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Abstract: Governance of education is a key issue for the necessary reforms of 

quality education and training targeted in the Strategic Framework 2020. In 
our work, we are drawing key points from the formalized data of European pilot 
project report Construction d’indicateurs de la participation des parents 
dans l’enseignement obligatoire (IPPE) that took part and Romania, alongside 
England, Belgium, Switzerland, Italy, Spain, Portugal on the evolution of 
parental education in terms of right to education. In other side, we used also the 
formalized data of the official framework of international debates as follow -up of 
project. The project on parents education as an intercultural project based on 
thematic approach highlighted several different levels due on the application of 
indicators on the information right, right of appeal, right to choice and right to 
participate in the involved countries. Our conclusions aim at a major thematic 
European intercultural project, with similarities and differences among these 
common topics: quality of information, community participation of parents and 
equality by ensuring equal conditions, including rights of minorities, funding by 
the state of public and private compulsory education, simplification of 
administrative rules and procedures of the schools, usefulness of an European 
thematic campaign, investing in training of parents. 
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GuvernanŃa sistemelor de învăŃământ este o problemă-cheie în 

stabilirea reformelor necesare pentru a realiza educaŃia şi formarea 
profesională de calitate vizată în documentul european EducaŃie şi 
formare 2020. Încă din mai 2000, Raportul european privind calitatea educaŃiei 
şcolare consideră implicarea părinŃilor ca unul dintre indicatorii de calitate 
din acest domeniu.  
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1. Cadrul conceptual 
În perioada 2009-2011, România, alături de Anglia, Belgia, ElveŃia, 

Italia, Spania, Portugalia, a participat la proiectul european pilot IPPE – 
Construirea indicatorilor de participare a părinŃilor în învăŃământul obligatoriu 
(Construction d’indicateurs de la participation des parents dans l’enseignement 
obligatoire), al cărui obiectiv este dezvoltarea unui set de indicatori de 
participare a părinŃilor din învăŃământul obligatoriu, de măsurare a 
eficienŃei acestora, care poate contribui astfel la îmbunătăŃirea guvernării 
în educaŃie şi în formare. Raportul proiectului privind indicatorii de 
implicare a părinŃilor în învăŃământul obligatoriu a fost prezentat 
Comisiei Europene şi reprezentanŃilor care lucrează în domeniu din statele 
participante – părŃi guvernamentale şi neguvernamentale.  

Indicatorii acestui proiect vizează drepturile individuale (dreptul de 
informare, dreptul de a alege şi dreptul de recurs) şi drepturile colective 
ale părinŃilor (dreptul de participare).  

 
Drepturi individuale  
Dreptul de informare 
1. Ce informaŃii sunt puse la dispoziŃia părinŃilor şi care dintre aceste 

informaŃii sunt puse la dispoziŃie în mod obligatoriu? 
♣ criterii de admitere 
♣ organizarea sistemului şcolar 
(De exemplu, curriculumul şi procedurile de evaluare a elevilor, 

organisme de participare, informaŃii cu privire la mecanismele de recurs, 
burse sau ajutor) 

♣ proiectul şcolii (dacă există) 
♣ organizarea şcolii 
(De exemplu: şcoală după şcoală, echilibrarea programului de lucru, 

cantină, schimbarea itinerarului de învăŃământ prin îndrumare) 
♣ evaluarea instituŃiei 
(De exemplu, rezultatele PISA, studii de final – bacalaureat, evaluări 

de maturitate, evaluări interne) 
2. InformaŃiile sunt adaptate la caracteristicile părinŃilor din şcoală? 
(InformaŃii traduse în mai multe limbi, mecanisme de informare a 

familiilor aflate în risc) 
 
Dreptul de a alege 
1. Există un peisaj divers al proiectelor şcolare?? 



2. Există măsuri financiare care să permită părinŃilor de a alege şcoli, 
altele decât cele publice? (Articolul 13 PIDESC, Al 3 şi 4.)  

Dreptul de recurs 
1. Există mecanisme de exercitare a dreptului de recurs şi pe care 

dintre subiecte? 
♣ admitere 
♣ disciplina 
♣ de evaluare (repetare, orientare)  
♣ dreptul de a participa 
♣ decizii ale organelor de participare 
2. Mecanismele de recurs sunt eficiente? 
3. Conform normelor în vigoare: 
♣ există un timp pe care organismul cel mai apropiat (director, 

consiliul de administraŃie) trebuie să-l respecte? 
♣ răspunsurile trebuie să fie motivate? 
 
Drepturi colective 
Drepturi de participare 
1. Există organisme de participare (consiliul administrativ, consiliul 

şcolar etc.) ale părinŃilor şi care sunt competenŃele lor la diferite niveluri? 
Şcoala 
♣ autonomie completă, fără intervenŃie exterioară (decizie)  
♣ autonomie limitată 
♣ organismul de conducere decide pe o listă prezentată de către 

autorităŃi 
♣ organismul ia decizii, dar acestea trebuie să fie aprobate de către 

autoritate  
♣ fără autonomie, organele sunt disponibile, dar autoritatea ia decizii  
Regional 
♣ autonomie completă, fără intervenŃie exterioară (decizie)  
♣ autonomie limitată 
♣ organismul de conducere decide pe o listă prezentată de către 

autorităŃi 
♣ organismul ia decizii, dar acestea trebuie să fie aprobate de către 

autoritate 
♣ fără autonomie, organele sunt disponibile, dar autoritatea ia decizii 



NaŃional/central 
♣ autonomie completă, fără intervenŃie exterioară (decizie)  
♣ autonomie limitată 
♣ organismul de conducere decide pe o listă prezentată de către 

autorităŃi 
♣ organismul ia decizii, dar acestea trebuie să fie aprobate de către 

autoritate 
♣ fără autonomie, organele sunt disponibile, dar autoritatea ia decizii. 
2. În organismele de participare, care este tipul de reprezentare 

prevăzută pentru părinŃi (majoritate, paritate, minoritate)? 
♣ şcoala 
♣ regional 
♣ naŃional/central. 
3. Care este procentul de părinŃi care participă la alegerile organelor 

de participare? 
4. Statul colectează opiniile în mod regulat de la părinŃi?  
 
2. Formalizarea datelor cercetării 
Rezultatele dezvoltate pe indicatori, pentru fiecare Ńară studiată, s-au 

efectuat şi pe o serie de comparaŃii care au permis unele concluzii şi unele 
recomandări. Pe ansamblu, putem spune că drepturile individuale şi 
colective de promovare a implicării părinŃilor în învăŃământul 
obligatoriu sunt respectate, chiar dacă putem evidenŃia diferenŃe între 
Ńările analizate. Măsura eficacităŃii a fost furnizată de un indicator global 
numeric prin suma a patru indicatori referitori la drepturi care au fost 
investigate în proiect: dreptul la informare, dreptul de a alege şi dreptul 
de recurs – drepturi individuale; dreptul de a participa – drept colectiv. 
Marea Britanie (Anglia şi łara Galilor) şi Portugalia sunt Ńările în care 
drepturile analizate sunt eficiente la nivelul societăŃii, pe când analiza 
globală a situaŃiei din Italia, din Spania, din România şi din ElveŃia 
(analiza pe cantoane) are valori sub media proiectului, de 70,5/100, dar 
peste jumătate din punctaj. România a obŃinut un punctaj constructiv de 
62,5/100. 

 
Cercetarea a demonstrat necesitatea de a dezvolta dispozitive care să 

reflecte aşteptările şi opiniile părinŃilor, de exemplu, printr-un 
Eurobarometru, pentru a permite stabilirea indicatorilor mai aproape de 
realitate. Viziunea de la care ar trebui să plece demersurile europene este 
esenŃial bazată pe nevoi, pe nevoi de şcolarizare şi de coeziune socială.  



Am constatat, de asemenea că, de multe ori, cunoaşterea standardelor 
europene şi internaŃionale în domeniul educaŃiei, precum şi a proiectelor 
majore din Europa este scăzută, în special, în ceea ce priveşte cadrul 
strategic de educaŃie şi de formare profesională 2020. Abordarea bazată pe 
drepturi permite oamenilor să-şi apere dreptul lor la educaŃie care, din 
păcate, nu apare nici în Cadrul strategic 2020. Abordarea bazată pe 
drepturi presupune introducerea titularului de drept – copilul – în centrul 
politicilor educaŃionale.  

JurisprudenŃa a arătat, de asemenea, importanŃa diversităŃii şi a 
pluralismului ideologic. În acest sens, este regretabil că nicio Ńară care face 
parte din proiectul IPPE nu a ratificat ConvenŃia internaŃională pentru 
protecŃia drepturilor tuturor lucrătorilor migranŃi şi a membrilor 
familiilor lor, prin care se recunoaşte dreptul la educaŃie al copiilor 
migranŃi. În schimb, este remarcabil că se recunoaşte importanŃa 
dialogului politic, iar participarea părŃilor interesate, a partenerilor 
sociali şi a societăŃii civile este o prioritate, deoarece contribuie la 
dialogul politic, precum şi la implementarea politicilor societăŃii.  

Indicatorii dezvoltaŃi de proiectul IPPE permit evaluarea calităŃii 
sistemelor de învăŃământ prin prisma participării părŃilor interesate şi, 
inclusiv, părinŃii. Echipa de cercetare a dezvoltat indicatori privind 
implicarea părinŃilor în învăŃământul obligatoriu cu ajutorul unor 
abordări bazate pe drepturile acestora. Proiectul include studii din 15 Ńări 
din Uniunea Europeană. Rezultatele studiului se regăsesc în detaliu în 
cartea: L’implication parentale au sein de l’école. Une approche innovante pour 
une éducation de qualité, L’Harmattan, Paris, 2011. 

 
3. Cadrul de formare 
În proiectul IPPE, au fost dezvoltate module de participare pe baza 

formării părinŃilor prin intermediul asociaŃiilor. Aceşti indicatori se vor 
folosi pentru politici publice de monitorizare, puse la dispoziŃia diferitelor 
părŃi implicate în educaŃie şi a opiniei publice, în general. În cele din urmă, 
proiectul IPPE a prevăzut crearea unui Observator de implicare a părinŃilor 
care va evalua periodic politici publice în domeniu şi îşi propune să ajute, 
astfel, guvernele pentru a controla sistemul de învăŃământ în ansamblul său 
de funcŃionare: www.parentsparticipation.eu. 

CompoziŃional, Observatorul prezintă obiectivele consorŃiului IPPE, 
indicatorii de dezvoltat pentru Ńările studiate, precum şi rezultatele 
obŃinute. Este subliniată lipsa unui dispozitiv care să reflecte aşteptările 
părinŃilor şi a unei abordări bazate pe drepturi, necesitatea de a dezvolta 



noi forme de implicare a părinŃilor, preconizând ideea investiŃiei mai mari 
în formarea acestora şi, în cele din urmă, adaptarea legislaŃiei muncii la 
dreptul de participare.  

EficienŃa dreptului de participare, precum şi participarea efectivă a 
părinŃilor în învăŃământului obligatoriu au fost investigate pe mai mulŃi 
itemi. Prin acest indicator, putem determina la ce nivel se situează 
participarea părinŃilor: şcoală; local/regional/naŃional/sau cantonal – în 
cazul ElveŃiei), pe de o parte; pe de altă parte, în ce măsură participarea 
este evaluată şi acceptată în deciziile puterii mai mult sau mai puŃin 
simple sau cu impact în consultare, dar care lasă decizia finală autorităŃii.  

La nivelul şcolii, comparativ cu alte niveluri (local/regional/naŃional 
şi/canton), participarea la acest nivel este cea mai eficientă şi autonomă. 
Niciuna din Ńările care fac obiectul de cercetare nu se bucură de organisme 
de participare cu deplină autonomie la nivel local regional. Numai în 
Portugalia, în Anglia, în łara Galilor şi în Spania, organismele de 
participare de la acest nivel sunt în măsură să ia decizii, dar într-un 
context de autonomie limitată, în timp ce în România şi în organismele de 
Berna, sunt consultate numai în cazul în care autoritatea decide. În Italia, 
Belgia şi în cantoanele de la Geneva, Vaud, Tessin şi Zurich nu există 
organisme de participare nici la acest nivel. La nivel naŃional, în Belgia şi 
în România, organismele de participare a părinŃilor au autonomie limitată, 
în timp ce, în Portugalia şi în Spania sunt consultate atunci când 
autoritatea decide că este necesar. În toate celelalte Ńări, nu există 
implicarea organismelor părinŃilor la nivel naŃional. În aproape toate 
Ńările, participarea părinŃilor în organismele de reprezentare este minimă 
la toate nivelurile. Cercetarea a vizat, de asemenea, gradul de interes pe 
care statul îl are preluând opiniile părinŃilor – aproape toate statele din 
acest proiect pilot iau în calcul opiniile părinŃilor. Pentru ultimul indicator 
privind realizarea unui dispozitiv de formare, credem că guvernele 
trebuie să se implice mai mult în formarea părinŃilor. Rezultatele au 
relevat faptul că, în aproape toate Ńările, cu excepŃia Portugaliei – 
paradoxal, există dispozitive de formare a părinŃilor.  

Necesitatea de a diagnostica problemele şi de a identifica cele mai 
bune practici de participare este în orizontul de timp, dar, actual, nu se 
poate face din cauze specifice:  

• lipsa de instrumente adecvate; 
• complexitatea standardelor şi a procedurilor administrative care 

afectează şcoala reprezintă un obstacol important în calea 



participării – este urgent, în acest sens, să fie simplificate normele, 
procedurile; 

De aceea, sunt necesare câteva măsuri urgente: 
• să fie adus vocabularul tehnic de educaŃie la limbajul curent; 
• să se investească mai mult în formarea părinŃilor pentru a promova 

participarea lor la viaŃa şcolii, precum şi în managementul şi în 
organizarea instituŃiei şcolare.  

Formarea ar trebui să includă mai multe dimensiuni:  
• drepturile şi îndatoririle părinŃilor;  
• sublinierea importanŃei educaŃiei în context naŃional şi 

internaŃional;  
• direcŃii şi orientarea generală a educaŃiei;  
• sistemul de învăŃământ cu toate componentele sale;  
• componenŃa şi competenŃele organismelor de participare a 

părinŃilor existente în Ńară; 
• formarea împreună a cadrelor didactice şi a părinŃilor.  

În opinia asociaŃiilor de părinŃi şi din practica unor cercetători ai 
proiectului, o prioritate este adaptarea legislaŃiei muncii la dreptul de 
participare a părinŃilor din învăŃământul obligatoriu, astfel ca părinŃii care 
se angajează în organismele participative să nu fie penalizaŃi în cariera lor 
sau financiar. Este necesar să se solicite, de asemenea, instituŃiilor şi 
asociaŃiilor de părinŃi să dezvolte indicatori de participare care să 
garanteze un standard minim al formării. 

Pe plan european, rezultatele au evidenŃiat, în primul rând, utilitatea 
unei campanii publice europene pentru a sensibiliza părinŃii să participe, 
ca parte a mecanismelor existente, la promovarea unei cetăŃenii active în 
acest domeniu, într-o abordare bazată pe drepturi şi pe o nouă cultură de 
participare, în care să fie incluse ideile formalizate mai sus în proiectul 
pilot european Construirea indicatorilor de participare a părinŃilor în 
învăŃământul obligatoriu. 

Dispozitivul creat de proiect – Observatorul/module de formare – 
oferă diverse activităŃi, inclusiv, un chestionar pe baza de indicatori IPPE 
care poate fi completat online. 

 
4. Un proiect intercultural de demersuri tematice 
La formalizarea de date, adăugăm, de asemenea, o analiză 

testimonială bazată pe două ipoteze axiologice: logica adaptivă 
complementară ia naştere din paradoxul omogenizării – deschiderea 
însăşi spre alteritate antrenează suprapunerea chiar a alterităŃii; 



diferenŃierea naturală a practicilor umane ca mărci culturale, fără ca 
acestea să fie atribute ale naturii obiective, sunt acŃiuni şi proprietăŃi ale 
gândirii umane.  

AdministraŃia etatică nu face excepŃie de la regula culturală: 
unificarea spaŃiului obiectiv şi a celui uman sub ocârmuirea sa culturală 
nu înseamnă o singură gestiune – valorile umane sunt controlate prin 
gestiune administrativă. În era globalizării, misiunea statului ierarhizează 
geografic, practicile de centru şi cele locale, iar transparenŃa gestiunii 
spaŃiului este miză majoră pentru afirmarea puterilor sale. Pentru a obŃine 
controlul legislativ şi executiv asupra interacŃiunii şi a dinamicii sociale, în 
cazul nostru, educaŃia părinŃilor prin şcoală şi pentru societate, este 
necesară transparenŃa politicilor sale şi cartografia autorizată a spaŃiului 
de gestionat – învăŃământul public şi învăŃământul privat. Dar elementul 
de perspectivă umană conferit spaŃiului ne aduce în punctul de percepŃie 
globală a colectivităŃilor şi a individualităŃilor, dar şi în punctul percepŃiei 
de transfer liber în spaŃiu. Conceptul de perspectivă îndeplineşte o dublă 
funcŃie: valorifică natura antropo- şi praxeomorfică a intrării omului în 
spaŃiul modern, dar asociază natura umană nou dobândită a ubicuităŃii 
sale, cu efecte de depersonalizare spaŃială şi obiectivare experienŃială, 
situându-l pe o hartă a intereselor sale.  

Reuşita unui proiect, cum este proiectul european IPPE, poate fi 
transferată spaŃial, conform unor interese privind calitatea sistemelor şi a 
subsistemelor de educaŃie, aşa cum reiese şi din analiza noastră 
testimonială1. La ConferinŃa finală de la Madrid au participat reprezentanŃi ai 
puterii publice care şi-au exprimat punctul de vedere asupra aspectelor 
sensibile comune şi implementării indicatorilor de educaŃie a părinŃilor în 
diferite societăŃi: 

PărinŃii au avut drepturi, dar şi obligaŃii – şcoala ar trebui să acŃioneze 
în sinergie cu părinŃii (M. Gallo, preşedintele regiunii La Rioja, Spania);  

Caracterul universal de implicare a părinŃilor trebuie să fie dincolo de 
dezbaterea privind caracterul instituŃiei şcolare public-privat (M. Necco, 
responsabil cu proiecte internaŃionale Institutul Superior pentru Cercetare, 
Statistică şi Formare, Lombardia, Italia). 

Este necesară consolidarea libertăŃilor educative, a spiritului 
managerial al profesorului; participarea sporită a societăŃii civile ar putea 
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umple unele inegalităŃi între diferite comunităŃi (Gutiérrez Cortina, 
secretar al Comisiei de EducaŃie a Camerei DeputaŃilor, Mexic);   

Actual, sunt evidente: necesitatea de a crea obligaŃia pentru toate 
statele de a informa şi de a consilia părinŃi; rolul Consiliului Europei care 
vizează consolidarea instituŃiilor democratice, pluralismul politic pentru a 
promova respectarea drepturilor omului şi a statului de drept, precum şi 
pentru a sprijini dezvoltarea unei culturi democratice în statele membre. 
Rezultatele proiectului vor inspira, probabil, o acŃiune paneuropeană în 
domeniul participării părinŃilor la guvernarea democratică a educaŃiei. 
Indicatorii dezvoltaŃi în proiect au caracter de transferabilitate şi de 
adaptabilitate. Şi acest proiect demonstrează obligaŃia statului de a 
informa şi de a face publice deciziile legate de calitatea instituŃiilor şi a 
programelor şcolare; pe de altă parte, respectarea dreptului părinŃilor de 
a-şi înscrie copiii într-un sistem de învăŃământ privat de la toate nivelurile 
(M. Qiriazi, secretar al Comitetului Director al EducaŃiei, Consiliul 
Europei).   

La toate acestea, adăugăm şi o analiză testimonială succintă a ideilor 
prelevate la masa rotundă din cadrul ConferinŃei finale de la Madrid 
referitoare la asigurarea unei educaŃii de calitate prin crearea unui tip de 
învăŃare şi de respectare a diversităŃii culturale, asigurând participarea 
tuturor părŃilor din societatea civilă: 

Responsabilitatea statelor este importantă pentru educaŃia copiilor şi, 
de asemenea, necesitatea de a acorda fonduri publice şcolilor private. De 
exemplu, în Statele Unite, şcolile sub contract (finanŃate de puterea publică) 
se organizează în fiecare an şi obŃin cele mai bune rezultate. Şcolile private 
sunt de două tipuri: primele sunt independente şi rezervate familiilor 
bogate, deoarece costă mult; celelalte sunt confesionale, catolice, în cea mai 
mare parte. Actual, legi noi favorizează contractele cu şcolile publice 
independente care pot astfel să beneficieze de fonduri publice. Acestea 
sunt fondate, de cele mai multe ori, de profesori care au o viziune 
alternativă în educaŃie şi urmăresc un plan bine precizat timp de cinci ani. 
Aceste şcoli sunt frecventate de elevi săraci, aparŃinând minorităŃilor 
etnice, care nu ajung să urmeze corect cursurile propuse de şcoala publică; 
pe de altă parte, acestea sunt urmate de elevi aparŃinând clasei medii ai 
căror părinŃi nu doresc să-şi trimită copiii la şcoala de cartier. Rezultatele 
sunt foarte bune şi permit diminuarea injustiŃiei sociale faŃă de părinŃii 
care nu pot plăti o şcoală privată. Solicitarea părinŃilor este importantă şi, 
în fiecare an, numărul şcolilor sub contract se măreşte, deşi această politică 



de inovare nu Ńine seama de şcolile cu un caracter confesional (M. Glenn, 
profesor la Universitatea din Boston). 

Evaluarea şcolilor ameliorează calitatea şcolilor. Lărgirea dreptului de 
a alege şcoala şi competiŃia conduc spre rezultate şcolare mai bune. În 
Italia, libertatea de a alege nu este considerată ca un drept fundamental şi 
şcolile private suferă din această cauză. PercepŃiile publice sunt orientate 
astfel: şcolile publice sunt monopolul statului, iar şcolile private sunt şcoli 
pentru oameni bogaŃi, reproducând astfel stratificarea socială. Totuşi, 
anumite regiuni ale Italiei se îndreaptă spre acest palier prin bonusul 
şcolar oferit – 72% – pe care îl primesc cei care provin din familii modeste. 
În plus, părinŃii nu sunt obligaŃi să aducă copilul la şcoala de cartier, dar 
cei care stau în cartier au prioritate. Guvernul italian dă dreptul 
persoanelor de a organiza şcoli, dar acestea nu primesc nicio subvenŃie. 
Participarea părinŃilor în Italia este limitată, deoarece aceştia sunt numai 
consultaŃi şi nu pot lua decizii (Mme Ribolzi, membră al AgenŃiei Italiene 
de Evaluare a UniversităŃilor). 

PărinŃii sunt primii responsabili de educaŃia copiilor lor şi potenŃialul 
lor de participare în şcoli este important. Rolul inovator al proiectului 
IPPE ca bază ştiinŃifică de învăŃare rezidă din condiŃiile prealabile ale 
participării părinŃilor în şcoală. Acesta prefigurează ameliorarea calităŃii în 
şcoli, precum formarea de care au nevoie părinŃii în parteneriat cu cadrele 
didactice (M. Theiner, preşedinte al AsociaŃiei Europene a PărinŃilor 
Elevilor).   

O notă comună a intervenŃiilor tuturor participanŃilor este că 
participarea părinŃilor din învăŃământul obligatoriu este de o importanŃă 
capitală şi că instrumentele dezvoltate de proiectul pilot IPPE ar putea 
contribui, în mod semnificativ, la monitorizarea politicilor educaŃionale şi 
la ameliorarea guvernanŃei în educaŃie. În acest context, avem în vedere şi 
consideraŃiile UNESCO care situează participarea părinŃilor în centrul 
educaŃiei inclusive – participarea comunităŃii şi egalitatea sunt indicatori 
reali de calitate a educaŃiei.  

Ca atare, putem vorbi despre un proiect intercultural emergent al 
unui demers tematic comun. 
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