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1. Putere, management şi conducere 
Cercetarea conceptului de putere a dominat istoria umană. Una dintre 

cele mai vechi lucrări cu privire la gestionarea puterii a fost scris de 
Niccolo Machiavelli, consilier politic în secolul al XVI-lea. În Principele, 
Machiavelli a stabilit un set de principii pentru nobilii pentru a-şi menţine 
poziţia de lider şi controlul acestora asupra populaţiei. Teoriile moderne 
de management resping etica principiilor care stau la baza conceptului de 
putere a lui Machiavelli. De exemplu, aserţiunea puterea este menţinută prin 
frică este inacceptabilă, deoarece implică reprimarea spiritului uman. 

Yukl (1989) defineşte puterea ca influenţă a unui agent potenţial 
asupra atitudinilor şi comportamentului unuia sau mai multor persoane 
desemnate a fi ţintă. Yukl propune o taxonomie pentru a clasifica puterea 
în cadrul organizaţiilor, în funcţie de derivarea sa: puterea ca poziţie, 
puterea personală sau puterea politică. Poziţia de putere este frecvent 
numită putere legitimă ((French and Raven, 1959). Aceasta este derivată din 
poziţia unei persoane dintr-o organizaţie şi include controlul pentru: 
recompense, pedepse, informaţii, resurse, reguli de organizare, sarcini de 
serviciu şi luare a deciziilor. Subordonaţii se definesc în relaţie cu această 
formă de putere de supunere în faţa autorităţii, loialitatea faţă de 
organizaţie sau respectul pentru structura ierarhică. Într-un fel, aceştia 
recunosc legitimitatea autorităţii. Apartenenţa la o organizaţie poate fi 
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privită ca o formă a unui contract social, în cazul în care membrii sunt de 
acord cu normele în schimbul beneficiilor statutului de membru (March 
and Simon, 1959).  

Puterea derivată din atributele personale provine din interacţiunile 
dintre o persoană cu alţi membri ai organizaţiei. O formă de putere 
personală, numită puterea expertă (French and Raven, 1959), presupune 
expertiza unui individ în rezolvarea problemelor sau în efectuarea unei 
anumite sarcini. O altă formă de putere personală este derivată din 
loialitatea şi din prietenia dezvoltată pe o perioadă lungă de timp. 
Charisma personală este o formă de putere referent (French and Raven, 
1959). Oamenii tind să fie atraşi şi să se identifice cu liderii carismatici. 
Podsakoff şi Schriesheim (1985) au concluzionat că managerul implicat 
eficient este puternic asociat cu utilizarea de putere referent. Puterea 
politică implică încercări deliberate prin grupuri sau indivizi pentru a 
creşte sau pentru a menţine nivelul de putere existentă. Aceasta derulează 
acţiuni pentru a obţine controlul sau influenţa asupra proceselor de luare a 
deciziilor. Coaliţiile şi alianţele sunt adesea formate ca parte a procesului 
politic şi acestea implică adesea încercări deliberate de a submina opoziţia 
faţă de coaliţie. De exemplu, cooptarea este o strategie politică în cazul în 
care o persoană influentă din opoziţie ar putea să permită să participe la 
un proces de luare a deciziilor, ştiind că acest lucru va spori angajamentul 
de a decide (Yukl, 1989). Taxonomia de putere a lui Raven (1959) este 
similară cu aceea a lui Yukl (1989), cu excepţia faptului că puterea de 
poziţie este împărţită în recompense şi puteri coercitive. În plus, Raven a 
subliniat faptul că diferitele tipuri de putere sunt susceptibile de a fi legate 
în moduri complexe. 

Teoria socială de schimb (Hollander, 1979; Jacobs, 1957) încearcă să 
explice modul în care puterea câştigă şi pierde prin înţelegerea proceselor 
de interacţiune dintre indivizi. Teoria se referă la modul în care liderii 
apar în grupuri, ca rezultat al interacţiunilor lor cu ceilalţi membri ai 
grupului. Teoria încearcă să înţeleagă interacţiuni şi nu oferă linii 
directoare de achiziţionare sau de utilizare a puterii pentru liderii. 

 
2. Dimensiunea psiho-socială a puterii 
Abraham Maslow (1954) introduce o nouă perspectivă în abordarea 

puterii, axându-se pe motivarea forţelor din indivizi prin stabilirea unei 
ierarhii a nevoilor: filosofice, de securitate, sociale, de sine şi 
autoîmplinire.  
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Potrivit lui Maslow, indivizii ar evolua social pentru a-şi satisface 
nevoile lor într-o manieră ierarhică. Odată ce o nevoie este îndeplinită, nu 
ar mai avea capacitatea de a-l motiva. În partea de jos a ierarhiei, sunt 
nevoi fiziologice, cum ar fi hrana, adăpost şi satisfacţie sexuală. Acestea 
sunt urmate de nevoile de siguranţă (protecţia mediului de la pericole), 
nevoile sociale (iubire şi apartenenţă) şi stima (respectul de sine şi 
aprobarea celorlalţi). Cea mai mare nevoie este de autoîmplinire, care 
derivă dintr-un sentiment de valoare şi de satisfacţie la locul de muncă. 
Maslow recunoaşte că ierarhia este flexibilă în termen de persoane fizice şi 
că priorităţile ar putea varia. Maslow nu include banii în schema lui, din 
cauza ambiguităţii în sensul de bani. Pentru unii oameni, banii sunt o 
modalitate de a atinge cerinţele de bază de hrană şi de adăpost. Alţii 
consideră banii ca o măsură de a satisface nevoia lor de autoîmplinire. 

Herzberg, Mausner, şi Snyderman (1959) au ajuns la concluzia că 
mulţi factori care sunt consideraţi a fi motivanţi, cum ar fi plata şi stilul 
managerial, nu sunt deloc motivanţi. Autorii propun ca satisfacţia locului 
de muncă şi nemulţumirea să nu fie capetele opuse ale unui continuum, ci 
să reprezinte, mai degrabă, două variabile distincte. Factorii intrinseci 
motivaţionali (categoria satisfacţie) includ realizarea, recunoaşterea şi 
responsabilitatea. Factorii extrinseci (categoria factori de igienă) constau în 
plata, statut, securitatea locului de muncă şi stilul de management. 
Herzberg a teoretizat ideea că lipsa de satisfacţie nu ar provoca 
nemulţumire. Prezenţa factorilor de igienă nu ar provoca satisfacţie, dar 
absenţa lor ar duce la nemulţumire.  

Teoria motivaţiei este un produs al şcolii de psihologie behavioristă. 
Skinner este cel mai bine cunoscut adept al teoriei. Principiile de bază ale 
teoriei sunt: (1) comportamentul motivat tinde să se repete; 
(2) recompensa este mai eficientă decât pedeapsa; (3) feedback-ul este 
necesar pentru îmbunătăţirea procesului; (4) recompensele ar trebui 
acordate fără întârziere; (5) ar trebui să se acorde recompense pentru 
aproximări succesive ale comportamentului dorit (apud Schneier, 1974). 

Collins şi Porras (1989) cred că motivaţia este legată de rezultatul ca 
oamenii să facă dintr-un loc de muncă ceea ce cred aceştia că este util. 
Aceştia afirmă că motivaţia nu este ceva care trebuie să fie cultivată în 
mod direct. În schimb, este un rezultat natural al lucrătorilor care cred în 
misiunea, în viziunea şi în scopul unei organizaţii. Scopul unei organizaţii 
este un set de motive largi, de durată, inspiraţionale şi fundamentale 
pentru existenţa organizaţiei. Scopul oferă un sens clar al direcţiei, 
afirmând ceea ce membrii organizaţiei doresc să contribuie la umanitate. 
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Misiunea este un set de obiective clar definite şi realizabile. Aceasta oferă 
un punct focal de motivaţie. Viziunea este, de obicei, definită ca fiind 
propoziţia (în sens filosofic) care prevede viitorul şi dezvoltarea unui plan 
pentru a satisface nevoile viitoare. Raportarea unei organizaţii la o viziune 
constă în abilitatea de a vedea potenţialul sau necesitatea de oportunităţi. 
Viziunea nu este prognoză de viitor, este crearea de viitor prin luarea unor 
măsuri în prezent. 

  
3. Dimensiunea contextual-pragmatică a puterii  
La începutul anilor 1960, managerii au început să recunoască faptul că 

banii, condiţiile de muncă, precum şi pedeapsa nu sunt motivatori 
eficienţi pe termen lung. Douglas McGregor (1960) susţine că un climat 
emoţional de lucru este un factor motivant important. De asemenea, acesta 
susţine că oamenii evită natural responsabilitatea, şi, prin urmare, aceasta 
trebuie să fie controlată şi direcţionată. Ameninţarea de pedeapsă şi 
privarea de motivaţie sunt convingătoare. Pe de altă parte, teoria modernă 
prevede că munca în sine este o motivaţie plăcută. Oamenii vor folosi 
autocontrolul pentru a atinge un obiectiv, iar ei vor accepta (şi chiar 
binevoitori) responsabilitatea. Există dovezi care să sprijine ambele faţete 
ale teoriei, deşi majoritatea managerilor moderni sunt în favoarea celei 
de-a doua faţete a teoriei (Drucker, 1994).  

McGregor (1960) propune o modalitate de gestionare, paradoxal, 
simultană a ambelor puncte de vedere enunţate anterior. Ideea că 
lucrătorii pot decide raţional cât efort să facă pentru a se dedica unui loc 
de muncă, la un moment dat devine vector în teoriile moderne 
(Georgopolous, Mahoney şi Jones, 1957). Conform teoriei, muncitorii 
apreciază rezultatele de dorit (de exemplu, salarii mai mari, promovare, 
recunoaştere etc.) împotriva rezultatelor nedorite (de exemplu, mustrare, 
indolenţă, stres etc.). Motivaţia lucrătorilor este afectată de o combinaţie 
dintre aşteptări şi valenţe pentru fiecare dintre rezultate. 

 
4. Dimensiunea prospectivă a puterii 
Viziunea oferă periodic unei organizaţii un sentiment de unitate, în 

sensul său de direcţie (Dilenschneider, 1992). Dilenschneider observă că, 
chiar şi în cele mai bune organizaţii, unitatea de scop apare numai pentru 
perioade scurte de timp. Există trei moduri pentru un lider de a dezvolta o 
viziune:  

 A dezvolta o viziune personală şi a o comunica apoi în 
organizaţie: acest lucru se bazează foarte mult pe capacitatea liderului de a 
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comunica viziunea sa organizaţiei şi de a convinge membrii organizaţiei 
să o  accepte;  

 A cumpăra o viziune prin angajarea unui consultant: dezavantajul 
acestei metode este că, de multe ori, aceasta este o soluţie de conserve, 
adaptabilă pentru numeroase organizaţii. Opus opiniei lui Dilenschneider, 
Kotter (1982) afirmă că ceea ce este crucial cu privire la o viziune nu este 
originalitatea sa, ci cât de bine sunt prezente interesele actanţilor 
importanţi - clienţi, acţionari, angajaţi - şi cât de uşor poate fi tradusă 
într-o strategie competitivă realistă;  

 A dezvolta o viziune constă în a asambla managerii de top pentru a 
crea o viziune consens. Dilenschneider susţine că acest fapt de creare a 
colaborării de viziune, probabil, duce la rezultatele cele mai durabile şi 
cele mai eficiente.  

Dilenschneider propune o variantă a metodei de prognoză Delphi ca 
o modalitate de a crea o viziune. Comunicarea unei viziuni este, în mod 
evident, la fel de importantă ca şi crearea sa. O viziune trebuie să fie 
comunicată prin intermediul clarităţii de acţiune. Dilenschneider (1992) 
subliniază că trebuie să fie dezvoltat din interior un sistem de comunicare, 
în cazul în care managerii examinează procesul de comunicare în sine. 
Susţinerea unei viziuni poate fi mai dificilă decât crearea sa. 
Dilenschneider (1992) arată că liderii de succes recunosc cât de important 
este să fie oferit un punct de vedere de corectitudine emoţională, nu doar 
intelectuală. Viziunea şi cultura organizaţională sunt legate, fiecare având 
un efect. Dilenschneider (1992) scrie că viziunea unui lider într-o 
organizaţie înnoieşte forma de cultură, în timp ce în organizarea matură, 
liderul trebuie să aleagă o viziune care să cuprindă cultura care există 
organizaţional. Spre deosebire de mulţi teoreticieni, Dilenschneider 
consideră că o cultură corporativă impune, aşadar, generaţii pentru a face 
schimbări semnificative: comportamente ritualizate, stabilite pe perioade 
lungi de timp, sunt imuabile pentru schimbare. Dilenschneider recomandă 
ca liderii să găsească modalităţi de a sprijini ritualurile pozitive şi să 
păstreze viziunea în armonie cu specificul culturii organizaţionale. 

 
5. Abordări ale studiului de conducere 
Yukl (1989) identifică patru abordări pentru a studia conducerea:  
 Puterea de influenţă: eficienţa de lider în ceea ce priveşte cantitatea 

şi tipul de putere posedat de lider. Această abordare examinează modul în 
care puterea este dobândită, pierdută şi întreţinută; 
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 Comportament: sarcinile reale efectuate de către lideri. Acest lucru 
implică evaluarea activităţilor de zi cu zi şi caracteristicile 
comportamentale ale liderilor;  

 Trăsături: atributele personale ale liderilor, cum ar fi, energie, 
intuiţie, creativitate, puterea de convingere şi de previziune;  

 Situaţie: relaţiile liderului cu factorii de mediu, cum ar fi superiorii, 
subordonaţii şi colegii. Această abordare este adesea menţionată ca o 
teorie de urgenţă, deoarece rolul de lider este condiţionat de situaţie. 

Un alt element de luat în considerare în studiul de leadership este că 
cei mai mulţi teoreticienii cred că abilităţile manageriale şi de conducere 
sunt diferite. Liderii creează şi articulează viziuni, managerii asigură ca 
acestea să fie puse în practică (Syrett şi Hogg, 1992). 

Kotter (1982) elaborează teoria diferenţelor. Managementul se 
concentrează pe complexitate, în timp ce conducerea presupune 
schimbarea. Managementul se angajează să planificare şi să creeze un 
buget, în timp ce liderii formulează o viziune şi stabilesc o direcţie de 
organizare. Managementul este preocupat de organizare şi de personal, iar 
conducerea presupune alinierea oamenilor la o viziune comună. 
Managementul este controlul şi rezolvarea de probleme; conducerea este 
motivantă şi de inspiraţie. 

Bennis (1990), de asemenea, face o distincţie între conducere puternică 
şi gestionare. Un lider este un conceptualist cu o viziune antreprenorială. 
Un lider trebuie să fie preocupat de imaginea de ansamblu şi de viitorul 
pe termen lung al unei organizaţii. Managerii, pe de altă parte, sunt 
implicaţi în operaţiunile de zi cu zi, de rutină, şi o parte din obiectivul lor 
este de a-i ţine departe pe lideri de la aceste operaţiuni. 

Kotter (1982) consideră că organizaţiile inteligente valorifică ambele 
valenţe ale managementului.  

 
5. Sistemul de management  
Un sistem de management este cadrul proceselor şi al procedurilor 

utilizate pentru a asigura ca o organizaţie poate îndeplini toate sarcinile 
necesare pentru atingerea obiectivelor sale. De exemplu, un sistem de 
management pentru mediu permite organizaţiilor să îşi îmbunătăţească 
performanţele de mediu printr-un proces de îmbunătăţire continuă. Un 
sistem mai complet include responsabilitate (o cesiune de responsabilitate 
personală), precum şi un calendar pentru activităţile care urmează să fie 
finalizate, precum şi instrumentele de audit care să pună în aplicare 
măsuri corective în plus faţă de activităţile programate, creând o spirală 
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ascendentă a îmbunătăţirii continue. De asemenea, în sistemul de 
management menţionat mai sus, sănătatea de la locul de muncă şi 
sistemul de management al securităţii permite unei organizaţii de a 
controla starea de sănătate de la locul de muncă şi riscurile de siguranţă 
pentru a îmbunătăţi performanţa prin intermediul îmbunătăţirii continue.  

Exemple de standarde ale sistemului de management:  
  ISO 9001 management al calităţii;  
  ISO 14001 management al mediului;  
  ISO / IEC 27001 managementul securităţii informaţiilor;  
  SA8000 responsabilitate socială, etc..  
Atunci când este nevoie de o decizie, un lider eficient nu se încadrează 

doar într-un singur stil preferat, cum ar fi utilizarea metodelor de 
tranzacţionare sau de transformare. În practică, lucrurile nu sunt atât de 
simple. Factorii care afectează deciziile situaţionale includ motivaţia şi 
capacitatea de a avea adepţi. Acestea sunt afectate de factorii de situaţie 
specială. Relaţia dintre adepţi şi lider poate fi un alt factor care afectează 
comportamentul liderului la fel de mult cum o face un comportament al 
adeptului. Percepţia liderilor de adepţi şi a situaţiei afectează ceea ce fac ei 
mai degrabă decât situaţia adevărată. Percepţia de sine a liderului şi a 
altor factori, cum ar fi stresul şi starea de spirit, modifică, de asemenea, 
comportamentul liderilor. 

Yukl (1989) încearcă să combine şi alte abordări şi identifică şase variabile: 
 Efort subordonat: motivaţie şi efort depuse real; 
 Capacitatea subordonată şi claritatea rolului: adepţii ştiu ce şi cum 

să procedeze; 
 Organizarea muncii: structura de muncă şi utilizarea resurselor; 
 Cooperare şi coeziune: activitatea împreună a grupului de lucru; 
 Resurse şi suport: disponibilitatea de instrumente, materiale, 

oameni etc.; 
 Coordonarea externă: necesitatea de a colabora cu alte grupuri. 

Aici, liderii sunt factori de lucru, cum ar fi, relaţii externe, achiziţionare de 
resurse, gestionarea cererilor pe grup şi gestionarea structurilor, precum şi 
cultura de grup. 

 
6. Niveluri ale conducerii în învăţământ  
Din perspectiva conducerii, învăţământul românesc are o anumită 

structură sau niveluri. Putem vorbi de un sistem instituţional al conducerii 
învăţământului, între elementele acestuia existând relaţii de subordonare 
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şi /sau de conlucrare în raport de atribuţiile funcţionale stabilite prin lege 
şi prin alte acte normative (I. Jinga, 2001). Principiul care stă la baza 
sistemului instituţional al conducerii învăţământului este acela al 
îmbinării conducerii unitare a învăţământului cu autonomia locală şi 
instituţională. Acesta are drept scop realizarea funcţionării 
corespunzătoare a întregului sistem, atât în ansamblul sau, cât şi la nivelul 
fiecărui element, adaptându-l şi racordându-l continuu la cerinţele 
dezvoltării economice, ştiinţifice şi culturale ale societăţii, dezvăluind şi 
înlăturând obstacolele care apar în procesul realizării obiectivelor propuse. 

Sistemul de învăţământul românesc este condus pe trei niveluri 
distincte, dar nu separate între ele. Acestea sunt: 

 managementul strategic, exercitat la nivel naţional; 
 managementul tactic, la nivel teritorial şi al universităţilor; 
 managementul operativ, specific instituţiilor de învăţământ şi 

facultăţi. 
Între acestea, există atât relaţii de conducere, cât şi de subordonare, în 

raport cu atribuţiile şi cu finalităţile fiecăruia. 
Managementul strategic se realizează la nivel naţional, prin 

activităţile unor instituţii, cum sunt, Parlamentul, Guvernul şi Ministerul 
Educaţiei. La nivel naţional, se stabilesc legi, orientări, obiective şi direcţii 
ale întregului învăţământ, în relaţie cu finalităţile educaţiei, dar şi cu 
obiectivele strategice ale Guvernului şi cerinţele de dezvoltare economico-
socială a ţării. Managementul strategic nu se schimbă conjunctural, ci se 
defineşte prin stabilitate, coerenţă şi reglementări. Managementul strategic 
implementează politicile şi strategiile de guvernare în învăţământ. 

Managementul tactic se realizează la nivel teritorial, precum şi al 
universităţilor. Instituţiile care reglementează şi asigură funcţionarea 
procesului didactic în plan teritorial sunt inspectoratele şcolare judeţene şi 
al Municipiului Bucureşti. Atribuţiile acestora sunt stipulate în Legea 
Învăţământului, precum şi în alte acte normative, cum ar fi Statutul 
personalului didactic şi Regulamentul de organizare şi de funcţionare. 

 
7. Stiluri manageriale 
(1) Stilul autocratic  
Un stil autocratic înseamnă că managerul ia decizii în mod unilateral 

şi fără a ţine seama de subordonaţi. Ca urmare, deciziile vor reflecta 
opiniile şi personalitatea managerului; aceasta, la rândul său, poate 
proiecta o imagine a unei afaceri de încredere, bine gestionate. Pe de altă 
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parte, subordonaţii pot depinde de lideri şi supravegherea poate fi 
necesară. Există două tipuri de lideri autocratici:   

 autocrat directiv: are decizii în mod unilateral şi supraveghează 
îndeaproape subordonaţii;  

 autocrat permisiv: ia decizii în mod unilateral, dar dă 
subordonaţilor latitudine în desfăşurarea activităţii lor.  

  
(2) Stilul paternalist  
Stilul paternalist este, de asemenea, în esenţă, dictatorial. Cu toate 

acestea, deciziile ţin seama de interesul superior al angajaţilor, precum şi 
de afaceri. Liderul explică angajaţilor cele mai multe decizii şi se asigură 
de nevoile lor sociale şi de petrecere a timpului liber sunt întotdeauna 
îndeplinite. Acest lucru poate ajuta la echilibrul din lipsa de motivare 
lucrător cauzate de un stil de management autocratic. Comunicarea este, 
în general, în jos, dar feed-back-ul pentru management este încurajat să 
menţină moralul. Acest stil poate fi extrem de avantajos atunci când 
generează loialitate din partea angajaţilor, care să conducă la o cifră de 
afaceri de muncă mai mică, datorită accentului pe nevoile sociale. Acesta 
aduce şi dezavantaje, cu un stil autocratic, angajaţii devin dependenţi de 
lideri.  

 
(3) Stilul democrat  
 Stilul democrat al managerului permite angajaţilor să ia parte la 

luarea deciziilor: totul este acceptat de majoritatea. Comunicarea este 
extinsă în ambele direcţii (de la subordonaţi la lideri şi invers). Acest stil 
poate fi util atunci când deciziile complexe necesită o serie de competenţe 
de specialist. Din punctul de vedere al afacerilor globale, satisfacţia locului 
de muncă şi calitatea muncii se îmbunătăţesc. Ca şi liderii autocratici, 
liderii democratici prezintă, de asemenea, două tipuri: permisiv şi directiv.  

 
(4) Stilul laissez-faire  
Rolul liderului este periferic, şi pentru personalul care gestionează 

domeniile de afaceri; liderul se sustrage, prin urmare, de la funcţiile de 
conducere şi de delegare necoordonate. Comunicarea, în acest stil, este 
orizontală, în sensul că acesta este egală în ambele direcţii. Stilul se 
practică în grupurile extrem de profesioniste şi de creaţie a angajaţilor. Cu 
toate acestea, în multe cazuri, acţiunea nu este deliberată şi este pur şi 
simplu un rezultat de management defectuos. Acest lucru duce la o lipsă 
de concentrare şi personalului într-o direcţie, care, la rândul său, duce la 
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nemulţumiri şi la o slabă imagine a organizaţiei. Am putea include, 
probabil, ierarhiile de răspundere, ca grupuri manageriale.   

 
(5) Management itinerant (en. management by walking around - MBWA) 
Managementul itinerant este o tehnică clasică utilizată de către 

managerii buni care sunt ascultători pro-activi. Managerii adună cât mai 
multe informaţii posibile, astfel că o situaţie provocatoare să nu se 
transforme într-o problemă mai mare. Ascultând cu atenţie sugestiile şi 
preocupările angajaţilor, aceştia pot evita potenţialele crize. Beneficiile 
acestui stil managerial prin furnizarea de informaţii nefiltrate, în timp real, 
cu privire la procese şi politici sunt adesea lăsate în afara canalelor oficiale 
de comunicare. Managerul trebuie să îşi menţină rolul său ca antrenor, nu 
consilier sau director. Lăsând responsabilităţi decizionale angajaţilor, 
managerii pot fi siguri de cel mai rapid timp de răspuns posibil.  

 
8. Tendinţe europene în dezvoltarea organizaţională 
Unităţile de învăţământ capătă mai multă autonomie, dar nu ca un 

scop în sine, ci pentru a contribui mai bine la gestionarea resurselor şi a-şi 
asuma propria dezvoltare instituţională. La nivel european, această 
orientare a politicilor educaţionale a făcut obiectul unui proiect al Comisiei 
Europene şi arată că autoevaluarea tinde să fie preferată evaluării externe 
şi controlului calităţii. Documentul menţionează următoarele tendinţe: 

 Majoritatea ţărilor membre ale UE şi-au creat, încă din anii 80, 
structuri specializate care să promoveze evaluarea şi dezvoltarea 
instituţiilor şcolare. De exemplu,  Serviciul Naţional pentru Calitatea 
Educaţiei din Italia, Institutul Naţional de Evaluare din Suedia; 

 În unele ţări, autoevaluarea este recunoscută oficial şi integrată în 
documentele legislative, de exemplu, în legea învăţământului sau în legile 
specializate (Norvegia, Belgia, Finlanda); 

 Aceste tendinţe sunt recunoscute şi încurajate prin măsuri de 
stimulare a dezvoltării instituţionale şi autoevaluării. În Franţa, Belgia, 
Islanda, Irlanda, Olanda şi Spania, legea învăţământului obligă fiecare 
şcoală să-şi definească un proiect al unităţii şcolare şi să prezinte rapoarte 
anuale privind realizarea acestui proiect. Mai mult, în unele landuri din 
Germania, aceste rapoarte sunt folosite pentru compararea şi clasarea 
instituţiilor şcolare; 

 Stimulate de aceste iniţiative, şcolile şi instituţiile de cercetare au 
realizat instrumente proprii de autoevaluare şi de asigurare a calităţii. De 
exemplu: Portugalia, prin documentul Observatory of school quality project 
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stabileşte 18 indicatori de performanţă grupaţi în patru domenii: familia, 
predarea-învăţarea, contextul educaţional, rezultate; Franţa - prin 
proiectul Indicateurs de pilotage des établissements secondaires; Austria – prin 
proiectul Quality in schools etc.. 

La începutul anilor 2000, interesul pentru autoevaluare şi pentru 
asigurarea calităţii s-a intensificat. Experienţa europeană acumulată prin 
aceste proiecte arată că cele trei demersuri ale asigurării calităţii - 
asumarea obiectivelor, autoevaluarea şi răspunderea publică - au efecte 
pentru promovarea calităţii la nivelul şcolii. Datele furnizate de SICI, arată 
că, în majoritatea statelor membre ale UE, inclusiv, în noile ţări membre, 
Slovenia, Ungaria şi Malta, s-au adoptat metodologii de asigurare a 
calităţii care funcţionează deja pe scară largă, depăşind stadiul de 
cercetare şi de pilotare. De exemplu, modelul CIPO în Belgia (Flandra), 
modelul Integral School Supervision în Olanda, sistemul How Good is Our 
School? în Scoţia, modelul ESSE (Effective School Self-Evaluation) – proiect 
integrat al Comisiei Europene etc.. 

Acest context este favorabil dezvoltării instituţionale la nivelul şcolilor 
şi implicării acestora în elaborarea şi implementarea politicilor 
educaţionale în România. OUG nr. 75/2005 reglementează asigurarea 
calităţii în învăţământul românesc: acest document defineşte cadrul 
operaţional şi reperele concrete ale politicilor în acest domeniu, în 
concordanţă cu evoluţiile recente la nivel european. De asemenea, cele 
două instituţii ARACIS şi ARACIP au drept scop implementarea OUG nr. 
75/2005 şi garantarea unor standarde de calitate pentru toate şcolile din 
România. Aceste demersuri acordă noi responsabilităţi instituţiilor de 
învăţământ în gestionarea resurselor şi în luarea deciziilor. Aceste noi 
responsabilităţi presupun competenţe manageriale în ce priveşte folosirea 
informaţiilor, evaluarea şi exercitarea răspunderii publice. Elementul cheie 
al programului de promovare a calităţii este capacitatea şcolilor de a avea 
acces, de a colecta şi de a folosi date obiective în luarea deciziei, în 
autoevaluare şi în raportarea publică. Responsabilizarea şcolilor în 
gestionarea propriilor resurse se realizează prin a-şi cunoaşte propriul 
potenţial şi propriile nevoi de dezvoltare. 

Deşi există un acord de principiu privind metodologia de asigurare a 
calităţii, fiecare ţară şi-a dezvoltat propriul set de criterii, de indicatori şi 
de standarde în cadrul sistemelor manageriale. 
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