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Introducere

Prezentare proiect
Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi
Partener: Fontys University of Applied Sciences Eindhoven
Participanţi:

CRISTESCU BOGDAN – Inspector Şcolar General Adjunct
POP MARIANA – Inspector Şcolar General Adjunct 
ANDREESCU MAGDA – Management educaţional, evaluare 

instituţională, dezvoltare instituţională 
APETROAE MIHAELA – Inspector şcolar de specialitate 

pentru limba şi literatura română, limbi clasice
APOPEI ALLA – Inspector şcolar pentru proiecte educaţionale 
CONEA GABRIELA – Inspector şcolar pentru proiecte 

educaţionale ale Uniunii Europene
GHEORGHIŢĂ CONSTANTIN – Inspector şcolar 

de specialitate pentru geografie 
GOTCU MIHAELA – formator limba engleză
HADÎMBU STELIAN VASILE – Inspector şcolar 

de specialitate pentru informatică
TĂNASE VASILE VICIU – Inspector şcolar de specialitate 

pentru educaţie fizică şi sport

Descrierea proiectului
Proiectul se adresează unui grup de 10 inspectori şcolari 

preocupaţi de asigurarea calităţii în educaţie – ca participanţi în pro-
gramul de formare, dar şi directorilor instituţiilor de învăţământ, ca 
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activităţi de informare, formare şi diseminare a Ghidului de evaluare 
internă a calităţii. 

Beneficii:
— 80 ore de activităţi prin: ateliere, prezentări, analize,dezbateri, 
se mi narii, mese rotunde cu profesionişti  în domeniu de la Fontys Uni-
versity of Applied Sciences
— pregătire culturală, contacte cu elemente de cultură şi civilizaţie 
olandeză

Prezentare Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi
Misiunea ISJ: Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi este o insti-

tuţie publică, care asigură activităţi de îndrumare, coordonare şi con-
trol la cele mai înalte standarde profesionale pentru instituţii de educa-
ţie şi formare profesională, cu scopul de a contribui la creşterea cali-
tăţii serviciilor educaţionale, îmbunătăţirea şi eficientizarea continuă a 
sistemului educaţional naţional/ieşean şi compatibilizarea acestuia cu 
sistemele europene.
Valori fundamentale

Pentru realizarea 
acestei misiuni Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Iaşi îşi fun-
damentează întreaga activi-
tate pe următoarele valori şi 
principii fundamentale:

Adevărul – toată 
activitatea desfăşurată de 
către angajaţii Inspectora-
tu lui Şcolar Judeţean va 
ur mări adevărul şi se va 
baza pe evidenţe şi fapte 
verificate.

beneficiari indirecţi. Astfel se com ple tează iniţiativele existente prin 
sprijinul acordat direct furnizorilor de educaţie în implementarea siste-
melor de calitate prin crearea de noi instrumente care permit adaptarea 
ofertei educaţionale la cerinţele specifice ale beneficiarului.

Scopul proiectului: optimizarea managementului şi asigură-
rii calităţii la nivelul inspectoratului şi al şcolilor coordonate de acesta, 
prin formarea de care a beneficiat grupul ţintă, dar şi directorii institu-
ţiilor de învăţământ, ca beneficiari indirecţi ai formării organizate de 
participanţi după întoarcerea din mobilitate.

Obiectivul general: dezvoltarea capacităţii instituţionale de 
a elabora, imple menta, evalua şi revizui sisteme şi proceduri de asi-
gurare a calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar local, prin 
îmbunătăţirea, actualizarea competen ţelor şi transferul de expertiză 
în domeniul managementului calităţii  în educaţie pentru dezvoltarea 
capacităţii personalului din educaţie de a furniza servicii educaţionale 
performante.
Obiective specifice: 
a. Dezvoltarea competentelor participanţilor la proiect prin formarea 
acestora într-o instituţie cu expertiză  în domeniu pentru asigurarea 
managementului calităţii  în educaţie. Se vor realiza acţiuni de dez-
voltare a personalului cheie implicat în managementul şi asigurarea 
calităţii la nivelul ISJ Iaşi.
b. Elaborarea Ghidului de evaluare internă a calităţii de către parti-
cipanţii la proiect pentru îmbunătăţirea managementului calităţii  în 
educaţie, la nivel local. Va fi elaborat, pilotat şi implementat materialul 
suport pentru evaluare internă a calităţii ca instrument de lucru pentru 
managementul şi asigurarea calităţii. În acest fel va fi optimizată, la 
nivel de furnizor, ca timp de lucru şi cantitate de muncă depusă, activi-
tatea de planificare, implementare, evaluare şi revizuire a activităţilor 
de autoevaluare şi îmbunătăţire a calităţii, în raport cu standardele şi 
cu cerinţele naţionale şi locale. 
c. Dezvoltarea culturii calităţii la nivelul furnizorilor de educaţie prin 
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ţară şi din Europa, cu instituţii non guvernamentale, cu reprezentanţi 
ai autorităţilor naţionale, regionale şi locale;
— compararea continuă a rezultatelor activităţii Inspectoratului Şcolar 
Judeţean cu rezultatele altor instituţii similare din ţară şi din Europa;
— implicarea personalului Inspectoratului Şcolar Judeţean în pro-
grame de formare continuă, în proiecte europene şi în cercetare.

Prezentare Universitatea Fontys Eindhoven
Profilul Fontys
— 37 de şcoli – fiecare şcoală furnizează experienţă în câte un dome-
niu diferit: Ştiinţă şi tehnologie aplicată, Artă, Afaceri şi Economie, 
Învăţământ, Sănătate, Studii Sociale
— 200 de programe pentru diplomă de licenţă
— 34 programe de masterat
— Servicii de Afaceri 

Competența profesională – personalul Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Iaşi, angajat pe diferite poziţii, trebuie să dovedească prin 
CV şi prin activitatea desfăşurată cunoaşterea domeniului respectiv, 
deschiderea către învăţare şi perfecţionare continuă, asigurarea calită-
ţii şi urmărirea excelenţei.

Demnitatea – personalul Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi 
va trata cu respect şi consideraţie toţi purtătorii de interese din educa-
ţie: cadre didactice, elevi, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale.

Responsabilitatea – fiecare persoană din echipa Inspectoratu-
lui Şcolar Judeţean trebuie să-şi asume responsabilitatea pentru succes 
şi eşec, pentru faptele, cuvintele şi atitudinile manifestate şi să accepte 
cu demnitate consecinţele.

Integritatea – în toate activităţile derulate, personalul Inspec-
toratului Şcolar Judeţean trebuie să dovedească cinste şi corectitudine 
şi să ofere exemple demne de urmat de cei din jur.

Îmbunătățirea continuă a serviciilor oferite – Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Iaşi va urmări îmbunătăţirea continuă a serviciilor 
oferite prin:
— evaluarea continuă a activităţii inspectorilor şi personalului Inspec-
toratului Şcolar Judeţean pentru asigurarea profesionalismului, a cali-
tăţii şi a integrităţii;
— consultarea tuturor actorilor implicaţi în procesul de educaţie (cadre 
didactice, elevi, părinţi, comunitatea locală) cu privire la toate demer-
surile care au în vedere creşterea calităţii serviciilor educaţionale;
— comunicarea eficientă şi sistematică cu reprezentanţii cadrelor 
didactice, a elevilor, părinţilor şi comunităţilor locale în vederea obţi-
nerii informaţiilor relevante ce au legătură cu serviciile educaţionale 
oferite de instituţiile şcolare;
— realizarea de rapoarte semestriale şi informarea publicului cu pri-
vire la activitatea Inspectoratului Şcolar Judeţean, a stării învăţămân-
tului în judeţul Iaşi;
— realizarea de parteneriate şi colaborarea cu instituţii similare din 
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— Studenţi Doctoranzi: 10% studenţi străini
— 4.100 persoane (3.206 de norme complete), personal academic, 
aproximativ 2.428 (1.838 norme complete) 
— cifră de afaceri de 310 milioane de euro
— servicii de afaceri: studii post-universitare, training, consultanţă, 
proiecte: cifră de afaceri de 40 de milioane de euro
— programe Internaţionale Fontys: în engleză şi germană, nivel de 
licenţă şi de masterat
Cooperare internaţională
— Schimburi de studenţi şi personal cu 130 de universităţi de pe toate 
continentele
— Programe de masterat comune
— Programă comună în anul pentru diploma de licenţă (de exemplu, 
anul de absolvire în comun cu universitatea parteneră)
— Proiecte internaţionale în Europa de Est, Asia Centrală, Asia de 
Sud-Est, Africa central-estică, sponsorizate de guvernul olandez 
Comisia Europeană, Banca Mondială, Banca Asiatică de Dezvoltare

— Dezvoltarea cunoştinţelor: oportunităţi de doctorat
— Universitatea de Ştiinţe Aplicate
— Contact apropiat cu afacerile şi industria
Viziunea Fontys asupra educaţiei:
— Focusarea pe cunoştinţe (practice) şi aplicarea lor ca o pregătire 
pentru un job (internaţional)
— Stagiul obligatoriu pe o perioadă lungă de timp
— Axarea pe competenţe
— Axarea pe calitate
— Orientarea internaţională
— Cifre şi statistici Fontys (2010):
— Programul diplomelor de licenţă: 37.000 de studenţi full-time şi 
part-time în 200 de programe
— Programul diplomelor de masterat: 5,000 de studenţi în 34 de 
programe 
— Program de grad asociat

Sistemul educaţional olandez
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Calitate
O recunoşti când o vezi. (R. Pirsig)

Ce este calitatea?
Calitatea este o noţiune complexă, cu o largă utilizare în lim-

bajul cotidian, dar şi în cel de specialitate, cu înţelesuri care diferă 
semnificativ de la un domeniu la altul.

Ar fi mai uşor să spunem ce nu este calitate:
– doar reducerea costurilor
– doar control
– doar fapte şi probleme
– doar urmărirea procedurilor
– doar rutină
După 1986, Organizaţia Internaţională de Standardizare 

(International Organization for Standardization – I.S.O.) şi Asociaţia 
Franceză de Standardizare (Association Francaise de Normalisation 
– AFNOR) adoptă următoarea definiţie: „Ansamblul proprietăţilor 
şi caracteristicilor unui produs sau serviciu care îi conferă aptitudi-
nea de a satisface nevoile exprimate sau implicite.” Standardul ISO 
9000:2000 utilizează următoarea definiţie: “măsura în care un ansam-
blu de caracteristici intrinseci îndeplinesc cerinţele.” Ambele definiţii 
pun în evidenţă ceea ce trebuie să facă furnizorul de servicii, unităţile 
şcolare în cazul nostru, pentru a obţine calitate.

Ce înseamnă calitatea în educaţie? Care sunt elementele cali-
tăţii? Resursele materiale, cele umane sau financiare? Calitatea în edu-
caţie este ansamblul de caracteristici ale procesului instructiv-educativ 

care îndeplineşte aşteptările beneficiarilor direcţi şi indirecţi, precum 
şi standardele de calitate.

Care din următoarele imagini ilustrează cel mai bine calitatea 
în educaţie?

Calitatea în educaţie implică:
– preocupare continuă pentru îmbunătăţire
– profesionalism în procesele primare şi cele de management
– muncă de echipă
– responsabilitate
– implicare şi motivaţie
– comunicare şi cooperare
– importanţa proceselor şi ale produselor/rezultatelor
– ciclicitate 

Asigurarea calităţii în educaţie presupune în primul rând cre-
area unei culturi a calităţii, ca obiectiv esenţial al programului pen-
tru calitate (Deming, 1982). Dintre cele 14 puncte ale programului le 
menţionăm pe cele mai relevante pentru educaţie:
– asiguraţi îmbunătăţirea continuă a calităţii educaţiei
– adoptaţi o nouă filosofie, renunţând la “nivelul acceptabil” al calităţii
– preveniţi defectele în loc să le identificaţi
– descoperiţi problemele
– utilizaţi metode moderne de instruire a personalului
– eliminaţi frica, încurajaţi comunicarea
– eliminaţi formalismul
– eliminaţi toate obstacolele care îi împiedică pe oameni să fie mândri 
de munca lor
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Calitatea poate fi asigurată şi îmbunătăţită prin “roata lui 
Deming” sau ciclul calităţii – PDCA: Planifică (Plan) – Implemen-
tează (Do) – Verifică (Check) – Act (Act):

Leadership

Ce este leadership-ul?
Pentru a delimita coordonatele conceptuale ale termenului 

de „leadership” se impune, mai întâi, definirea managementului, prin 
analiza modelelor ce au constituit de-a lungul timpului reperele sale 
funcţionale şi care au devenit, ulterior, axele „cadrului valorilor com-
petitive”, modelul ce asigură mecanismul managementului actual. 

Astfel, în prima parte a secolului al XX-lea a funcţionat 
mo delul „scopului raţional” (Rational Goal Model), bazat pe profit şi 
în cadrul căruia acţiunile se circumscriu exclusiv acţiunilor raţionale. 
Acest model porneşte de la premisa că planificarea şi stabilirea obiec-
tivelor rezultă în productivitate şi eficienţă. 

În aceeaşi perioadă, o alternativă a fost şi modelul „procesu-
lui intern” (Internal Process Model), bazat pe o structură ierarhică, cu 
accent pe măsurare, documentare şi management al informaţiei. Totul 
porneşte de la ideea că aceste procese aduc stabilitate şi control. Con-
form modelului, ierarhiile par să funcţioneze cel mai bine atunci când 
sarcina de lucru este bine înţeleasă şi când timpul nu este un factor 
important. 

Ulterior, a fost dezvoltat modelul „relaţiilor umane” (Human 
Relations Model), caracterizat prin coeziune şi morală, cu accent pe 
resursa umană şi pe formarea acesteia. Potrivit modelului, oamenii nu 
sunt văzuţi ca indivizi izolaţi, dar ca membri cooperanţi din cadrul 
unui sistem social comun, care îşi asumă responsabilitatea faptelor în 
mod egal. 
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Modelul „sistemelor deschise” 
(Open Systems Model) se circumscrie 

unui sistem organic, cu accent pe 
adaptabilitate şi disponibilitate, pe 
creştere, achiziţie de resurse şi spri-
jin extern. Încorporarea acestora se 
materializează într-un sistem ino-
vator şi creativ, în care oamenii nu 

sunt controlaţi, ci inspiraţi. 
„Cadrul valorilor concu-

rente” (Competing Value Framework) 
ş i - a dobândit numele tocmai din aparenta incom-
patibilitate dintre discursurile modelelor prezentate anterior. Pe de o 
parte, se doreşte adaptabilitate şi flexibilitate în cadrul organizaţiei, 
dar în acelaşi timp stabilitatea şi controlul sunt factori la fel de impor-
tanţi în funcţionarea sa optimă. Imperativele manageriale sunt, potri-
vit cadrului, „colaborare”, „control”, „creativitate” şi „concurenţă”, 
iar fiecare dintre acestea înglobează o serie de indicatori ce ţin atât de 
mecanismul efectiv al activităţii de management, cât şi de modalităţile 
prin care acesta poate funcţiona în mod productiv. Intervine aici capa-
citatea fiecărui manager de a îndruma, încuraja, inspira şi de a relaţi-
ona în cadrul echipei şi tot în acest punct 
se poate vorbi şi de leadership, resortul 
managementului eficient şi nu manage-
mentul în sine. 

Leadership vs. Management
Managerii asigură că scara este 

urcată eficient (proces). Liderii asigura 
că scările sunt plasate la peretele care tre-
buie (scopuri).

Aşadar, departe de a se asimila 

mecanismului care asigură funcţionarea unei organizaţii, leadership-ul 
se circumscrie unei viziuni, unei idei, unei direcţii. Altfel spus, leader-
ship-ul înseamnă a face „ce trebuie”, spre deosebire de management, 
pentru care a face „cum trebuie” se constituie ca trăsătură definitorie. 

Leadership personal – 9 aspecte 
1. Autocunoaştere

Poţi să îi cunoşti şi să îi înţelegi pe alţii (spre exemplu anga-
jaţi sau clienţi) doar dacă te cunoşti şi te înţelegi pe tine.

Îi poţi îndruma pe alţii doar dacă te poţi îndruma şi pe tine…
Să te cunoști pe tine este să fii conștient de puterile și slăbiciunile 
tale și să te folosești de ele astfel încât să îți atingi țelurile în viață. 
“Tronul va fi retras de sub un lider doar dacă acesta nu știe cum 
să stea pe el.”

2 Cooperare şi lucru în echipă
Dacă nu reuşim să ascultăm într-un mod empatic riscăm să 

intrăm în conflicte inutile 
În situaţii conflictuale, putem descrie comportamentul unei 

persoane de-a lungul a două dimensiuni de bază: a) asertivitate, punc-
tul până în care individul încearcă să îşi satisfacă propriile interese, şi 
b) cooperarea, punctul în care individul încearcă să satisfacă intere-
sele celeilalte persoane.

Fă testul Thomas Killman şi foloseşte rezultatele din test în 
observaţiile tale
3 Leadership

În lumea afacerilor, standardele şi cerinţele s-au schimbat 
rapid în ultimii ani. Cererea de personal de conducere este mai acută 
decât oricând. Societatea noastra, mediul de afaceri cere persoane 
pasionate, dedicate, care ştiu ce vor şi ştiu de ce sunt capabili. 
4 Networking 
5 Soluţionarea creativă a problemelor
6 Dileme etice
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7 Documentarea asupra afacerii
8 Învăţarea
9 Planificarea şi organizarea

Tipologia MBT 
Indicatorul Myers-Briggs Type Indicator (MBT) este un ches-

tionar psihometric proiectat pentru a măsura preferinţele psihologice 
în modul în care oamenii percep lumea şi modul în care iau decizii 
fiind frecvent utilizat în zonele de pedagogie, consiliere cariera, team 
building, dinamica de grup, dezvoltare profesională, marketing, afa-
ceri de familie, de training  în leadership, coaching-ul executiv, dez-
voltare personala. 

Aceste preferinţe au fost extrapolate din teorii tipologice pro-
puse de Carl Gustav Jung şi publicate pentru prima oară în 1921 în 
cartea Tipuri psihologice (1923). Dezvoltatoarele originale ale inven-
tarului de personalitate au fost Cook Katharine Briggs şi fiica ei, Isabel 
Briggs Myers. Ele au început crearea indicatorului în timpul celui de al 
doilea război mondial, crezând că o cunoaştere a preferinţelor de per-
sonalitate ar ajuta femeile care au fost introduse în munca industrială 
pentru prima dată, să aleagă poziţia “cea mai confortabilă şi eficientă”. 
Chestionarul iniţial a fost publicat pentru prima dată în 1962. CPP Inc, 
editor al instrumentului MBTI, o numeşte “evaluarea de personalitate 
printre cele mai utilizate pe scară largă din lume, cu cele mai multe 
evaluări administrate, circa două milioane anual. CPP şi alţi susţinători 
consideră că indicatorul atinge sau depăşeşte fiabilitatea altor instru-
mente psihologice şi citează rapoartele de comportament individual. 
Concepte 

După cum arată Manualul MBT, indicatorul “este conceput 
pentru a pune în aplicare o teorie. Fundamentală pentru Myers-Briggs 
Type este teoria de tip psihologic iniţial dezvoltată de Carl Jung care 
a propus existenţa a două perechi dihotomice a func ţiilor cognitive: 
— funcţia raţională (a judeca): de gândire şi de senzaţie

— funcţia iraţională” (a percepe): de detectare şi de intuiţie 
De la conceptele originale ale lui Jung, Briggs şi Myers au 

dezvoltat propria teorie de tip psihologic, descrisă mai jos, pe care se 
bazează MBT. 

După MBT unele dintre aceste diferenţe psihologice sunt în 
patru perechi opuse, sau dihotomii, cu un rezultat de 16 tipuri posibile 
psihologic. Nici unul din aceste tipuri nu este considerat mai bun sau 
mai rău, cu toate acestea, Myers Briggs a teoretizat că indivizii preferă 
un mod natural, o combinaţie de ansamblu a diferenţelor de tip. De 
exemplu: ESTJ: extraversiune (E), senzor (S), gândirea (T), hotărâre 
(J) INFP: introversiune (I), intuiţia (N), senzaţie de (F), percepţia (P). 

Astfel, tendinţa dominantă a INFP este spre construirea unui 
cadru bogat intern de valori şi de promovare a drepturile omului. 
Aceste persoane se dedică tuturor cauzelor în supatele scenei, cum ar 
fi drepturile civile sau salvarea mediului înconjurător. Din moment ce 
acestea au tendinţa de a evita lumina reflectoarelor, de a amâna deci-
ziile, şi de a menţine o postură rezervată, acestea sunt mai rar intalnite  
în pozitii de tip executiv-director al organizaţiilor care servesc acestor 
cauze. În mod normal, unui INFP nu ii place fiind “responsabil” de 
lucruri. Atunci când nu se află sub stres, INFP radiază o comportare 
plăcută şi simpatică, dar sub un stres extrem, ei pot deveni brusc rigizi 
şi directivi, exercitând gândirea lor extravertită în mod haotic.

Planul personal de dezvoltare şi acţiune
Pentru a crea un plan personal de dezvoltare şi acţiune este 

nevoie de următorii paşi:
— determinarea ţintelor personale de dezvoltare
— fixarea unei calităţi pe care doriţi s-o dezvoltaţi
— de ce doriţi să vă dezvoltaţi acea calitate
— realizarea unui plan de acţiune
Determinarea ţintelor personale de dezvoltare

Primul pas constă în determinarea a 2-3 ţinte de dezvoltare. 
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Pentru această etapă pot fi folosite mai multe surse: rezultatele unor 
teste date de-a lungul timpului, feed-back-ul primit de la colegi şi 
superiori, experienţele din trecut. Dumneavoastră trebuie să decideţi 
ce aspect are mai multă nevoie de atenţie. Este necesar ca planul de 
dezvoltare personală să fie realist, să-l puteţi pune în practică şi ca 
aspectele alese să fie relevante.
Fixarea unei calităţi pe care doriţi s-o dezvoltaţi

Descrieţi acest aspect cât puteţi de detaliat şi cum pot observa 
ceilalţi schimbarea. Formulaţi acţiunea în mod pozitiv, ce doriţi să 
obţineţi, nu ce nu doriţi.
De ce doriţi să vă dezvoltaţi acea calitate?

Stabiliţi numai activităţi care să merite atenţia şi efortul dum-
neavoastră. Trebuie să ştiţi clar de ce doriţi să vă dezvoltaţi acea cali-
tate şi cu ce vă va ajuta în viitor.
Realizarea unui plan de acţiune

În planul de acţiune trebuie să stabiliţi clar: cum vă veţi dez-
volta acea calitate, în ce situaţii o veţi arăta, ce nevoie şi tip de ajutor 
aveţi, când veţi întreprinde acţiunile.

Acest plan de dezvoltare este unul personal, trebuie reali-
zat după nevoile proprii şi după situaţii concrete specifice. Trebuie 
să vedeţi cum puteţi să vă atingeţi obiectivele şi cum le puteţi urmări.

Pentru fiecare dintre acţiuni se recomandă urmărirea etapelor:
— această calitate doresc s-o dezvolt
— doresc să o dezvolt deoarece…
— acestea sunt măsurile pe care le voi lua…
— voi face asta în următoarele situaţii…
— aceasta este planificarea mea...
Exemplu de PDP

PDP al lui  John Doe
Data:  15 Ianuarie 2011
Stadiu de dezvoltare
  3: Intolerant

Aceasta este caracteristica pe care doresc să o dezvolt: 
— vreau să fiu tolerant cu persoanele pe care nu le 
cunosc încă. În opinia mea eşti tolerant atunci când 
respecţi diferenţele şi uiţi de propria-ţi percepţie asu-
pra cum ar trebui să fie lucrurile. Vreau să fiu văzut ca 
un om tolerant. Vreau să arăt asta lăsând oamenii să 
vorbească mai mult fără să intervin. Vreau să fac asta 
ascultând cu adevărat ce au de spus şi punându-le între-
bări. Chiar şi pe subiecte care nu mă prea interesează. 
Vreau să fiu acolo pentru oameni.

Vreau să o dezvolt pentru că: 
— am tendinţa să cred prima impresie asupra oameni-
lor. Apoi cred că nu sunt interesanţi pentru că opinia lor 
diferă de a mea. Am observat că de obicei nu sunt chiar 
precis cu prima impresie pe care mi-o fac. Eram prea 
neatent să observ asta. De aceea pierd multe oportuni-
tăţi de a cunoaşte oameni. Vreau să îmi extind orizon-
turile spre învăţare.

Acestea sunt acţiunile pe care am de gând să le întreprind: 
— am de gând să îmi fac 3 prieteni noi acest se mestru. 
Aceştia sunt oameni cu care aş sta de obicei. De ase-
menea, am de gând să vorbesc mai puţin şi să ascult 
mai mult. Îmi voi pune de asemenea la îndoială prima 
impresie. Îmi voi provoca gândurile şi voi gândi a doua 
oară. Vreau atunci să mă decid iar. 

Voi face acest lucru în următoarele situaţii:
— în grupa de proiect de la şcoală.
— când cineva din grupul meu de prieteni introduce o 
persoană nouă
— când sora mea aduce acasă unul din noii ei prieteni

Acesta este planul meu: 
— începând cu 15 ianuarie şi până pe 1 iulie voi intra în 
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poziţia de membru a unui grup şi nu de lider a acestuia. 
— când semestrul începe, voi alege la întâmplare 3 
oameni din clasa mea cu care mă voi împrieteni.

Acum îmi voi informa sora în legătură cu asta! (şi o voi 
întreba mai târziu dacă îmi observă schimbarea în comportament)

Posibile puncte de îmbunătăţire:
— dacă îţi este greu să alegi comportamentul pe care să 
îl îmbunătăţeşti, aruncă o privire asupra listei de dede-
subt. Ai putea găsi un punct de dezvoltare care să te 
descrie.

Poate eşti: Îţi doreşti să fii:
Arogant Amuzant
Egoist Optimist
Cinic Inspirator

Plângăcios Aventuros
Încet Ordonat

Indisciplinat Întreprinzător
Ezitant Tolerant
Strict Determinat

Inconsistent Ambiţios
Prejudiciat Flexibil
Greu de cap Orientat
Nerezonabil Simplu

Plicticos Creativ
Suprasensibil Precis

Naiv Cu tact
Desfundat Simpatic
Nepăsător Bine organizat

Încăpăţânat Încrezător
Autoritar Nepretenţios

Nepoliticos Interesant
Leneş Grijuliu

Haotic Prietenos
Ruşinos Sensibil
Agresiv Respectuos

Intolerant Capabil
Neliniştit Temperat
Inflexibil Calm

Pasiv Sensibil
Critic Disciplinat

Nerăbdător Responsabil
Îngust la minte Grijuliu

Călduros
Generos
Practic
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Pasiunea în educaţie

Ultima activitate susţinută de către formatorii olandezi, prin 
Everard van Kemenade, în colaborare cu Pecha Kucha, a adus în aten-
ţie o temă generoasă şi captivantă în acelaşi timp, referitoare la pasiune.

Astfel, sub titlul generic Ce este pasiunea?, s-au oferit inspi-
rate prezentări multimedia, filme, exemple concrete – care au generat 
discuţii, momente de reflecţie, eventual de redescoperire, pentru fie-
care dintre cei prezenţi.

În mod firesc, punctul de pornire l-a constituit definirea, la 
modul general, a conceptului de pasiune. Dintr-o perspectivă ştiinţi-
fică, termenul se referă la o stare afectivă şi intelectuală deosebit de 
intensă şi de stabilă, manifestată ca o tendinţă care polarizează proce-
sele psihice ale omului. 

Într-o abordare mult simplificată, pasiune înseamnă încli-
naţie vie, însoţită de plăcere 
pentru obiectul studiat sau 
pentru profesiunea exercitată. 
Din această ultimă definiţie 
derivă şi sensul unei locuţiuni 
utilizate frecvent – cu pasi-
une – adică înflăcărat, intens, 
entuziast. 

S-au realizat cone-
xiuni cu domenii din cele mai diverse (artistic, religios, culinar etc), 
subliniindu-se că pasiunea este indiscutabil legată de suflet, indife-
rent dacă se are în vedere muzica, dansul, iubirea sau credinţa. De 

asemenea, s-a discutat despre ceea ce presupune deseori pasiunea: 
durere, pericol sau, de ce nu, putere.

S-a insistat asupra importanţei pe care o are pasiunea în ceea 
ce priveşte realizarea personală şi profesională a individului, pentru 
că, evident, a face din suflet ceea ce faci este o garanţie a succesului. 
Este cazul artiştilor consacraţi (cântăreţi, pictori sau dansatori), a per-
sonajelor biblice sau a personalităţilor consacrate din domenii diferite.

Trecând la sistemul educaţional, s-a oferit, la modul ipotetic, 
exemplul profesorului din filmul de succes Cercul poeţilor dispăruţi, 
modelator al minţii, dar mai ales al sufletelor de elevi.

Din lumea reală, s-a ales modelul învăţătorului Toshiro Kana-
mani, cel care a dat elevilor săi lecţii despre compasiune, învăţându-i 
să se cunoască pe ei înşişi, pe 
ceilalţi, să se accepte aşa cum 
sunt, dar să îi accepte şi pe cei de 
lângă ei. Nu întâmplător, filmul 
documentar ce îl are ca protago-
nist se intitulează Children full 
of love.

Cazul real al acestui 
învăţător a fost preambulul firesc 
pentru discuţii referitoare la ceea ce înseamnă pasiune în relaţie cu 
societatea-organizaţia-elevul-profesorul. S-a particularizat pentru fie-
care dintre cei prezenţi schema menţionată, fiind astfel creat cadrul 
pentru împărtăşirea unor experienţe personale.

Unanim de acord, s-a concluzionat că pasiunea înseamnă 
provocare, căutare şi, în cele din urmă, satisfacţie, împlinire. De altfel, 
modelul oferit de formatorii olandezi a convins, fiind evidentă dărui-
rea acestora, pasiunea regăsită în cuvânt şi în privire, în gesturi.
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Internaţionalizarea: 
Învăţământul românesc în contextul 

globalizării şi internaţionalizării

Premise
Progresele ştiinţifice şi tehnologice din ultimele decenii, care 

au facilitat, pe de o parte, utilizarea tot mai intensă a mijloacelor de 
comunicare în masă la un nivel care depăşeşte cu mult graniţele naţi-
onale şi, pe de altă parte, mobilitatea tot mai mare a persoanelor, au 
determinat o intensificare fără precedent a interacţiunilor dintre diferi-
tele entităţi sociale, politice, economice, culturale etc. la nivel interna-
ţional. Această efervescenţă, numită de unii globalizare, de alţii inter-
naţionalizare, nu putea să ocolească învăţământul românesc. 

Dincolo de precizările terminologice (globalizare vs. interna-
ţionalizare, educaţie transnaţională vs. mobilităţi internaţionale etc.), 
trebuie precizat faptul că marea majoritate a autorilor din domeniul 
educaţiei (De Wit, 2002; Böhn et al., 2004; Altbach, 2006; Knight, 
2006, Sadlak et al., 2009) consideră că termenul “internaţionalizare” 
este cel mai potrivit pentru a cuprinde ceea ce se întâmplă în cadrul 
instituţiilor de învăţământ din perspectiva interacţiunilor cu alte medii 
internaţionale.

Trebuie, totuşi, menţionat faptul că dimensiunea internaţio-
nală a învăţământului nu este un element specific doar timpului nostru. 

Este suficient să facem o scurtă incursiune în istoria univer-
sităţii pentru a vedea că această instituţie – universitatea – s-a născut 
cu 920 de ani în urmă, la Bologna, şi apoi s-a răspândit în alte oraşe 

ale lumii (Paris, Cambridge, Oxford etc.) ca un spaţiu intercultural, în 
care studenţi şi profesori, veniţi din diferite colţuri ale Europei, căutau 
cunoaştere (Charles şi Verger, 2001; Verger, 1997). 

Ceea ce este specific timpului nostru şi face ca subiectul inter-
naţionalizării învăţământului superior să pară unul nou este dinamica 
fenomenului şi noile valenţe ale acestuia. 

În ceea ce priveşte dinamica internaţionalizării, studiile 
recente arată o intensificare fără precedent a mobilităţilor în învăţă-
mântul superior, a promovării programelor cu predare în limbi de cir-
culaţie internaţională, a diversificării tipurilor de cooperare internaţio-
nală cu scopul de a asigura un anumit grad de convergenţă a politicilor 
publice în învăţământul superior (OECD, 2008; UNESCO şi Institute 
for Statistics, 2009). 

În acelaşi timp, prognozele pentru următorii 10-20 de ani 
aşează învăţământul superior pe una dintre primele poziţii în clasa-
mentul “industriilor” cu cel mai ridicat potenţial de creştere şi interac-
ţiune la scară globală. 

De cealaltă parte, respectiv aceea a valenţelor implicate de 
internaţionalizarea învăţământului superior, nu putem să nu consta-
tăm că, în ultimele două-trei decenii, acest fenomen este considerat 
nu numai un proces firesc de interacţiune a spaţiilor academice din 
diferite colţuri ale lumii dar, în acelaşi timp, este apreciat ca fiind un 
instrument politic, diplomatic, cultural, economic etc. 

În tot mai multe state, problematica internaţionalizării învă-
ţământului superior depăşeşte sfera de interes a învăţământului, fiind 
pe agenda politică, diplomatică, culturală şi economică a guvernelor. 

În ultimii zece ani, toate ţările avansate ale lumii au adoptat 
strategii de internaţionalizare a învăţământului. 

Cercetătoarea canadiană Jane Knight a propus în anul 2003 
o definiţie a internaţionalizării în învăţământ, care a fost adoptată de 
majoritatea cercetătorilor în domeniu: 

„Internaţionalizarea este procesul de integrare a unei 
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dimensiuni internaţionale, interculturale sau globale în obiectivul, 
misiunea şi furnizarea educaţiei post-secundare”.

Întrebările care pot apărea, pe marginea acestui subiect, sunt:
De ce internaționalizare ?
Care sunt motivele pentru internaționalizarea învățământului?
Cum se face internaționalizarea-forme, modalități?
Cum arata internaționalizarea la Fontys?
Putem vorbi despre calitate în internaționalizare-acreditare?
De ce internaționalizare ?

Schimbările pe piaţa muncii (globalizarea economică, emi-
grarea, fenomenul de informatizare accentuată din ultimii ani) 

Cererea din ce în ce mai mare pentru o educaţie superioară 
(economia în curs de dezvoltare, dorinţa de a studia în străinătate), 
concretizate prin:
— creşterea numărului de studenţi străini înrolaţi în universităţile 
româneşti; 
— creşterea numărului de studenţi români care, înainte de finalizarea 
studiilor, beneficiază de o experienţă academică internaţională; 
— creşterea numărului de cadre didactice din străinătate care să predea 
în cadrul programelor de studii derulate în universităţile din România; 
— creşterea numărului de profesori români care beneficiază de expe-
rienţe academice internaţionale (studii în străinătate, profesori invitaţi 
etc.) 
— creşterea numărului de cercetători străini care activează în centrele 
de cercetare din România;
— creşterea numărului de cercetători români care au experienţă de 
cercetare în străinătate; 
— creşterea numărului de programe de studii din universităţile româ-
neşti în cotutelă cu universităţi din străinătate; 
— creşterea numărului de proiecte de cercetare desfăşurate în partene-
riat cu alte universităţi/centre de cercetare din străinătate; 
— creşterea gradului de vizibilitate internaţională a publicaţiilor 

ştiinţifice cu autori români. 
Tendinţe globale în domeniul educaţiei (transferul de cunoş-

tinţe, acreditare) 
Aigner et al. (1992) sugerează că sunt trei motivaţii majore 

ale internaţionalizării învăţământului: 
— interesul în securitatea internaţională, 
— păstrarea competitivităţii economice, 
— înţelegerea umană între naţiuni. 

Autorii subliniază că aceste motive nu sunt absolute sau reci-
proc exclusive, de asemenea ele diferă foarte mult în termeni de con-
ţinut şi accent. 

Scott (1992) identifică şapte imperative ale educaţiei globale: 
— competitivitatea economică
— interdependenţa în ceea ce priveşte mediul natural
— diversitatea etnică şi religioasă a comunităţilor locale
— realitatea că tot mai multe persoane lucrează pentru firme străine
— influenţa comerţului internaţional asupra micilor afaceri
— faptul că absolvenţii vor lucra în grupuri cu diferite componenţe 
etnice şi rasiale
— securitatea naţională şi relaţiile paşnice între naţiuni

Motivele internaţionalizării  în educaţie:
Obiectivul general: îmbunătăţirea calităţii în educaţie
Obiectivele internaţionalizării:

— îmbogăţirea curriculum-ului
— câştigarea experienţei internaţionale şi interculturale pentru cei ce 
studiază
— internaţionalizarea personalului
— îmbunătăţirea satisfacţiei studenţilor şi personalului
— consolidarea reputaţiei Fontys.

Knight (1997) grupează posibilele motivaţii ale internaţiona-
lizării astfel: politice, economice, academice şi culturale/sociale. 
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Motivaţiile politice sunt legate de poziţia şi rolul ţării în pro-
blemele internaţionale precum securitatea, stabilitatea şi pacea, influ-
enţele ideologice etc. 

Motivaţiile economice se referă la obiective legate de efec-
tele economice pe termen lung, în legătură cu care internaţionaliza-
rea învăţământului este văzută ca o contribuţie la crearea de resurse 
umane calificate necesare pentru asigurarea competitivităţii econo-
mice, sau la beneficiile economice pe termen scurt, precum veniturile 
instituţiilor de învăţământ superior care găzduiesc studenţii străini şi 
efectul economic net determinat de prezenţa studenţilor străini într-o 
anumită localitate. 

Motivaţiile academice includ obiective legate de scopurile şi 
funcţiile învăţământului. Presupunerea de bază care se face, din acest 
punct de vedere, este că dimensiunea internaţională a predării şi cer-
cetării adaugă valoare sistemului de învăţământ. Activităţile internaţi-
onale sunt catalizatori ai exerciţiilor majore de revizuire şi planificare 
instituţională sau ajută construcţia instituţională prin întărirea compo-
nentelor umane, tehnice sau a infrastructurii. 

Motivaţiile culturale şi sociale se concentrează asupra rolului 
şi locului culturii şi limbii ţării şi asupra importanţei înţelegerii lim-
bilor şi culturilor străine. Studenţii care vor lucra în organizaţii/com-
panii cu dimensiuni internaţionale trebuie să fie pregătiţi să lucreze cu 
diverse culturi şi diverşi oameni. Experienţele internaţionale îmbună-
tăţesc abilităţile studenţilor în ceea ce priveşte gândirea critică, colec-
tarea informaţiei, rezolvarea de probleme, luarea deciziilor, capacita-
tea de a face faţă schimbării etc.

Printre principalii factori care influenţează procesul de inter-
naţionalizare ai învăţământului într-o societate se numără următorii: 
— percepţia importanţei educaţiei pentru bunăstarea economică, soci-
ală şi culturală a societăţii; 
— integrarea constantă a informaţiei şi tehnologiilor de comunicare în 
procesul de predare, învăţare şi cercetare; 

— presiuni asupra instituţiilor de învăţământ pentru a pregăti absol-
venţii pentru viaţă şi lucrul într-un context internaţional; 
— facilitarea crescândă a mobilităţii resurselor umane foarte califi-
cate, creând astfel o piaţă a muncii internaţională foarte competitivă; 
— scăderea sau stagnarea fondurilor publice alocate învăţământului în 
ţări din întreaga lume, fără a înregistra o scădere a cererii pentru studii 
superioare; 
— creşterea presiunii asupra instituţiilor de învăţământ superior de 
a-şi diversifica sursele de finanţare pentru a face faţă cererilor; 
— apariţia, parţial datorată celor de mai sus, a unor noi furnizori şi 
inovaţii pe piaţa învăţământului superior cât şi în procesul de generare 
a informaţiei. 

Formele internaţionalizării:
— internaţionalizarea curriculum-ului
— lecţii în limba engleză
— schimb de studenţi
— schimb de personalului 
— proiecte internaţionale
— stagii în străinătate
— clase internaţionalizate 

Internaţionalizarea la Fontys
— curriculum internaţional
— cursuri semestriale în limba engleză
— schimb de studenţi (Erasmus)
— schimb de personal / training (Erasmus + altele)
— proiecte internaţionale (Businet, IPW etc)
— stagii în străinătate
— săli de clasă internaţionale (în special cursuri de absolvire în limba 
engleză)

Metode moderne ale internaţionalizării învăţământului:
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— mobilitatea fizică peste frontierele naţionale a studenţilor, dar şi a 
cadrelor didactice reprezintă forma tradiţională (istorică) a începuturi-
lor internaţionalizării învăţământului.
— recunoaşterea transfrontalieră a calificării obţinute la terminarea 
studiilor de ciclul I, II şi III sau a perioadelor / modulelor de studii 
realizate în alte instituţii de învăţământ superior, inclusiv în cele aflate 
în alte ţări.
— reforma curriculară întreprinsă în sensul includerii în conţinutul 
şi/sau modalitatea de derulare a unui program de studii universitare a 
unui element de internaţionalitate.
— promovarea agendei Spaţiului European de Învăţământ Superior 
pentru sporirea încrederii reciproce între instituţiile furnizoare de edu-
caţie terţiară în ţări diferite, în principal, prin adoptarea structurii pe 
trei cicluri succesive a studiilor universitare, precum şi a Standardelor 
şi Recomandărilor Europene – ESG (European Standards and Guide-
liness) pentru asigurarea calităţii.

Marketingul academic şi ştiinţific şi promovarea peste hotare 

a ofertei de învăţământ superior. Acest aspect al internaţionalizării 
cuprinde o serie foarte largă şi diversă de activităţi care merge de la 
publicarea şi distribuirea de material documentar şi de pliante în limbi 
de circulaţie internaţională despre condiţiile de studiu şi de trai în uni-
versităţi, la oferta educaţională a acestora şi reglementările specifice 
cu privire la acumularea de puncte credit ECTS şi promovabilitate, 
„branding”-ul instituţional, lansarea de pagini web cu caracter promo-
ţional, precum şi participarea la târguri şi expoziţii internaţionale.

Dezvoltarea relativ recentă a unor activităţi transfrontaliere, 
respectiv a unor forme de mobilitate instituţională pentru furnizarea 
peste hotare de programe de studii, pentru care se utilizează alternativ 
termeni precum „educaţie transnaţională”, furnizare „transfrontalieră” 
sau „colaborativă” de programe de studii, „export de servicii educa-
ţionale”, „extensii universitare”, „universităţi mixte” sau „programe 
integrate”.

Calităţile internaţionalizării: acreditarea. Obiective:
— stimularea şi îmbunătăţirea nivelului de internaţionalizare
— oferirea unui instrument de colaborare
— recompensa excelentă pentru forme de internaţionalizare

Acreditarea internaţionalizării
Există un număr de indicatori care se folosesc la nivel inter-

naţional pentru evaluarea internaţionalizării învăţământului la nivel de 
ţară. Printre aceştia se numără cei utilizaţi de OECD (OECD, 2000): 
a) Procentul studenţilor străini în total număr de studenţi în ţara gazdă/
de destinaţie (studenţi primiţi); 
b) Structura studenţilor străini dintr-o ţară pe zone de provenienţă; 
c) Procentul studenţilor care pleacă să studieze în străinătate din total 
studenţi (studenţi trimişi) în total studenţi în ţara de origine; 
d) Structura studenţilor trimişi în străinătate pe ţări de destinaţie; 
e) Numărul studenţilor străini proveniţi dintr-o ţară, ca procent în tota-
lul studenţilor într-o altă ţară de destinaţie; 
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f) Fluxuri nete de schimburi de studenţi între ţările OECD (diferenţa 
între studenţi trimişi şi studenţi primiţi). 
Cadrul internaţionalizării
1. Viziune / Politica privind internaţionalizarea:

— explicită & de comun / a părţilor interesate consultate
— obiectivele verificabile şi valori de referinţă
— evaluare periodică

2. Rezultate învăţării -viziune transferată în mod adecvat a rezultatelor 
învăţării internaţionale şi interculturale

— demonstrarea acumulării rezultatelor învăţării
3. Predarea şi învăţarea- curriculum, practica educaţională şi de evalu-
are sunt în conformitate cu viziunea asupra rezultatelor învăţării
4. Personalul

— angajamentele şi poziţia personalului cu privire la rezultatele 
învăţării - experienţă internaţională suficientă, competenţele inter-
culturale şi competenţele lingvistice ce pot face posibile rezultatele 
învăţării

5. Servicii – oferte educaţionale şi internaţionale pentru îmbunătăţirea 
rezultatelor învăţării – furnizarea de personal calificat care să aibă în 
vedere îmbunătăţirea rezultatelor învăţării
6. Studenţii – angajament şi componenţa grup de studenţi apt pentru 
obţinerea unor rezultate deosebite în învăţare

— experienţa internaţională acumulată de grup de studenţi, în con-
formitate cu viziunea rezultatelor aşteptate
— mobilitate intrare şi de ieşire a studenţilor, în conformitate cu 
viziunea rezultatelor aşteptate

Studii de caz

Colegiul Sondervick – model de şcoală europeană
În imediata apropiere a oraşului Eindhoven se află Colegiul 

Sondervick, un adevărat model de şcoală europeană. Aşadar, alegerea 
organizatorilor a fost inspirată, prilejuind grupului de inspectori ieşeni 
ocazia de a cunoaşte, din interior, sistemul preuniversitar olandez.

Am apreciat, în primul rând, deschiderea manifestată de către 
directorul şcolii, ospitalitatea acestuia, sinceritatea, profesionalismul. 
Aceleaşi calităţi îi definesc şi pe ceilalţi membri ai corpului profesoral 
pe care am avut şansa de a-i cunoaşte. Printre ei, deosebit de apreciată, 
o profesoară de fizică de origine română, Iuliana Boanfa. A fost, de 
altfel, persoana care ne-a împărtăşit, cu sinceritate, impresii din ceea 
ce reprezintă pentru ea experienţa de cadru didactic într-o ţară cu o 
cultură diferită faţă de cea românească, cu alte valori şi, bineînţeles, cu 
un sistem educaţional aparte.

Colegiul se întinde pe o suprafaţă impresionantă, având nu me-
roase corpuri de clădiri, cu săli de clasă moderne, laboratoare spa ţioase, 
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săli de sport, ateliere pentru practică, teren de sport, cantină etc.
Totul se derulează după reguli binecunoscute, acceptate şi 

asumate deopotrivă de către elevi şi cadre didactice. Disciplina, corec-
titudinea, rigoare sunt cuvinte cheie pentru toţi cei care, într-un fel sau 
altul, îşi desfăşoară activitatea acolo.

Accentul este pus pe învăţarea activă, pe responsabilizare, pe 
recunoaştere reală a valorilor. De exemplu, elevii de la profiluri tehnice 
cum ar fi Construcţii sau Mecanică auto au posibilitatea de a învăţa cu 
adevărat meserie, de a pune în aplicare ceea ce au învăţat, de a fi anga-
jaţi la finalizarea cursurilor. Şcoala este susţinută, din acest punct de 
vedere, de firme cu care se colaborează constant, în beneficiul ambelor 
părţi. În aceeaşi ordine de idei, anual se încheie parteneriate cu diferite 
companii şi se atrag fonduri extrabugetare de circa 100.000E. 

Pentru elevii cei mai buni, de la profil teoretic, interesaţi de 
admiterea la facultate, sistemul este flexibil, fiind evident sprijinul de 
care se bucură din partea profesorilor şi a conducerii. Este o priori-
tate monitorizarea progresului şcolar, fiind ţinută constant legătura cu 
familia. 

Notele se consemnează în cataloage electronice şi nu sunt 
aduse decât la cunoştinţa elevilor şi a părinţilor. Aceştia din urmă se 
întâlnesc doar individual cu dirigintele clasei, nu în şedinţe cu grupuri 
mai mari.

Grija pentru fiecare elev în parte este, aşadar, o realitate. 

Fiecare este important şi se poate dezvolta într-o anumită direcţie, iar 
pentru aceasta este nevoie de sprijinul nemijlocit al şcolii, al cadre-
lor didactice. Atunci când se impune, se acordă consultanţă din partea 
dirigintelui sau a unui specialist, într-un spaţiu special amenajat, în 
care elevul se bucură de confort şi de atenţie.

Vizita la Colegiul Sondervick ne-a oferit astfel posibilitatea 
de a sesiza câteva aspecte esenţiale ale şcolii olandeze la modul gene-
ral: organizare, dotare, management, program, discipline de studiu, 
relaţie profesor-elevi, şcoală-comunitate etc, toate într-un echilibru 
perfect ce constituie garanţia succesului.

Audit şi auditare
Ce este un audit? 

audit = proces sistematic, independent şi documentat pentru obţinere 
de dovezi şi evaluare obiectivă a modului în care criteriile de audit 
sunt îndeplinite 

Obiectivele auditului:
— control (audit de conformitate) 
— îmbunătăţire continuă (audit de efectivitate) 

Audit Intern versus audit extern
— audit intern = realizat de colegii din organizaţie, care nu au con-
tacte directe, responsabilităţi, fără conflictele de interese 
— auditul extern = efectuat de către o instituţie externă, care este 
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validată pentru a judeca cu privire la calitate şi de a decide cu privire 
la acreditare (sau de a consilia cu privire la acreditarea de luare a deci-
ziilor de către un organ autorizat). 

Aspecte pozitive și negative la auditul intern
- suficientă distanţă şi obiectivitate? 
- destulă expertiză disponibilă? 
+ destul de uşor de a organizat
+ mai puţin “ameninţătoare”

Aspecte pozitive și negative la auditul extern
+ obiectivitate şi distanţă 
+ recomandări avizate pentru îmbunătăţire 
+ auditori foarte experimentaţi
- mai scump 

Principiile auditului 
a) conduita etică: bază pentru profesionalism
b) prezentare onestă: obligaţia de a raporta sincer şi cu acurateţe
c) independenţa: baza pentru imparţialitatea auditului şi obiectivitatea 
concluziilor auditului
d) abordare bazată pe dovezi: metodă raţională pentru concluziile 
auditului 

Activități de audit
— Iniţierea de audit
— Desfăşurarea document revizuire
— Pregătirea activităţilor din timpul vizitei
— Realizarea activităţilor din timpul vizitei
— Pregătirea, aprobarea şi distribuirea raportului de audit 
— Efectuarea de follow-up pentru audit
— Planificarea auditului
— Planul de audit referitor la statutul şi importanţa problemei

Competențele unui auditor:
— etic
— deschis

— diplomat
— atent
— perceptiv
— versatil / flexibil
— tenace / persistent
— decisiv
— abilitati de comunicare
— abilitatea de a scrie (o parte din) raport
— capacitatea de a distinge punctele esenţiale
— expertiza in:dezvoltare de Curriculum, evaluare, asigurarea calităţii

Primul contact în vizita de audit:
— tonul pentru audit este stabilit în primele cinci minute de audit
— asiguraţi-vă că utilizaţi aceste cinci minute foarte bine

Atmosfera din timpul interviurilor:
— ton politicos
— intervievaţii sunt “oaspeţii”, deşi ei sunt în propria lor instituţie
— intervievaţi nu sunt suspecţi, nu sunteţi de la poliţie

Recomandare: nu lua prânzul şi nici cina cu membri ai Insti-
tuţiei în care efectuaţi audit: aceasta este pentru a preveni socializa-
rea exagerată şi pentru a evita capcanele. Tot ce faci este să spui: la 
revedere, veţi avea primul nostru proiect  în doua săptămâni”. Păstraţi 
această promisiune: au primul proiect la timp.

Audit – studiu de caz
Studiul de caz propus de către formatorii olandezi a avut în 

vedere procesul de audit extern, echivalentul inspecţiei şcolare din 
România. Într-o primă etapă a acestei activităţi deosebit de interesante 
s-au realizat cele trei echipe şi s-au stabilit responsabilităţile. Apoi s-a 
prezentat situaţia ipotetică a unei şcoli, având caracteristici specifice 
sistemului educaţional românesc. Este vorba despre:

O unitate de învăţământ din mediul rural, cu 621 elevi având 
vârste cuprinse între 3 şi 15 ani. Aceştia îşi au domiciliul în 2 sate 
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apropiate, cu 17250 locuitori, cu precizarea că numai 20% din popula-
ţia activă este angajată.

 Şcoala a fost recent renovată, având şi grădiniţă reabilitată. 
Terenul de sport este amenajat corespunzător, elevii participând şi 
având succes în competiţii. Există trei laboratoare, bine dotate.

 Conducerea unităţii de învăţâmânt colaborează bine cu auto-
rităţile locale, reuşind să obţină fondurile necesare pentru desfăşurarea 
în cele mai bune condiţii a procesului instructiv-educativ. La modul 
general, atmosfera în şcoală este bună.

Curricula include 17 discipline studiate în 5 zile pe săptă-
mână. Există însă doar câteva activităţi extracurriculare. Rata abando-
nului nu este ridicată, dar motivaţia elevilor pentru şcoală este foarte 
scăzută, doar puţini dintre aceştia continuându-şi studiile.

Examenul final de absolvire a fost promovat în ultimii ani 
de un număr constant de elevi., cu medii mediocre. Au existat însă 
şi cazuri în care notele de absolvire au fost fie foarte mari, fie foarte 
mici. .

Colectivul profesoral nu a fost schimbat de 10 ani , dar nu a 
participat la cursuri de formare în ultimii 5 ani. Principalul tip de acti-
vităţi, cele preferate de altfel, sunt cele de la clasă, de predare-învăţare. 
Auxiliarul utilizat la clase este manualul. Elevii nu sunt obişnuiti să 
lucreze în grupe/echipe sau să colaboreze la proiecte.

Elevii nu au portofolii individuale, iar profesorii consideră 
că nu este necesar să realizeze o monitorizare a progresului acestora.

Au fost elevi care s-au transferat la alte şcoli şi au avut succes 
şcolar.. De altfel, unii părinţi ar alege pentru copii o şcoală mai bună, 
dar nu pot face acest lucru datorită distanţei şi a cheltuielilor implicate.

Elevii sunt destul de disciplinaţi şi nu au comportament 
agresiv.

Directorul susţine că misiunea sa în calitate de manager este 
ca şcoala să fie un loc sigur şi bine dotat, ceea ce este adevărat, deoa-
rece consideră colectivul profesoral drept o echipă de profesionişti 

care ştie cel mai bine cum să predea la clasă.
Pornind de la aceste date, s-au desfăşurat trei runde de inter-

viuri/ discuţii, fiecare dintre cele trei echipe constituite a jucat, pe rând, 
câte un rol: auditori, auditaţi, aceştia din urmă de pe poziţia părinţilor, 
a profesorilor sau a membrilor echipei manageriale, respectiv obser-
vatori. Rolul acestora a fost unul deosebit de important, întrucât s-au 
făcut observaţii cu caracter general, dar, de asemenea, observaţii indi-
viduale, pentru fiecare dintre membrii celorlalte două echipaje.

S-a urmărit comportamentul, atitudinea, tonul, maniera de a 
pune întrebări, relevanţa acestora, modul de comunicare etc.

Observaţiile realizate şi de către cei doi formatori olandezi au 
fost obiective, pertinente, oferind un feed-back avizat din partea unor 
experţi în domeniul auditului. Se poate considera că discuţiile purtate, 
sugestiile oferite constituie repere ale activităţii manageriale specifice 
inspectorilor şcolari. 
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