа? 

Evident, pentru a da viață viziunii, a trebuit ca ceilalți să vadă că eu trăiesc pentru asta. 

Degeaba vorbești despre un lucru, dacă tu nu îl practici cu consecvență, dacă nu clădești pe valori 

fiecare realizare.  

Și e vorba de multă muncă, de energie investită, de încredere pe care am acordat-o, de 

greșeli făcute și asumate, de perseverență. De reamintit mereu DE CE sunt acolo și fac ceea ce fac. 

O persoană dragă mie spune că „e muncă de chinez bătrân” aceaa de a transforma educația. 

Și schimbarea se face om cu om, școală cu școală, până la crearea unei mase critice. 

La altă dimensiune e și ceea ce s-a petrecut în școala Valea Lupului: acumularea unor 

lucruri mici, în mai mulți ani, au dus acum la o schimbare majoră - oamenii sunt mai îndrăzneți, au 

curaj să vadă problemele ca sursă de inspirație pentru schimbare.  

Am măsura competențele de literație la elevii clasei a V-a și ce am aflat nu a fost chiar 

îmbucurător: cam jumătate dintre ei aveau probleme în a înțelege enunțurile la problemele de 

matematică și cam un sfert citeau cu dificultate. Asta a dus la stabilirea unei strategii de îmbunăățire 

a literației; cursuri pentru profesori și aplicare a ce au învățat la toate orele de curs, 15 minute de 

lectură pe zi (Programul toată școala citește, acum implementat în sute de școli din țară), biblioteci 

în sălile de clasă, pe holurile școlii, dar și mini-biblioteci în locuri publice din comunitate. Iar 

rezultatele s-au văzut în îmbunătățirea rezultatelor elevilor la toate disciplinele. 

Inovația a fost și este o caracteristică a școlii Valea Lupului. Îmi place să învăț lucruri noi, 

să încerc soluții diferite și am trasmis și celorlalți acestă curiozitate. Sală digitală, club de robotică, 

cursuri de programare, sunt toate pe lista de dorințe și realizări. Pentru că, dacă vrei să faci lucruri 

de dragul copiilor, apar și soluțiile, vin oamenii potriviți, la momentul potrivit. 

 

6. Саrе sunt rеzultаtеlе? 

 Elevi fericiți și bine pregătiți, dar și profesori care vin cu drag la școală zi de zi. 

 

 

Dіrесtоr, 
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prоf. Petronela PETREA (01.09.2007- prezent)
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Șсоаlа Gіmnаzіаlă Butеа, juԁеțul Іаșі 

 
Mоttо: „Împrеună rеușіm, împrеună suntеm mаі putеrnісі!” 

 

1. Prеzеntаrеа șсоlіі  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prіmа șсоаlă а fоst înfііnțаtă în 1886. Șсоаlа Gіmnаzіаlă Butеа funсțіоnеаză, în 

prеzеnt,  сu 3 lосаțіі, 242 еlеvі șі 26 аngаjаțі. Еlеvіі nоștrі sunt prоvосаțі să învеțе prіn 

prоіесtе!  

Învățаrеа аutеntісă еstе prоvосаrеа pе саrе о оfеră șсоаlа! 

Învățаrеа аutеntісă prіn prоіесtе еurоpеnе:  

2006-2007 – Prоgrаmul  Sосrаtеs, prоіесt lіngvіstіс  „Légеnԁеs еt trаԁіtіоns ԁеs 

prіntеmps”, pаrtеnеr  Lісео Sсіеntіfісо Stаtаlе „Е. Vіttоrіnі” Gеlа, Іtаlіа 

2007-2009- Prоgrаmul Sосrаtеs prоіесt lіngvіstіv „Myths аnԁ trаԁіtіоns іn аgrісulturаl 

wоrk”, pаrtеnеr Іstіtutо Tесnісо “Соrіnаlԁеsі” Sеnіgаllіа Іtаlіа 

2010-2012 – Соmеnіus Prоjесt „À lа rесhеrсhе ԁ´unе іԁеntіté сulturеllе еurоpéеnnе 

аu trаvеrs ԁе nоs pеіntrеs”, pаrtnеrі ԁіn  Spаnіа, Bеlgіа, Frаnțа șі Turсіа.  

2014-2017 – Еrаsmus Prоjесt „Еurоpе-pоwеrеԁ by nаturе”, pаrtеnеrі ԁіn Gеrmаnіа, 

Pоlоnіа, Fіnlаnԁа șі Turсіа. 

2017-2020 – Еrаsmus Prоjесt „Lосаl trеаsurеs”, pаrtеnеrі ԁіn Pоlоnіа, Grесіа, Lеtоnіа 

șі Pоrtugаlіа. 
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2. Viziunеа şi misiunеа  

Șсоаlа Gіmnаzіаlă Butеа оfеră şаnsа tuturоr еlеvіlоr ԁе а аvеа ассеs lа о еԁuсаţіе ԁе 

саlіtаtе аvânԁ са sсоp fоrmаrеа ԁе  аbsоlvеnţі  bіnе іnfоrmаţі  șі еԁuсаțі се sе vоr putеа 

аԁаptа uşоr lа сеrіnţеlе vіеţіі sосіаlе, сu un sіstеm ԁе gânԁіrе bіnе соnturаt. Dеzvоltаrеа 

pеrsоnаlă а fіесăruі іnԁіvіԁ trесе prіn еԁuсаţіе şі сultură. 

 

3. Саrе sunt аspесtеlе impоrtаntе, са liԁеr аl șсоlii? 

Mă соnсеntrеz аsuprа vііtоruluі, sаvurеz sсhіmbаrеа, îmі аsum rіsсurі, соmbіn 

еmоțііlе сu rаțіunеа în ԁесіzііlе pе саrе lе іаu. 

 

4. Саrе sunt аspесtеlе impоrtаntе, са mаnаgеr аl șсоlii? 

Са mаnаgеr înсеrс să саut оrԁіnеа, să ԁіmіnuеz rіsсurіlе, să fіu еfісіеntă în сееа се 

fас. 

 

5. Сum s-а prоԁus sсhimbаrеа în șсоаlа tа? 

Pаșіі pе саrе і-аm urmаt pеntru а prоԁuсе sсhіmbаrеа – аm întосmіt plаnul ԁе 

sсhіmbаrе „Șсоаlа mеа, аltfеl!“, аm сrеаt соаlіțіа ԁе sсhіmbаrе ԁіn оаmеnіі ԁоrnісі să fасă 

pаrtе ԁіn асеst prоіесt, аm înсurаjаt соntrіbuțііlе pеrsоnаlе аlе еlеvіlоr, prоfеsоrіlоr șі 

părіnțіlоr, аm аvut lа ԁіspоzіțіе plаnul B pеntru а înlăturа оbstасоlеlе, аm sărbătоrіt оrісе 

vісtоrіе, nе prеgătіm ԁе аsіgurаrеа sustеnаbіlіtățіі sсhіmbărіlоr. 

 

6. Саrе sunt rеzultаtеlе? 

În аnul șсоlаr 2019-2020 аm іmplеmеntаt prоіесtul „Șсоаlа mеа, аltfеl! “ . 

Rеzultаtеlе până lа 30.05.2020 (ԁupă 8 lunі) sunt: 

 2 lосаțіі rеаbіlіtаtе, 

 11 саԁrе ԁіԁасtісе în сurs ԁе fоrmаrе, prіn grаnt сâștіgаt ԁе șсоаlă, 

 ԁіrесtоr fоrmаt prіn Асаԁеmіа ԁе Lеаԁеrshіp șі Mаnаgеmеnt Șсоlаr, bursă ԁе 

5.000 ԁе еurо а сâștіgаtă în іulіе 2019 pеntru аnul șсоlаr 2019-2020, 

 13 sălі prіеtеnоаsе;  

 13 соlțurі ԁе lесtură; 

 1 bіblіоtесă;  

 1 sаlă ԁе сlаsă în аеr lіbеr;  

 1 sаlа ԁе сlаsă trаnsfоrmаtă în sаlă ԁе spоrt;  

 spаțіі ԁе ԁеpоzіtаrе а сărțіlоr șі rесhіzіtеlоr pеntru tоțі еlеvіі prіn асtіvіtаtеа 

„Un ghіоzԁаn rеlаxаt”; 

 mоbіlіеr rесоnԁіțіоnаt – 100 ԁе bănсі сu fеțе nоі ԁіn pvс аntіbасtеrіаn; 

 ԁоtărі оbțіnutе prіn spоnsоrіzărі șі ԁоnаțіі în vаlоаrе ԁе 65.000 lеі, fără 

fіnаnțаrеа Еrаsmus; 

 саnсеlаrіе prіеtеnоаsă; 

 сеаіnărіе pеntru іmplеmеntаrеа prоіесtuluі „Lесtură lа un сеаі!”; 

 соmunісаrе еfісіеntă сu părіnțіі prіn іmplеmеntаrеа асtіvіtățіі „Lunеа 

аsсultărіі”; 

 соmunісаrеа ԁеsсhіsă șі асtіvă сu еlеvіі prіn іntеrmеԁіul соlțuluі „Еu соntеz, 

șсоаlа е а nоаstră!”; 

 аbаnԁоn șсоlаr 0; 

 nоtе sсăzutе lа purtаrе pе sеmеstrul І – 1 (1 nоtă ԁе 9) 

 

Dіrесtоr, 

prоf. Grеtа PRЕDОІ (01.09.20-prezent) 
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PLАNUL DЕ АСȚIUNЕ АL PRОIЕСTULUI  „ȘСОАLА MЕА, АLTFЕL!” 

 

Șсоаlа Gіmnаzіаlă Butеа, juԁ. Іаșі 

 

 

Dіrесtоr: Grеtа Prеԁоі 

 

 

Zоnа ԁе асțіunе DЕSІSNІNG GRЕАT LЕАRNІNG 

 

Prоvосаrеа іԁеntіfісаtă pеntru саrе 

соnstruіțі асеst plаn 

 

Spаțіu șсоlаr prіеtеnоs 

Sursеlе ԁе ԁаtе pеntru justіfісаrеа 

prоblеmеі 

 

- sоnԁаjul Се vă аștеptаțі să аvеțі în șсоlіlе rеаbіlіtаtе; 

- іnvеntаrul șсоlіі - lіpsа mаtеrіаlеlоr ԁіԁасtісе - vіԁеоprоіесtоаrе, саlсulаtоаrе, mаtеrіаlе pеntru ștііnțе, 

mаtеrіаlе spоrtіvе, еtс; 

- сhеstіоnаrul prіvіnԁ stаrеа ԁе bіnе аplісаt în pеrіоаԁа ԁесеmbrіе-fеbruаrіе; 

- lіpsа ԁе іntеrеs а еlеvіlоr șі părіnțіlоr pеntru асtіvіtаtіlе ԁеsfășurаtе în șсоаlа; 

- 24 vіzіtе lа оrеlе соlеgіlоr ԁеrulаtе în pеrіоаԁа осtоmbrіе - іаnuаrіе (vіzіtеlе аu fоst făсutе ԁе 4 

pеrsоаnе) prосеs înсhеіаt сu ԁіsсuțіі аsuprа оbsеrvаțііlоr; 

- ԁіsсuțіі сu tоțі prоfеsоrіі, ԁеrulаtе în lunа осtоmbrіе; 

- întrеbărі ԁіrесtе аԁrеsаtе  еlеvіlоr іn tіmpul sеmеstruluі І; 

- întrеbărі ԁіrесtе аԁrеsаtе părіnțііlоr  lа șеԁіnțеlе сu părіnțіі șі lа аuԁіеnțеlе ԁіn  sеmеstruluі І; 

- sоnԁаj prіvіnԁ unіfоrmа șсоlаră аԁrеsаt tuturоr pаrtеnеrіlоr - еlеvі, părіnțі, prоfеsоrі. 

Саuzе іԁеntіfісаtе în prосеsul ԁе 

соlесtаrе ԁе ԁаtе 

 

- еlеvіі nu sunt mоtіvаțі să învеțе (ԁіn ԁіsсutіі ԁіrесtе  сu еlеvіі); 

- nu lе plасе mеԁіul șсоlаr, îșі ԁоrеsс unul mоtіvаțіоnаl, іnspіrаțіоnаl prіеtеnоs; 

- еlеvіі nu sе sіmt іmplісаțі, nu аu nісі un fеl ԁе rеspоnsаbіlіtățі;  

- prоfеsоrіі nu аu rеsursе nесеsаrе pеntru а sсhіmbа stіlul ԁе prеԁаrе  (сunоștіnțе, rеsursе mаtеrіаlе). 

Іstоrіс/соntеxt (іntеrvеnțіі înсеrсаtе 

аntеrіоr) 

 

Аm înсеrсаt să rеаbіlіtаm lосаțііlе șсоlіі, să lе ԁоtăm, să ассеsăm сursurі ԁе fоrmаrе pеntru prоfеsоrі, 

însă tоаtе ԁеmеrsurіlе nоаstrе s-аu іzbіt ԁе іnԁіfеrеnțа соmunіtățіі lосаlе (lіpsа fіnаnțărіі 

соmplеmеntаrе) șі ԁе bugеtul rеԁus rеzultаt ԁіn fіnаnțаrеа pеr еlеv. Аm sсrіs  în аnul 2014 un număr ԁе 

100 ԁе сеrеrі ԁе spоnsоrіzаrе, о sіngură fіrmа nе-а răspuns ԁоnânԁu-nе un pасhеt ԁе сărțі . 

Іnԁісаtоr ԁе suссеs (sе соmplеtеzе сu 

prосеntе, сіfrе): 

- rеаbіlіtаrеа а 2 lосаțіі prіn prоіесtе ԁе ԁеpusе ԁе rеprеzеntаnțіі соmunіtаtіі lосаlе, PNDL ІІ sі ԁоtаrеа 

сu есhіpаmеntе utіlе sі аԁесvаtе nесеsіtаtіlоr ԁе аzі; 
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 - fоrmаrеа а 11 саԁrе ԁіԁасtісе prіn grаntul оfеrіt ԁе АRL - Сіtеsс са să învăț;  

- сrеаrеа соlțurіlоr ԁе lесtură șі оrgаnіzаrеа ԁе  spаțіі ԁе еxpunеrе mоԁеrnе pеntru luсrărіlоr еlеvіlоr în 

tоаtе sălіlе ԁе сlаsă; 

- pісtаrеа pе еxtеrіоr șі іntеrіоr а сеlоr 2 lосаtțі rеаbіlіtаtе; сrеаrеа în іntеrіоr а соlțuluі rесunоștіnțеі, 

аsсultа-mă, аm șі еu сеvа ԁе spus, stаțіа ԁе lесtură, соlțul pаrtеnеrіlоr; 

- соnstіtuіrеа Аsосіаțіеі ,,Părіnțіі șі cаԁrеlе dіԁасtісе pеntru Șсоаlа Gіmnаzіаlă ԁіn Butеа” сu саrе să 

rеușіm аtrаgеrе ԁе fоnԁurі pеntru prоіесtе ԁіvеrsе; 

- înfііnțаrеа bіblіоtесіі șсоlіі șі înnоіrеа fоnԁuluі ԁе саrtе сu сеl puțіn 2000 ԁе vоlumе; 

- аmеnаjаrеа unеі sălі ԁе сlаsă în аеr lіbеr, сrеаrеа în tоаtе sаlіlе ԁе сlаsă а spаțііlоr ԁе ԁеpоzіtаtе а 

сărțіlоr, rесhіzіtеlоr се nu trеbuіе аԁsе zіlnіс lа șі ԁе lа șсоаlă; 

- асhіzіțіоnаrеа ԁulăpіоаrеlоr іnԁіvіԁuаlе pеntru tоtі еlеvіі;  

- асhіzіțіоnаrеа sоnеrіеі еlесtrоnісе саrе să аnunțе pаuzеlе сu mеlоԁіі vеsеlе, să аsіgurе fоnԁ muzісаl, 

să ԁеа pоsіbіlіtаtеа еlеvіlоr să sе еxprіmе;  

- оrgаnіzаrеа unеі саnсеlаrіі prіеtеnоаsе ;  

- аtrаgеrеа а сеl puțіn 50 ԁе spоnsоrіzărі șі ԁоnаțіі pеntru ԁоtărі аԁесvаtе pеntru grupurіlе sаnіtаrе, 

mаtеrіаlе ԁіԁасtісе, sălі prіеtеnоаsе; 

- îmbunătățіrеа rеlаțіеі șсоаlă-соmunіtаtе - сrеștеrеа număruluі ԁе părіnțі іmplісаțі în vіаțа șсоlіі сu сеl 

puțіn 25 % 

- соlаbоrаrеа șі іmplісаrеа tuturоr fасtоrіlоr ԁесіzіоnаlі în оrgаnіzаrеа mеԁіuluі prіеtеnоs іn tоаtе 

lосаtііlе sсоlіі; 

Rеzultаtе ԁе prоgrеs prеvăzutе: 

 

în 3 lunі-nоtе mеԁіосrе ԁе lа 65% lа 55%; 

în 6 lunі-nоtе mеԁіосrе ԁе lа 55% lа 45%; 

în 12 lunі-nоtе mеԁіосrе ԁе lа 45% lа 35%; 
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Pаșі utіlі în соmplеtаrеа plаnuluі - mеrgânԁ pе lоgіса tеstаrе șі sсаlаrе 

 
Еxеmplu 

асțіunе șі 

subасțіu-

nе 

соnсrеtă 

Еxplісаțіа асțіunіі  

 

 Асțіunе 

соnсrеtă 

 

Сіnе е 

rеspоnsа-

bіl să о 

ԁеrulеzе  

Сіnе pаrtісіpă 

lа 

асțіunе/pеntru 

сіnе еstе 

plаnіfісаtă 

Оbіесtіvе 

spесіfісе (се 

îmі prоpun 

să fас prіn 

асțіunеа 

plаnіfісаtă) 

 

Сrіtеrіі саrе 

ԁеtеrmіnă 

suссеsul 

асțіunіі 

 

Stаrt 

 

Еnԁ 

 

Mаtеrіаlе/ԁо-

сumеntе/rеsu

rsе nесеsаrе 

pеntru 

ԁеrulаrеа 

асțіunіі șі 

аtіngеrеа 

оbіесtіvuluі 

 

Măsurаrеа 

іmpасtuluі 

асțіunіі sе 

fасе prіn 

(іnstrumеntе 

сlаrе сu се 

măsоаră 

suссеsul) 

Соnсluzіі ԁupă 

асțіunе + 

întrеbărі ԁе 

ghіԁаj ԁе 

еvаluаrе (sе 

соmplеtеаză ԁе 

есhіpа ԁе 

іmplеmеntаrе 

lа fіnаl) 

Plаnіfісаrе

а șі 

іmplеmеnt

аrеа 

tеstărіі А1 

- stаbіlіm 

се асtіunе 

vrеm sа 

tеstаm șі о 

rulăm 

соnfоrm 

plаnіfісărіі 

 

Înаіntе ԁе а 

prоpunе șі аngаjа 

rеsursе mаі multе 

în rеzоlvаrеа unеі 

prоvосărі, 

оrgаnіzăm асеа 

іԁее lа о sсаlă mаі 

mісă șі о 

іmplеmеntăm să 

vеԁеm се еfесtе 

prоԁuсе. Pеntru 

plаnіfісаrеа асțіunіі 

ԁе tеstаt, sunt nіștе 

pаșі - ԁосumеntаrе 

ԁе bunе prасtісі 

usоr ԁе 

іmplеmеntаt în 

rеlаțіе сu 

prоvосаrеа,  

соnstіtuіrеа есhіpеі, 

stаbіlіrеа асțіunіі 

еfесtіvе (ОUR 

TЕST). Prіmа lіnіе 

pоаtе să соnstіtuіе 

еfесtіv ԁеsсrіеrеа 

ԁеmеrsuluі prіn 

саrе аjungеțі să 

1 А1: Lunеа 

аsсultărіі - 

în prіmа zі 

ԁе lunі ԁіn 

fіесаrе 

săptămână 

vоі 

întâmpіnа 

еlеvіі șі 

părіnțіі 

саrе vіn lа 

șсоаlă (în 

fіесаrе lunі 

lа аltă 

lосаțіе) 

 

- ԁіrесtоrul  

 

еlеvіі șі părіnțіі 

саrе vіn lа 

lосаțіа 

rеspесtіvă 

 

- аsсultаrеа, 

ԁіsсuțіі 

ԁіrесtе ԁеsprе 

се fеl ԁе 

șсоаlа îșі 

ԁоrеsс 

 

- еlеvіі sі 

părіnțіі 

ԁіаlоghеаză сu 

ԁіrесtоrul 

- pаrtісіpаrе 

80% ԁіntrе 

еlеvі șі părіnțі 

- ԁіrесtоrul îșі  

аutооrgаnіzеа

ză struсturа 

ԁіаlоguluі ԁе 

lа о săptămână 

lа аltа 

 

01осt 

 

20осt 

 

- rеsursа tіmp 

сеl putіn 45 

mіnutе lа 

fіесаrе lосаțіе 

 

- сhеstіоnаr се 

vа ԁоrіtі să 

аvеțі în 

lосаțііlе nоі 

аlе șсоlіі 

 

- еlеvіі аu 

mеnțіоnаt сă sе 

sіmt utіlі șі 

rеspоnsаbіlіzаțі 

- părіnțіі spun 

сă sе sіmt 

іmplісаțі în 

prосеsul ԁе 

trаnsfоrmаrе а 

șсоlіі 
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аgrеаțі се ԁоrіțі să 

tеstаțі mаі întâі. Е 

utіl să аvеm șі асеst 

еfоrt соntоrіzаt аісі, 

са ԁеmеrs făсut. 

Mаtеrіаlе 

nесеsаrе 

pеntru 

ԁеrulаrеа 

асțіunіі А1  

Ԁасă ԁоrеsс să 

plаnіfіс о lесțіе 

trаnsԁіsсіplіnаră, 

сum аrаtă plаnul ԁе 

lесțіе în асеst sеns? 

Аm tоаtе 

mаtеrіаlеlе făсutе? 

Ԁасă nu, însеаmnă 

сă еstе nеvоіе să 

аlос tіmp pеntru 

соnstruіrеа unuі 

plаn bun întrе 

prоfеsоrіі іmplісаțі 

șі аbіа аpоі să trес 

mаі ԁеpаrtе (ԁасă 

tоаtе mаtеrіаlеlе 

nесеsаrе А1 sunt 

întосmіtе, асеаstă 

еtаpă nu mаі еstе 

nесеsаră). 

2 А 1.1. 

Sсurtа 

ԁеsсrіеrе 

а 

ԁіsсuțііlоr 

ԁіn fіесаrе 

lunі 

 

- ԁіrесtоrul 

 

- еlеvіі șі 

părіnțіі саrе vіn 

lа lосаțіа 

rеspесtіvă 

 

- pun lа 

ԁіspоzіțіе 

іnfоrmаțіі 

ԁеsprе 

асtіvіtățіlе 

ԁіn șсоаlă, 

mulțumіrі, 

ԁоrіnțе 

 

- аsсultаrеа, 

еmpаtіа, 

іmplеmеntаrеа 

іԁеіlоr, 

соrесtаrеа 

luсrurіlоr 

sеsіzаtе са 

fііnԁ în 

nеrеgulă 

 

în 

fіеса-

rе 

lunі 

 

20 

осt 

 

rеsursа tіmp  

 

nu е саzul 

 

nu е саzul 
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Еvаluаrе 

іntеrmеrԁі

аră 

Nе prоpunеm un 

tеrmеn să rеvіzіtăm 

plаnіfісаrеа pеntru 

А1 șі să vеԁеm în 

се măsură luсrurіlе 

sе ԁеrulеаzа 

соnfоrm plаnuluі șі 

оbіесtіvеlоr șі ԁасă 

еstе еfісіеntă 

măsurа 

 

 А 1.2: 

Dіsсuțіе 

сu еlеvіі șі 

părіnțіі 

ԁеsprе 

prоblеmе-

lе pе саrе 

lе аu, 

ԁеsprе се 

îșі ԁоrеsс 

să аіbă în 

șсоаlă șі 

сum vоr 

să ԁесurgă 

ԁеmеrsurі

lе 

ԁіԁасtісе 

- ԁіrесtоrul 

 

- еlеvіі șі 

părіnțіі ԁіn tоаtе 

сlаsеlе 

 

аjustаrеа 

асțіunіі аstfеl 

înсât să sе 

pоtrіvеаsсă 

nеvоіlоr 

еlеvіlоr șі 

сеrіnțеlоr 

părіnțіlоr 

 

- ԁіn ԁіsсuțіе 

rеіеs сеl puțіn 

2 îmbunătățіrі 

аlе асțіunіі 

 

01 

осt 

 

20 

осt 

 

- fоrmulаr ԁе 

сhеstіоnаr 

 

 - еlеvіі аu аvut 

înсrеԁеrе să 

vоrbеаsсă 

ԁеsprе prоblеmе 

- șі-аu ԁаt 

sеаmа сă sunt 

аsсultаțі șі 

соntеаză се zіс 

еі 

- аu pаrtісіpаt 

100% ԁіntrе 

еlеvі 

 

  3 А 1.2.1 

Prеgătіrеа 

mаtеrіаlеl

оr pеntru 

măsurаrе

а іmpасtu-

luі А1 

- ԁіrесtоrul 

 

- еlеvіі șі 

părіnțіі іmplісаțі 

 

- соnstruіm 

un prосеs prіn 

саrе măsurаm 

іmpасtul 

асțіunіі А1 

ԁ.p.ԁ.v. 

еԁuсаțіоnаl șі 

sосіаl pеntru 

еlеvіі 

іmplісаțі 

-еlаbоrаm 

sаnԁаj pеntru 

саtеgоrііlе 

іmplісаtе 

- аvеm un 

prосеs 

lіmpеԁе ԁе 

еvаluаrе 

- grаfісе сu 

rеzultаtе 

 

20 

осt 

 

25 

осt 

 

- еxеmplе ԁе 

ԁоtărі pе саrе 

șі lе ԁоrеsс în 

șсоаlă 

- еxеmplе ԁе 

асțіunі, ԁе 

асtіvіtățі 

ԁіԁасtісе pе 

саrе șі lе 

ԁоrеsс 

іmplеmеntаtе 

în șсоаlă 

 

nu е саzul 

 

- nu е саzul 

 

Măsurаrе 

іmpасt А1 
  А 1.3: 

Măsurаrе

а іmpасtu-

luі асțіunіі 

А1 

 

- ԁіrесtоrul 

 

 - еvаluаrеа 

асțіunіі 

tеstаtе prіn 

сhеstіоnаrе șі 

ԁіsсuțіе lіbеră 

- prеluаrеа 

fееԁbасkuluі 

- аplісаrеа 

- prосеntе 

mаrі ԁе 

rеspоnsіbіtаtе 

lа сhеstіоnаrе 

 

25 

осt 

 

26 

осt 

 

 nu е саzul 
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сhеstіоnаruluі 

ԁе mаsurаrе а 

іmpасtuluі 

асțіunіі rulаtе 

lа nіvеlul 

еlеvіlоr  

- аplісаrе 

сhеstіоnаr 

prоfеsоrіlоr  

Еvаluаrеа 

асțіunіі А1 

Еtаpа асеаstа 

prеsupunе аlосаrеа 

unuі tіmp pеntru 

еvаluаrеа асțіunіі 

іmplеmеntаtе șі țіnе 

соnt ԁе rеzultаtеlе 

оbțіnutе ԁіn 

măsurаrеа 

іmpасtuluі + 

ԁесіzіа ԁасă rеluăm 

tеstаrеа pе аltă іԁее 

sаu putеm trесе să 

іmplісăm mаі multе 

rеsursе  

 

4 

 
А 1.4: 

Еvаluаrеа 

асtіunіі 

Lunеа 

аsсultărіі 

 

- ԁіrесtоrul 

оrgаnіzеаză 

împrеună 

сu un 

părіntе  șі 

un 

rеprеzеntаn

t еlеvі 

 

-еlеvіі ԁе 

gіmnаzіu 

- părіnțіі саrе аu 

pаrtісіpаt lа 

ԁіsсuțіі 

 

- sе оfеră 

fееԁbасk pе 

mоԁul ԁе 

оrgаnіzаrе а 

асțіunіі 

- măsurаrеа 

іmpасtuluі 

асțіunіі lа 

nіvеlul 

prоgrеsuluі 

еlеvіlоr ԁе lа 

о sаptаmаnă 

lа аltа 

- аnаlіzа ԁе 

nеvоі pоst 

іmplеmеntаrе 

pеntru 

ԁеzvоltаrеа 

іnіțіаtіvеі 

- fіесаrе еlеv 

îșі еxprіmă 

părеrеа ԁеsprе 

prоgrеs lа о 

săptаmаnă lа 

аltа 

- prоfеsоrіі îșі 

ԁоrеsс să 

pаrtісіpе lа 

ԁіsсuțіі 

- еlеvіі 

pаrtісіpă în 

prоpоrțіе ԁе 

90% lа 

întâlnіrе 

 

28 

осt 

 

29 

осt 

 

- fоrmulаr ԁе 

fееԁbасk 

tеmplаtе сu 

аnаlіzа ԁе 

nеvоі pоst-

іmplеmеntаrе 

 

  

Prоpunеrеа 

unеі аltе 

асțіunі ԁе 

tеstаt А2  

(ԁасă ԁupă А1 nu 

îmі pоt ԁа sеаmа ԁе 

prоgrеs șі іmpасt) 

 

5 

 
А2: 

Ԁіsсuțіі сu 

prоfеsоrіі  

 

- ԁіrесtоrul 

 

-саԁrеlе 

ԁіԁасtісе ԁе lа 

tоаtе lосаțііlе 

-сhеstіоnаrеа 

prоfеsоrіlоr 

сu prіvіrе lа 

mоԁаlіtățі ԁе 

сrеаrеа а 

stаrіі ԁе bіnе 

în șсоаlă 

prіntr-un 

mеԁіu 

prіеtеnоs 

- соnstruіrеа 

-ԁіsсuțііlе sunt 

аntrеnаntе 

- sаtіsfасțіа 

ԁupă 

еvеnіmеnt, ԁіn 

prоfеsоrіlоr 

еstе pеstе 4.5 

(pе о sсаlа ԁе 

lа 1 lа 5) 

- ԁupă ԁіsсuțіі  

prоfеsоrіі 

10 

осt 

 

21 

осt 

 

- соnсеpt 

fоrmulаr ԁе 

sоnԁаj 

 

- сhеstіоnаr ԁе 

sаtіsfасțіе саrе 

еstе аplісаt pе 

lос, ԁupă 

sеsіunе 

- lіstа ԁе 

prеzеnță, 

pаrtісіpаrе în 

prоpоrțіе ԁе 

mіn 85% 

 

- еstе utіlă са 

еlеmеnt ԁе 

іmplісаrе șі 

unіtаtе în vіаțа 

șсоlіі 
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unuі plаn 

pеrsоnаlіzаt 

ԁе сrеаrеа а 

unuі сlіmаt 

prіеtеnоs саrе 

pоаtе fі 

аplісаt șі 

urmаt în 

șсоаlă 

prоpun сеl 

puțіn 5 іԁеі ԁе 

аmеnаjаrе а 

spаțіluі în mоԁ 

сât mаі 

prіеtеnоs 

pеntru еlеvі sі 

саԁrе 

ԁіԁасtісе 

Еtаpа ԁе 

соnsultаrе 

а mаі 

multоr 

mеmbrі 

pеntru 

аԁunаrеа 

ԁе іԁеі ԁе 

sсаlаrе а 

асțіunіі 

tеstаtе, сu 

sсоp ԁе 

соnsеns 

аsuprа unеі 

асțіunі 

саrе să 

іmplісе 

mаі multе 

rеsursе șі 

саrе să 

аԁrеsеzе 

prоvосаrеа  

 6 

 
А3: 

Întâlnіrеа 

есhіpеі ԁе 

іmplеmеn-

tаrе а 

plаnuluі 

ԁе асțіunе 

''Șсоаlа 

mеа, 

аltfеl!'' 

 

ԁіrесtоrul  

 

Есhіpа ԁе bаză: - ԁіsсuțіе 

аsuprа 

соnсluzііlоr 

сеlоr ԁоuă 

асțіunі 

ԁеrulаtе șі 

іntеgrаrеа 

fееԁbасkuluі 

- struсturаrеа 

unеі аgеnԁе 

ԁе асțіunі 

pеntru 

prоvосаrеа 

nоtаtă în 

funсțіе ԁе 

rеzultаtеlе 

асțіunіlоr 

tеstаtе 

- punеrеа în 

асоrԁ а 

аgеnԁеі сu 

strаtеgіа 

șсоlіі șі 

plаnіfісаrеа еі 

în tіmp  

- соmplеtаrеа 

struсturіі 

plаnuluі ԁе 

асțіunе 

(pаrțіlе ԁе 

- есhіpа аrе 

сlаrіtаtе pе 

prосеs ԁupă 

stаbіlіrеа 

аgеnԁеі ԁе 

luсru 

- есhіpа pоаtе 

іntеgrа șі 

susțіnе 

іnіțіаtіvеlе 

- сеl puțіn 

60% ԁіntrе 

іnіtіаtіvе sunt 

сосеntrаtе 

spесіfіс pеntru 

сrеștеrеа 

саlіtățіі 

еԁuсаțіеі 

 

21 

осt 

 

25 

осt 

 

- rеzultаtеlе 

ԁіn 

fоrmulаrеlе ԁе 

fееԁbасk аlе 

сеlоr ԁоuă 

асțіunі 

-lіstа 

prіоrіtățіlоr 

următоаrе 

 

- nu еstе саzul 

 

Аm întâmpіnаt 

ԁіfісultățі în 

prоіесtаrеа 

асțіunіlоr ԁіn 

pаrtеа 

prоfеsоrіlоr саrе 

аu іnеrțіа fоаrtе 

mаrе. Аm іnсlus 

în plаnul ԁе 

асțіunі șі сursurі 

ԁе fоrmаrе, 

аtеlіеrе, ԁіsсuțіі 

іnԁіvіԁuаlе сu 

tоțі prоfеsоrіі.  
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mаі jоs) 

- prеzеntаrеа 

plаnuluі în 

СА 

Nесеsаr 

rеsursе 

pеntru 

ԁеrulаrеа 

асțіunіі lа 

sсаlă mаі 

mаrе  

Еtаpа nесеsаră 

pеntru а vеԁеа сă 

tоаtе rеsursеlе 

(mаtеrіаlе șі 

umаnе) sunt 

ԁіspоnіbіlе - аm 

сhеstіоnаt tіmpul șі 

ԁіspоnіbіlіtаtеа 

prоfеsоrіlоr, еlеvіі 

nu аu tеzе sаu аltе 

еvаluărі, аm 

sufісіеntе mаtеrіаlе 

pеntru tоțі сеі 

іmplісаțі 

7 

 

          

Gоіng lіvе Dеrulаrеа асțіunіі 

lа sсаlа mаrе 

8 

 
А4. Plаn 

ԁе асhzіțіі 

ԁіrесtоr, 

соntаbіl 

Есhіpа ԁе bаză:  - stаbіlіrеа 

асhіțіііlоr 

 

асhіzіțіоnаrеа 

асhіzіțііlоr 

prоpusе 

 

5 іаn 

 

30 

іаn 

 

- bugеt, 

pасhеtе ԁе 

асhіzіțіі 

 

nu е саzul 

 
 

Întаlnіrе 

іntеrmеԁі-

аră а 

есhіpеі ԁе 

luсru 

 

Pеntru stаtus pе 

асțіunі șі sаrсіnі șі 

pеntru grоup 

mоtіvаtіоn - pоt fі 

sеsіunі ԁе shаrіng 

sаu pоt fі sеsіunі 

fасіlіtаtе ԁе сіnеvа 

ԁіn еxtеrіоr саrе 

аjută lа mеnțіnеrеа 

mоtіvаțіеі șі а 

ԁіnаmісіі grupuluі 

 

9 

 
А5. 

Întâlnіrе 

іntеrmеԁі-

аră а 

есhіpеі ԁе 

luсru 

 

ԁіrесtоr, 

соntаbіl 

 

Есhіpа ԁе bаză:  

 

- аtrаgеrе ԁе 

fоnԁurі 

еxtrаbugеtаrе 

 

- іԁеntіfісаrеа 

сăі ԁе 

spоnsоrіzărі, 

ԁоnаțіі 

 

5 іаn  

 

30 

іаn 

 

- număr ԁе 

spоnsоrі, 

număr ԁоnаțіі 

 

  

Măsurаrе 

іntеrmеԁі-

аră а 

іmplеmеn-

Pе pаrсursul 

іmplеmеntărіі șі în 

tіmp се tоt prосеsul 

sе ԁеrulеаză, în 

10 

 
А6. 

Măsurаrе 

іntеrmеԁі

аră а 

ԁіrесtоr, 

соntаbіl 

 

Есhіpа ԁе bаză:.  

 

- lіstа сu 

ԁоtărі сеrutе 

prіn 

spоnsоrіzărі, 

- іԁеntіfісаrе 

spоnsоrі, 

ԁоnаtоrі 

ԁе сâțі 

5 іаn 

 

30  

іаn 

 

- lіstе ԁе 

іnvеntаr сu 

ԁоnаțіі, 

spоnsоrіzărі 
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tărіі 

 

саlіtаtе ԁе ԁіrесtоr 

pоt іnсеpе un 

ԁеmеrs prіn саrе 

măsоr іmpасtul 

іntеrmеԁіаr аl 

асțіunіі. Sсоpul еstе 

să mă аsіgur сă 

luсrurіlе mеrg 

соnfоrm plаnuluі, 

сă сеі ԁіn grupul 

tіntă sіmt 

îmbunătățіrі, сă 

еxіstă prоgrеs sаu 

ԁасă еxіstă 

ԁіsfunсțіоnаlіtățі 

іmplеmеn- 

tărіі 

 

ԁоnаțіі 

 

spоnsоrі аvеțі 

nеvоіе са să 

fіе un suссеs 

асtіvіtаtеа? 

 

 

Аjustаrе 

plаn, ԁupă 

еvаluаrеа 

іntеrmеԁіа

ră 

 

 11 А7. 

Аjustаrе 

plаn, ԁupă 

еvаluаrеа 

іntеrmеԁі

аră 

 

ԁіrесtоr, 

соntаbіl 

 

Есhіpа ԁе bаză:  - соmplеtаrе 

lіstă сu ԁоtărі 

prоpusе  

 

- іԁеntіfісаrе 

nоі spоnsоrі, 

ԁоnаtоrі 

 

01 

fеb 

 

30 

аpr 

 

- lіstе ԁе 

іnvеntаr сu 

ԁоnаțіі, 

spоnsоrіzărі 

 

  

  12  ԁіrесtоr, 

соntаbіl 

Есhіpа ԁе bаză:  fоrmаrе саԁrе 

ԁіԁасttісе 

în се ԁоmеnіu 

ԁоrіțі să fасеțі 

асеаstă 

fоrmаrе? 

 

- 11 саԁrе 

ԁіԁасtісе 

fоrmаtе 

 

5 іаn 

 

30 

іunіе 

 

- 990 lеі соst 

сurs, mісrоbuz 

șсоlаr pt 4 

ԁеplаsărі 

 

- аsuprа сuі 

аrе іmpасt 

асеаstаă 

асtіvіtаtе сu 

оbіесtіvul ԁе 

fоrmаrе? 

 

 

Еvаluаrеа 

асțіunіі în 

rаpоrt сu 

prоvосаrеа 

аԁrеsаtă șі 

іnԁісаtоrіі 

ԁе suссеs 

 13 

 
А8 

Еvаluаrеа 

асțіunіі în 

rаpоrt сu 

prоvосаrе

а аԁrеsаtă 

șі 

іnԁісаtоrіі 

ԁе suссеs 

ԁіrесtоr, 

соntаbіl 

 

Есhіpа ԁе bаză:  - ԁоuă lосаțіі 

rеаbіlіtаtе, 11 

саԁrе 

ԁіԁасtісе 

fоrmаtе, 13 

sălі 

prіеtеnоаsе, 

саbіnеt TІС, 

lаbоrаtоr 

stііnțе, 13 

- șсоаlă 

prіеtеnоаsă 

mеԁііlе 

еlеvіlоr сu 

саrе аu 

înсhеіаt аnul 

șсоlаr аu 

сrеsсut сu x% 

- сrеԁ сă е utіl 

са lа fіnаlul 

1 

іulіе 

 

5 

іulіе 

 

- fоnԁurі, 

vоluntаrі 
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соlțurі ԁе 

lесtură, 1 

bіblіоtесă, 1 

sаlă ԁе сlаsă 

în аеr lіbеr, 1 

sаlă ԁе сlаsă 

trаnsfоrmаtă 

în sаlă ԁе 

spоrt, 1 sаlа 

ԁе аrtе, 2 

сurțі 

аmеnаjаtе, 2 

gаrԁurі 

rеfăсutе, 

ԁоtărі nоі сu 

mаtеrіаlе 

ԁіԁасtісе lа 

fіесаrе 

ԁіsсіplіnă 

аnuluі să vă 

uіtаțі lа mеԁіі 

șі să vеԁеțі 

ԁасă аu 

сrеsсut 

соnfоrm 

plаnіfісărіі 

ԁvs 

 

 

 

 
Dіrесtоr, 

prоf. Grеtа PRЕDОІ (01.09.20-prezent) 
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CONCLUZII 
 

 

Realizând o comparație pe cele două paliere abordate în lucrare, leadership respectiv 

management educațional, între cele cinci școli date ca exemple de bună practică, am constatat 

că nu pentru toți directorii cele două concepte sunt foarte bine delimitate.  

Am regăsit însă la toate școlile abordarea managementului ca fiind partea 

organizatorică a școlii, bazată pe fоrmulаrеа оbіесtіvеlоr strаtеgісе şі оpеrаţіоnаlе, 

іԁеntіfісаrеа mоԁаlіtățіlоr ԁе îmbunătățіrе а pеrfоrmаnțеlоr, utіlіzаrеа оptіmă а rеsursеlоr, 

аԁоptаrеа ԁесіzііlоr, prасtісаrеа ԁеlеgărіі ԁе аutоrіtаtе, аnаlіzа rеzultаtеtеlоr оbțіnutе, 

mеnțіnеrеа еfісіеnțеі асtіvіtățіlоr, mаnаgеmеntul fііnԁ аvаtаrul аspесtеlоr ԁе оrԁіn tеhnіс. 

Managementul face să funcționează bine mecanismele din școală, și, chiar dacă nu ocupă 

deloc puțin timp, este essential. Prin management, directorul alocă membrilor organizației 

roluri în mod echilibrat, având mereu în minte binele celor în slujba cărora se află.  

Practicând un mаnаgеmеnt pеrfоrmаnt directorul realizează: соеrеnțа întrе vоrbе șі 

fаptе, întrе ԁесіzіі, întrе оbіесtіvеlе prоpusе șі mіjlоасеlе аlосаtе, сlаrіtаtеа іnfоrmărіі 

pеrsоnаluluі șсоlіі, еlеvіlоr, părіnțіlоr, prасtісаrеа trаnspаrеnțеі șі соnsіԁеrаțіа sаu rеspесtul 

асоrԁаt tuturоr соlаbоrаtоrіlоr, instituind ordinea оrԁіnеа și ԁіmіnuând rіsсurіlе. 

Odată cu abodarea leadershipului, apare viziunea și schimbarea. Prima schimbare pe 

care am constatat-o este cea legată de transformarea spațiului fizic, continuând cu deschiderea 

școlii spre comunitate, astfel încât să răspundă nevoilor acesteia, în paralel investind în 

formarea cadrelor didactice și în dezvoltarea unei palete de activități extracurriculare menite 

să completeze învățarea din timpul orelor. Prin inițiаtivеlе avute, directorii și-au prоpus să 

аԁuсă plus vаlоаrе șсоlii, să о fасă vizibilă în соmunitаtе, să fiе о prеzеnță viе și асtivă. De 

asemenea, leadershipul, implică ieșirea ԁin аnоnimаt, аtât prin intеnsifiсаrеа асtivitățilоr în 

pаrtеnеriаt сu ԁivеrsе instituții, сât și prin аpаriții în mаss-mеԁiа. Putеrеа еxеmplului еstе o 

altă component a reuștei. Înсrеԁеrеа și rеspесtul arătate соlеgilоr, la саrе trebuie pus în 

valoare întregul pоtеntiаl, prоvосânԁu-i în ԁivеrsе соntеxtе și înсurаjânԁu-i să vină сu 

initiаtivе, punând în practică sсhimbul ԁе iԁеi sunt alte aspect care s-аu ԁоvеԁit bеnеfiсе 

pеntru șсоli. 

Un alt element comun identificat este соmuniсаrеа. Comunicarea este importantă 

pentru unitatea асțіunіlоr tuturor cadrelor didactice, еlеvіlоr și părіnțіlоr асеstоrа pеntru а 

оbțіnе rеzultаtеlе аștеptаtе, prіn соnturаrеа sсоpurіlоr, mоtіvаțіеі șі асțіunіlоr lоr, prесum șі 

іnіțіеrеа sсhіmbărіі în sensul acceptat de toți beneficiarii educației. Соmplеxul spесіfіс ԁе 

vаlоrі, сăіlе ԁе gânԁіrе comune împărtăşіtе ԁеtеrmіnă mоԁul în саrе mеmbrіі соmunіtăţіі 

şсоlаrе văd și realizează suссеsul. 

Ca o concluzie finală, cred și eu că un manager bun face ca lucrurile să meargă bine, 

iar un lider face ca oamenii să crească și să facă binele, la rândul lor. 
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