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Programele de formare. Sensuri, analiză, autoanaliză şi reflecţie
pedagogică
Educaţia mai mult decât orice alt domeniu presupune deschidere şi
receptivitate pentru a cuprinde sisteme sociale şi culturale în toată complexitatea
lor, pentru cunoaştere şi analiză, comparaţie între forme de pregătire, între
sisteme educaţionale diferite, asocieri şi disocieri operate cu luciditate şi
obiectivitate. A fi profesor înseamnă a avea conştiinţa unei responsabilităţi
majore – formarea, modelarea tinerei generaţii pentru studiu, pentru
descoperirea drumului personal, a vocaţiei, a propriului sens in raport cu
lumea, cu profesia, cu traseul devenirii. Profesorul nu poate fi captiv într-o
unica formula educaţionala, nu poate ignora diversitatea abordărilor pedagogice,
didactice, metodice, după cum nici directorul unei scoli nu poate considera că a
descoperit un traseu managerial imuabil si definitiv, cu garanţia succesului
deplin. Relativităţile ontologice sau gnoseologice se vor prelungi inevitabil şi în
spaţiul educaţional, de aici nevoia de modele, de cunoaştere, de dialog intre
spatii culturale diferite, intre viziuni diverse de management educaţional în
acest complicat şi contrastant secol XXI.
În acest sens oportunităţile oferite prin programele europene de tip Long
Life Learning au reprezentat forme interesante şi complexe de cunoaştere a
modului in care este conceputa educaţia în diferite sisteme educaţionale, cu
amprenta unor experienţe pozitive, cu mărci culturale inevitabile – fie de tip
anglo-saxon caracterizate prin rigoare, sobrietate, severitate şi evaluări
frecvente , fie de tip latin – mai permisive, bazate pe comunicare, înţelegere,
evoluţie pedagogica fireasca, cu preocupări de inserţie şi adaptare în societate
sau in raport cu o piaţă a muncii destul de fluidă.
Consideram că sunt decisive şi de o importanta majoră experienţele
parcurse, activităţile în scoli, dezbaterile, diversitatea unor materiale
documentare, dialogul cu profesori universitari, specialişti în pedagogie sau
management educaţional, explorarea unor sisteme de formare continuă a
profesorilor din Marea Britanie sau Portugalia, asistenţele la ore, dar şi un
necesar proces de reflecţie decantat în rapoarte finale, în ghidul comparativ
realizat în acest context.
Profesorii, inspectorii şi directorii participanţi devin astfel o sursă de
informaţie şi expertiza pedagogica absolut necesară în sistem, după cum ghidul
elaborat are valoarea unui document educaţional esenţial, sintetic şi sugestiv,
oferind alte viziuni posibile, alte modele pragmatice de structurare a demersului

educaţional intr-o Europă in care graniţele rigide se estompează, iar
complexitatea demersului educaţional solicită informaţii, competenţe multiple,
dar şi inspiraţie, viziune, o filosofie a educaţiei înainte de a transla in practica
modelul educaţional conceput.
Prof. Dr. Camelia Gavrilă
Inspector Şcolar General
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introducere
Spaţiu ale cărui graniţe interne sunt tot mai
fluide, mai permeabile, Uniunea Europeană din
ultimele două decenii încearcă să armonizeze
vocile

multitudinii

de

configurări

sociale,

economice şi politice care o compun, demersul
fiind

motivat

inteligentă,

de

proiecţia

durabilă

şi

într-o

favorabilă

„creştere
incluziunii”.

Iniţiativele Comisiei Europene, legitimate prin
Strategia Europa 2020 , ating toate palierele lumii
contemporane,

remodelând

traseele

vieţii

comunitare, asimilând-o unui scop comun. Ca liant
al evoluţiei economice, educaţia este aşezată în
prim-planul agendei de priorităţi a Comisiei, cu o
redimensionare treptată a coordonatelor sale în
scopul creşterii gradului de ocupare a forţei de
muncă şi pentru a sprijini mobilitatea acesteia. Se
pune tot mai mult accent pe o orientare a
procesului de învăţământ spre dezvoltarea de
competenţe,

menite

să

„asigure

o

valoare

adăugată pentru piaţa muncii, coeziunea socială şi
cetăţenia

activă,

adaptabilitate,
urmare,

rolul

oferind

satisfacţie
şcolii

în

şi

flexibilitate
motivaţie”1.

acest

cadru

şi
Prin
este

fundamental, iar măsura în care aceasta reuşeşte
să răspundă imperativelor conturate la nivel
european depinde atât de formularea politicilor
educaţionale la nivelul fiecărui stat membru, cât şi
de capacitatea conducerii unităţilor de învăţământ



 Recomandarea 2006/962/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind

competenţele cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.
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de a articula o viziune managerială coerentă,
orientată spre calitate şi eficienţă.
Volumul de faţă îşi propune să realizeze o
introducere în conceptele de management şi
leadership educaţional şi, totodată, să prezinte o
serie de exemple de bună practică extrase din
contextul sistemului britanic şi al celui portughez,
reflectate în şcoli ce au reuşit să îşi armonizeze
resorturile umane, materiale şi financiare şi să le
subsumeze unei viziuni inspirate şi eficiente de
conducere.

Rezultatul

acestui

mecanism

reprezintă, de fapt, şi cartea de vizită a acestor
şcoli: elevi bine pregătiţi pentru viaţa profesională
sau viaţa universitară, cu un nivel ridicat de
accesare a pieţei forţei de muncă.
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Repere teoretice
Ce este managementul educaţional?
Managementul educaţional este un domeniu de studiu şi de
activitate

ce

vizează

modalitatea

de

operare

a

organizaţiilor

educaţionale. Domeniul nu are o definiţie universal acceptată deoarece
derivă dintr-o serie de discipline consacrate precum sociologie, ştiinţe
politice, economie şi management general. Interpretările extrase din
diferite domenii accentuează, în mod necesar, diferite aspecte ale
managementului educaţional.
Bolam (1999) defineşte managementul educaţional ca „o funcţie
executivă destinată ducerii la îndeplinire a politicilor aprobate”. Autorul
propune o diferenţiere între management şi leadership educaţional, la
baza căruia se află „responsabilitatea pentru formularea politicilor şi,
unde este cazul, transformarea organizaţională”. Scriind dintr-o
perspectivă

orientală,

Sapre

(2002)

afirmă

că

„managementul

presupune o serie de activităţi destinate utilizării eficiente şi de efect a
resurselor organizaţionale pentru atingerea obiectivelor propuse”.
Bush (2011) susţine că managementul educaţional ar trebui să
aibă în vedere mai ales scopul şi obiectivele educaţiei. Acestea fac
subiectul unor dezbateri şi dezacorduri perpetue, dar principiul racordării
activităţilor şi sarcinilor manageriale la scopurile unităţilor de învăţământ
rămâne vital. Aceste finalităţi oferă repere fundamentale în susţinerea
managementului instituţiilor de educaţie. Managementul are în vedere
atingerea anumitor obiective educaţionale. Dacă racordul dintre scop şi
management nu este clar definit, apare pericolul derapării în
„managerialism”, cu „un accent pe proceduri în detrimentul scopurilor şi
valorilor educaţionale” (Bush, 2011). Managerialismul pune mai degrabă
accent pe eficienţa procedurilor şi mai puţin pe scopurile şi obiectivele
educaţiei (Newman şi Clarke, 1994; Gunter, 1997). „Managementul nu
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posedă scopuri şi valori supraordonate proprii. Aspiraţia spre eficienţă
poate reprezenta misiunea managementului – dar aceasta înseamnă
eficienţă în realizarea obiectivelor definite de alţii” (Newman şi Clarke,
1994: pag.29), fără a fi doar un concept suficient sie i, închis într-o
paradigmă rigidă.
Accentul plasat pe scopul educaţional este important, ceea ce nu
înseamnă, însă, că toate obiectivele sau ţintele sunt potrivite, mai ales
dacă sunt impuse din afara şcolii, de guvern sau de alte organisme
oficiale. Managementul orientat spre atingerea obiectivelor educaţionale
este esenţial, dar acestea trebuie să fie agreate de şcoală şi de
comunitate. Dacă managerii se limitează la implementarea iniţiativelor
externe, riscă să alunece pe panta managerialismului. În Anglia,
instrumentele de monitorizare centralizată şi de determinare a
obiectivelor au fost perfecţionate pentru a permite guvernului să
gestioneze şcolile îndeaproape, spre exemplu prin Strategiile Naţionale
de Alfabetizare. Managementul intern de succes necesită legături clare
între valori, obiective, strategii şi activităţi zilnice.
Importanţa obiectivelor şi a scopurilor pentru managementul
unităţilor de învăţământ este subliniată în majoritatea abordărilor
teoretice. Totuşi, există un grad de dezacord cu privire la trei aspecte
legate de stabilirea finalităţilor în educaţie:
1. valoarea obiectivelor formale
2. dacă obiectivele sunt cele ale organizaţiei sau ale individului
3. cum sunt stabilite finalităţile instituţiei.

Obiectivele formale
La nivelul şcolilor, obiectivele formale stabilite au, uneori, un grad
mare de generalitate. De obicei, acestea presupun o fundamentare
temeinică, dar, pentru că sunt adesea utopice, astfel de obiective oferă
o bază neadecvată pentru activitatea managerială. Un obiectiv tipic
stabilit la nivelul unei şcoli primare sau gimnaziale ar putea avea în
vedere dezvoltarea calităţilor şi deprinderilor fizice, sociale, intelectuale
şi morale de către fiecare elev. Este lăudabil, dar, în orientarea deciziilor
manageriale, o astfel de formulare impune limitări considerabile.
10

Scopurile mai concrete nu reuşesc adesea să atingă acelaşi nivel de
acord. Propunerea de a creşte nivelul performanţelor într-un segment al
curriculumului, ca de exemplu în lectură, ar putea fi contestată de
profesorii preocupaţi de implicaţiile pentru alte obiecte de studiu.
Tendinţa internaţională spre autonomie a condus, în paralel, la un
apel către manageri, personal şi către alte părţi interesate de a dezvolta
o viziune distinctă pentru şcolile lor, cu obiective specifice, clar
articulate. Citându-i pe Beare, Caldwell şi Millikan, Bush (2011) susţine
că „liderii remarcabili au o viziune pentru şcoala lor – o imagine mentală
a unui viitor dezirabil – care este împărtăşită tuturor membrilor
comunităţii şcolare”. Acolo unde organizaţiile educaţionale au o astfel de
viziune, managerii eficienţi au posibilitatea de a crea legături între funcţii
şi obiective pentru a asigura relevanţa activităţii manageriale. În
practică, însă, multe „viziuni” sunt, de fapt, doar obiective educaţionale
generalizate ce derivă mai degrabă din imperative guvernamentale
naţionale şi mai puţin dintr-o analiză de nevoi desfăşurată la nivelul
şcolii.

Obiective ale instituţiei sau obiective individuale?
Unele abordări ale managementului educaţional sunt preocupate
mai ales de obiectivele instituţiei, în timp ce alte modele accentuează
obiectivele individuale. Între aceste două optici se interpune o gamă de
opinii, de la cele care susţin că obiectivele „instituţionale” ar putea fi
impuse de lideri membrilor fără putere de decizie din cadrul unităţii
şcolare, până la cele care afirmă că obiectivele individuale trebuie să se
circumscrie unor teme specifice pentru ca organizaţia să aibă relevanţă
pentru membrii săi şi pentru părţile interesate. Una dintre probleme este
aceea că obiectivele individuale şi cele organizaţionale ar putea fi
incompatibile, ori că obiectivele organizaţionale răspund unor aspiraţii
individuale, dar nu tuturor. Este rezonabil să presupunem că majoritatea
profesorilor ar dori ca şcoala în care lucrează să urmeze politici care
sunt în concordanţă cu propriile interese şi preferinţe.

Stabilirea obiectivelor
Procesul de determinare a obiectivelor organizaţiei se află în
11

centrul managementului educaţional. În unele contexte, obiectivele sunt
stabilite de directorul unităţii de învăţământ, cu participarea unui grup de
colegi cu experienţă şi, eventual, a unui grup restrâns de reprezentanţi
ai comunităţii locale. În multe unităţi de învăţământ, însă, stabilirea
obiectivelor reprezintă o activitate colectivă ce presupune implicarea
unui comitet formal sau informal.
Obiectivele unităţilor de învăţământ sunt în mod inevitabil
influenţate de presiunile mediului educaţional mai larg şi conduc la
întrebări despre viabilitatea „viziunilor” educaţionale, aşa cum a fost
menţionat mai sus. Multe ţări, inclusiv Anglia şi Ţara Galilor, au un
curriculum naţional ce se circumscrie unor sisteme naţionale de
evaluare şi de inspecţie, iar astfel de reţete guvernamentale pentru
educaţie lasă şcolilor un spaţiu extrem de limitat pentru a decide asupra
propriilor obiective. Instituţiilor din domeniu le-ar putea reveni cel mult
sarcina de a interpreta imperativele externe, în detrimentul stabilirii
obiectivelor pe baza propriei analize a nevoilor educaţionale.
Discuţia lui Wright (2001) cu privire la existenţa unui „leadership
fals” susţine acest argument, sugerând că proiectarea unei viziuni
educaţionale este doar aparentă, conducerea şcolilor din Anglia şi din
Ţara Galilor limitându-se la a implementa valorile şi politicile guvernului
şi ale instituţiilor afiliate:
Leadership-ul ca morală şi valori ce orientează şcoala le
este negat celor ce lucrează în ea. În acest moment, acesta este
localizat la nivel politic şi nu poate fi supus contestării, modificării
sau adaptării la contextele locale. (Wright, 2001: pag. 280)
Problema fundamentală ce derivă de aici este măsura în care
conducerea

şcolilor

poate

modifica

politicile

guvernamentale,

dezvoltând abordări alternative bazate pe valorile şi viziunea aplicabile
la nivelul propriei şcoli. Trebuie urmat scenariul sau se poate improviza?
Cercetarea întreprinsă de Gold et al. (2003) cu privire la 10 directori
englezi „remarcabili” abordează această problemă. Aceşti directori „au
pornit de la premisa că liderii şcolii sunt, esenţialmente, ‘purtători de
valori’ ... îmbunătăţirea serviciilor şcolii nu este o ştiinţă tehnocrată, cât
12

mai degrabă un proces de căutare a celor mai bune căi de inoculare a
anumitor valori educaţionale în practica şcolii” (2003). Autorii afirmă că
directorii implicaţi în studiul de caz îşi fundamentau practica
managerială şi de leadership pe astfel de abordări orientate către valori.
Liderii şcolari din studiul nostru de caz evitau, în mod
evident, practicarea unui „leadership fals”, filtrând politicile
guvernamentale prin propriile sisteme de valori. Persoanele
intervievate ne reaminteau constant de sistemele de valori bine
închegate ale şcolii şi de măsura în care viziunea şi valorile erau
împărtăşite şi articulate de către toţi cei implicaţi. (Ibid.: pag.131)
Răspunsul lui Wright (2003) la rezultatele acestui studiu pune sub
semnul întrebării gradul în care chiar şi liderii „principiali” pot contesta
sau modifica politicile guvernamentale. În opinia sa, aceşti directori sunt
tot „lideri falşi”, pentru că valorile lor nu pot eluda imperativele
guvernului:
[Gold et al.] nu oferă dovezi clare privind modul în care
aceste valori au influenţat interfaţa dintre anumite iniţiative
guvernamentale şi acţiune în aceste şcoli ... „leadership-ul fals” ...
presupune, de fapt, imposibilitatea liderilor şcolari de a lua decizii
care se opun în mod legitim anumitor iniţiative şi norme
guvernamentale formulate nerealist şi, adesea, nefundamentate.
(Wright, 2003)
Este probabil ca această dezbatere să continue, dar problema
centrală se raportează la puterea relativă a guvernelor şi a liderilor
şcolari de a stabili obiectivele şi scopurile educaţiei în anumite şcoli.
Guvernele au puterea constituţională de a-şi impune voinţa, dar
inovaţiile de succes reclamă angajamentul celor care trebuie să
implementeze aceste schimbări. Dacă profesorii şi liderii consideră că o
iniţiativă este nepotrivită pentru copiii sau pentru elevii lor, este
improbabil ca aceştia să o implementeze cu entuziasm. Prin urmare,
guvernele şi-ar dori ca şcolile să practice un leadership vizionar, atâta
vreme cât aceste viziuni nu se îndepărtează prea mult de la
imperativele guvernamentale.
13

Furlong (2000) adaugă că un control crescut al guvernului asupra
educaţiei are implicaţii majore asupra statutului profesional al cadrelor
didactice. Acesta susţine că, în Anglia şi în Ţara Galilor, acest statut
există graţie guvernului, datorită dominanţei unui curriculum naţional
prescriptiv şi monitorizării centralizate a activităţii cadrelor didactice.


Ce este leadership‐ul educaţional?
Gunter (2004) citat de Bush (2011) arată că sintagmele utilizate
pentru a defini acest domeniu au variat de la „administraţie
educaţională” la „management educaţional” şi, mai recent, „leadership
educaţional”. În Anglia, această schimbare este ilustrată cel mai
pregnant de înfiinţarea Colegiului Naţional pentru Leadership Şcolar în
2000, o „schimbare de paradigmă” în concepţia lui Bolam (2004). Există
multe conceptualizări diferite ale leadership-ului care l-au determinat pe
Yukl (2002) să susţină că „definiţia leadership-ului este arbitrară şi
subiectivă. Unele definiţii sunt mai utile decât altele, dar nu se poate
spune că există o definiţie ‘corectă’”. Pot fi identificate trei dimensiuni
ale leadership-ului ca bază pentru dezvoltarea unei definiţii funcţionale.

a) LeadershipLeadership-ul ca influenţă
Un element central în multe definiţii ale leadership-ului este acela
că există un proces de influenţă.
influenţă
Cele mai multe definiţii ale leadership-ului reflectă ipoteza că
acesta implică un proces de influenţă socială în cadrul căruia o influenţă
intenţionată este exercitată de un singur individ (sau de un grup) asupra
altor indivizi (sau grupuri) cu scopul de a structura activităţile şi relaţiile
dintr-un grup sau dintr-o organizaţie. (Yukl, 2002)
Definiţia lui Cuban (1988) arată că procesul de influenţă este
orientat în sensul că se doreşte obţinerea anumitor rezultate:
„Leadership-ul, prin urmare, presupune că motivaţia şi acţiunile unor
oameni sunt direcţionate de către alţi oameni cu scopul atingerii
anumitor scopuri; acesta implică atât luarea unor iniţiative, cât şi
anumite riscuri”. Bush (2011) face referire la trei aspecte-cheie ale
acestor definiţii:
14



Conceptul de bază este mai degrabă cel de influenţă şi nu de
autoritate. Ambele sunt dimensiuni ale puterii, dar ultimul tinde să
se regăsească în poziţii formale precum cea de director, în timp
ce primul poate fi exercitat de oricine din şcoală sau din colegiu.
Leadership-ul este independent de autoritatea poziţiei, însă
managementul este direct legat de aceasta.



Procesul este intenţionat. Individul care doreşte să îşi exercite
influenţa face acest lucru pentru a atinge anumite scopuri.



Influenţa poate fi exercitată atât de grupuri, cât şi de indivizi.
Această idee oferă sprijin conceptului de „leadership distribuit” şi
pentru constructe precum „echipe de leadership”. „Acest aspect
al leadership-ului îl conturează drept un proces fluid, cu potenţial
de dispersie din orice parte a şcolii, independent de poziţiile
formale de management şi capabil de a se regăsi în orice
membru al organizaţiei, inclusiv în personalul asociat şi în elevi”
(ibid.).

b) LeadershipLeadership-ul şi valorile
Noţiunea de „influenţă” este neutră prin faptul că nici nu explică,
nici nu recomandă scopurile sau acţiunile care ar trebui avute în vedere.
Cu toate acestea, leadership-ul este din ce în ce mai mult asociat cu
valorile. Aşteptările sunt ca liderii să îşi fundamenteze acţiunile în valori
personale şi profesionale clare. Greenfield şi Ribbins (1993), citaţi de
Bush (2011), susţin că leadership-ul începe de la „caracterul” liderilor,
exprimat în termeni de valori personale, conştiinţă de sine, precum şi în
capacitate emoţională şi morală. Anterior, Greenfield (1991) făcea
distincţia dintre valori şi raţiune: „Valorile se află în spatele raţiunii.
Pentru ca raţiunea să fie ceea ce este, trebuie ca aceasta să fie
înrădăcinată valoric. Valorile sunt afirmate, alese, impuse sau crezute.
Acestea nu pot fi nici cuantificate şi nici măsurate”.
Studiul lui Day, Harris şi Hadfield (2001), realizat la nivelul a 12
şcoli „eficiente” din Anglia şi din Ţara Galilor, a dus la concluzia „liderii
buni şi-au asumat şi susţin o serie clară de valori personale şi
educaţionale, acestea reprezentând scopurile morale pentru şcolile lor”.
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Acest lucru implică faptul că valorile sunt „alese”, dar Bush (2011)
susţine că valorile dominante sunt cele de origine guvernamentală şi
adaugă că acestea sunt „impuse” liderilor şcolari. Este mai probabil ca
profesorii şi liderii să manifeste entuziasm faţă de schimbare atunci
când simt că aceasta le „aparţine” decât atunci când schimbarea le este
impusă. Pe baza cercetărilor efectuate în şcolile din Canada,
Hargreaves (2004) concluzionează că profesorii asociază schimbările
iniţiate de ei înşişi cu o experienţă emoţională pozitivă, în timp ce
schimbările impuse se reflectă în mod opus la nivel emoţional.

c) LeadershipLeadership-ul şi viziunea
De peste 20 de ani, viziunea este considerată ca fiind o
componentă esenţială a unui leadership eficient. Southworth (1993)
sugerează că cei aflaţi în posturi de conducere sunt motivaţi să
muncească mult, „deoarece leadership-ul lor înseamnă urmărirea
viziunilor individuale”. Studiul lui Dempster & Logan (1998) asupra a 12
şcoli australiene demonstrează că aproape toţi părinţii (97%) şi
profesorii (99%) se aşteaptă ca directorul să îşi exprime viziunea clar, în
timp ce 98% dintre respondenţii ambelor grupe se aşteaptă ca liderul să
dezvolte un plan strategic pentru a-şi pune viziunea în aplicare.
Aceste studii demonstrează susţinerea pentru conceptul de
leadership vizionar, însă analiza lui Foreman (1998) cu privire la acesta
indică un nucleu referenţial încă problematic. Potrivit lui Fullan (1992)
„construirea unei viziuni este un proces dinamic sofisticat pe care puţine
organizaţii îl pot susţine”. Într-o altă publicaţie, tot acela i autor (1992)
este mai critic, sugerând că liderii vizionari ar putea face mai mult rău
decât bine şcolilor la conducerea cărora se află:
Accentul actual pe viziune în leadership poate fi înşelător.
Viziunea îi poate orbi pe lideri în mai multe feluri ... Directorul
energic şi carismatic care „transformă radical şcoala” în patrucinci ani poate ... fi un model fals şi amăgitor ... ipoteza mea este
că cele mai multe dintre aceste şcoli intră în declin odată cu
plecarea liderului ... Directorii sunt orbiţi de propria viziune atunci
când simt că trebuie să manipuleze profesorii şi cultura şcolii
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pentru a i se conforma. (Ibid.)
Studiul lui Bolam et al. (1993) ilustrează un număr de probleme
legate de dezvoltarea şi articularea „viziunii” în şcolile din Anglia şi din
Ţara Galilor. Studiul lor privind 12 şcoli autoselectate ca „eficiente” arată
că cei mai mulţi dintre directorii acestora au putut descrie „un fel de
viziune”, dar „s-au diferenţiat prin capacitatea de a articula aceste viziuni
care erau mai mult sau mai puţin sofisticate”. În plus, viziunile erau
arareori aplicabile la contextul şcolii, „nici surprinzătoare, nici frapante,
nici controversate, ci foarte asemănătoare cu ceea ce s-ar putea
aştepta de la sistemul educaţional britanic.”
Este evident că articularea unei viziuni clare are potenţialul de a
dezvolta şcoala, dar dovezile empirice ale eficacităţii acesteia ridică,
încă, semne de întrebare. O preocupare mai accentuată se remarcă
faţă de capacitatea liderilor din cadrul şcolilor de a elabora o viziune
specifică pentru instituţie, având în vedere caracterul centralizat al
deciziilor legate de obiectivele şi conţinutul curriculum-ului. O parte
dintre directori s-ar putea simţi suficient de încrezători încât să conteste
politicile oficiale în modul descris de Bottery (1998); „de la sfidare,
mergând până la subversiune şi la ignorare; de la ridiculizare până la
‘stai să vedem’ şi ajungând la testare; şi, în câteva cazuri
(excepţionale), finalizând prin adoptare”. Cu toate acestea, cei mai mulţi
examinează fiecare aspect în relaţie cu raportul OFSTED pentru şcoala
lor.
Hoyle şi Wallace (2005) sunt critici în privința importanţei
accentuate care se acordă viziunii. „Retorica vizionară este o formă de
‘managementeză’ foarte răspândită în şcoli odată cu reformele din
educaţie”. Autorii pun în contrast „retorica vizionară” cu „realitatea
prozaică” trăită de personalul din şcoli, de elevi şi de părinţii acestora.
„Dacă toată retorica vizionară ar corespunde realităţii, n-ar căuta o
treime dintre cadrele didactice să renunţe la profesie?”. Autorii adaugă,
totodată, că aceste viziuni trebuie să fie conforme cu aşteptările
sistemului centralizat şi să îi satisfacă pe inspectorii OFSTED; „orice
viziune doriţi, atâta vreme cât aceasta este şi a guvernului” (ibid.).
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Diferenţa dintre leadership şi management educaţional
Aşa cum s-a precizat mai sus, terminologia utilizată pentru a
descrie organizarea organismelor educaţionale, activităţile desfăşurate
de directori şi de personalul didactic, a evoluat de la „administraţie”, încă
răspândită în America de Nord şi în Australia, spre exemplu, către
„management” şi, mai recent, spre „leadership”. Bush (2011) pune
întrebarea dacă acestea reprezintă doar schimbări semantice ori dacă
reprezintă o schimbare mai profundă în conceptualizarea conducerii.
Hoyle şi Wallace (2005) observă că „leadership-ul” a depăşit recent
„managementul”

ca

descriptor

principal a

ceea

ce

presupune

conducerea şi îmbunătăţirea instituţiilor din domeniul serviciilor publice.
Cuban (1988) oferă una dintre cele mai clare distincţii, asociind
leadership-ul cu schimbarea şi managementul cu „menţinerea”. De
asemenea, autorul punctează importanţa ambelor dimensiuni ale
activităţii organizaţionale:
Prin leadership mă refer la influenţarea acţiunilor altor
persoane pentru a obţine rezultate dezirabile. Liderii sunt acei
oameni care dau contur scopurilor, motivaţiei şi acţiunilor altor
oameni. Adesea, aceştia iniţiază schimbarea pentru a atinge fie
scopuri preexistente, fie scopuri noi ...
Leadership-ul ... solicită ... multă ingeniozitate, energie şi
talent ...
Managementul presupune menţinerea eficienţei activităţilor
curente ale organizaţiei. Deşi adesea managementul reclamă
deprinderi de leadership, funcţia sa globală este de a menţine şi
nu de a schimba. Preţuiesc atât managementul cât şi leadershipul, fără a-l avantaja pe niciunul, din moment ce diferitele contexte
solicită răspunsuri pe măsură. (Ibid.)
Studiul lui Day, Harris şi Hadfield (2001) referitor la 12 şcoli
„eficiente” aduce în discuţie o serie de dileme privind leadership-ul
şcolar. Una dintre acestea are în vedere managementul, asociat
birocraţiei şi leadership-ul, perceput ca fiind axat pe dezvoltarea
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resurselor umane. „Dezvoltarea şi menţinerea” dau naştere unei noi
contradicţii, legată de distincţia punctată de Cuban (1988) mai sus.
Bush (2011) leagă leadership-ul de valori sau de scop, în timp ce
managementul este avatarul implementării sau al aspectelor de ordin
tehnic. Leadership-ul şi managementul sunt la fel de importante în
condiţiile în care şcolile doresc să fie eficiente şi să îşi atingă
obiectivele. Dacă o viziune clară poate fi esenţială în stabilirea naturii şi
a direcţiei schimbării, de egală importanţă este asigurarea că
implementarea inovaţiilor se subscrie eficienţei şi că funcţiile reziduale
ale şcolii se desfăşoară cu eficacitate, în timp ce anumite elemente sunt
supuse schimbării:
Metodele ... [sunt] la fel de importante precum cunoaşterea,
înţelegerea şi orientarea valorilor ... Construirea acestui tip de
dihotomie între ceva „pur” numit „leadership” şi ceva „impur”
numit „management”, ori între valori şi scopuri, pe de o parte şi
metode şi deprinderi, pe de altă parte, ar fi un dezastru. (Glatter,
1997)
Este o diferenţă între a conduce şi a gestiona, dar ambele sunt
importante. Organizaţiile hipergestionate şi subconduse vor pierde, în
cele din urmă, sentimentul existenţei unui spirit sau al unui scop.
Organizaţiile slab gestionate, însă cu lideri puternici şi carismatici s-ar
putea menţine temporar pe linia de plutire, ca mai apoi să se
prăbuşească. Provocarea organizaţiilor moderne presupune perspectiva
obiectivă a managerului, alături de sclipirile vizionare şi dedicarea
liderului înţelept. (Bolman şi Deal, 1997: pag. xiii-xiv)
Aceste avertismente îşi regăsesc ecoul în observaţiile lui
Leithwood (1994), potrivit căruia aceste diferenţe nu sunt uşor de
evidenţiat în practica de zi cu zi a directorilor, dar şi în ale lui Hallinger
(2003), care susţine că abordarea rolului directorului din perspectiva
leadership-ului nu îi diminuează acestuia rolurile manageriale.
Atât în Marea Britanie, cât şi oriunde în altă parte dihotomia este
aceea că, în timp ce leadership-ul este preferat la nivel normativ, mai
ales prin înfiinţarea şi prin activităţile Colegiului Naţional pentru
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Leadership Şcolar, guvernele încurajează o abordare tehnico-raţională
prin accentul pe performanţă şi răspundere publică. În practică, unităţile
de învăţământ au nevoie de un leadership vizionar, în măsura în care
un curriculum centralizat o poate permite, dar şi de un management
eficient.

Dezvoltarea managementului şi a leadership‐ului educaţional
Originile şi dezvoltarea managementului educaţional ca disciplină
de studiu distinctă au fost documentate de Hughes (1985), Hughes şi
Bush (1991), Bush (1999), Glatter (1999) şi Bolam (2004). Totul a
început în Statele Unite în prima jumătate a secolului trecut. Ecouri
pronunţate au avut mai ales studiile lui Taylor (1947), a cărui „mişcare
pentru management ştiinţific” face, încă, obiectul unor dezbateri aprinse,
cei mai numeroşi opozanţi ai conceptului aflându-se în tabăra celor care
critică abordarea „managerialistă” a educaţiei. Contribuţii importante în
domeniu a adus şi autorul francez Fayol (1916), ale cărui „principii
generale de management” sunt, încă, de impact. De asemenea, studiile
lui Weber (1947) despre „birocraţie” reverberează şi în practicile zilelor
noastre. Toate aceste teorii s-au dezvoltat în afara sistemului de
educaţie, fiind ulterior implementate la nivelul unităţilor de învăţământ,
cu rezultate contrastante.
În Marea Britanie, managementul educaţional s-a impus ca
disciplină de studiu abia spre finalul anilor ‘60, dezvoltându-se, însă, cu
rapiditate. În 1983, Departamentul de Educaţie şi Ştiinţe (DES) a
sponsorizat un program de formare pentru directori şi a înfiinţat Centrul
Naţional de Dezvoltare pentru Formare în Management Şcolar din
cadrul Universităţii Bristol. Cursurile universitare în domeniu au devenit,
din acest moment, tot mai populare.
În 1989, guvernul britanic a numit un Grup de Lucru pentru
Management Şcolar al cărui raport (1990) a trasat agenda dezvoltării
domeniului pentru anii următori. Probabil cea mai importantă moştenire
a acestei entităţi a fost înfiinţarea unor programe de mentorat pentru noii
directori.
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Următorul pas major în Anglia şi Ţara Galilor a fost înfiinţarea
Agenţiei de Formare a Cadrelor Didactice (TTA), a cărei activitate s-a
orientat atât spre leadership şi management, cât şi spre programele de
mentorat pentru profesori. TTA a delimitat şi impus Calificarea
Profesională Naţională pentru Directori (NPQH), primul program de
pregătire adresat directorilor aspiranţi, în 1997. NPQH a devenit
obligatoriu pentru noii directori începând cu anul 2009.

Descentralizarea şi managementul individual
Unităţile de învăţământ operează într-un cadru legislativ trasat de
parlamentul naţional, provincial sau de stat. Unul dintre aspectele-cheie
ale unui asemenea cadru este gradul de descentralizare din sistemul
educaţional. Sistemele puternic centralizate tind să fie birocratice şi să
permită un spaţiu decizional restrâns şcolilor şi comunităţilor locale.
Sistemele descentralizate, pe de altă parte, acordă mai multă putere
nivelurilor subordonate. Acolo unde puterea este atribuită nivelului
instituţional, putem vorbi de „autonomie”.
Lauglo (1997) leagă cetralizarea de birocraţie, definind-o astfel:
Centralismul

birocratic

presupune

concentrarea

luării

deciziilor asupra unei game de probleme la nivelul autorităţii
centrale, lasând un spaţiu restrâns pentru rutina implementării
nivelurilor inferioare din cadrul organizaţiei ... un minister ar
putea lua decizii la nivel de detaliu în ceea ce priveşte scopurile
şi obiectivele, curriclum-ul şi materialele de predare, metodele
utilizate, modalitatea de angajare a personalului şi atribuţiile
acestuia, admiterea elevilor, evaluarea şi certificarea, finanţele şi
bugetul,

inspecţiile

/

evaluările

pentru

monitorizarea

performanţelor. (Ibid.)
Lauglo (1997), citat de Bush (2011) afirmă că „centralismul
birocratic este prezent în multe dintre ţările în curs de dezvoltare”, cu
exemple provenind atât din mediul colonial, fundamentat în planificare
centralizată, cât şi din mediul postcolonial. Tanzania este un exemplu
de astfel de ţară ce face eforturi, în prezent, pentru reducerea
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centralismului (Babyegeya, 2000), în timp ce Seychelles ilustrează
natura centralizată a multor foste ţări coloniale (Purvis, 2007).
Sistemele centralizate nu sunt caracteristice doar fostelor ţări
coloniale. Derouet (2000) susţine că Franţa „a fost cel mai centralizat
sistem din lume” în anii 1960 şi 1970, în timp ce Bottery (1999) observă
că sistemul educaţional din Regatul Unit „a parcurs un proces continuu
şi intens de centralizare în ultimii 30 de ani”. Sistemul educaţional
portughez

are

un

caracter

încă

pronunţat

centralizat,

urmând

manifestarea unei tendinţe în această direcţie în perioada 2003-2011,
procentajul deciziilor luate la nivelul statului crescând de la 50% în anul
2003 la 74% în anul 2011. Ulterior constituirii consorţiilor şcolare, se
remarcă o reorientare spre autonomia administrativă şi managerială
şcolară, aceasta devenind un obiectiv major al Ministerului Educaţiei şi
Ştiinţei.
Descentralizarea presupune un proces de reducere a rolului
guvernului central în planificarea şi furnizarea educaţiei. Acesta poate
îmbrăca o varietate de forme.
Descentralizarea în educaţie înseamnă o schimbare în
distribuirea autorităţii, mutând accentul de la „vârf” spre nivelurile
inferioare ale ierarhiei ... Diferitele forme de descentralizare
variază ca justificare şi ca modalitate de distribuire a autorităţii
(Lauglo, 1997)
Principalele forme de descentralizare sunt:
•

Federalismul,
Federalismul ilustrat de ţări precum Australia, Germania, India
sau Statele Unite;

•

Transferul de autoritate,
autoritate ca de exemplu în Regatul Unit sau în
Portugalia;

•

Deregularizarea,
Deregularizarea ca în cazul Republicii Cehe (Karstanje, 1999);

•

Deconcentrarea,
Deconcentrarea ca în cazul Tanzaniei (Therkildsen, 2000);

•

Democraţia

participativă,
participativă

implicând

participarea

activă

a

comunităţii locale la nivel instituţional, ca în cazul Australiei,
Canadei, Angliei şi Ţării Galilor sau al Africii de Sud (Sayed,
1999);
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•

Mecanism de piaţă,
piaţă ilustrat de Marea Britanie şi de Statele Unite.
În cadrul unui sistem educaţional pot coexista două sau mai multe

astfel de modele. Spre exemplu, tendinţa spre management şcolar
individual din multe ţări (Anglia şi Ţara Galilor, Australia, Noua
Zeelandă, Hong Kong) este susţinută atât de democraţia participativă,
cât şi de mecanismul de piaţă. În Anglia şi în Ţara Galilor, unităţile de
învăţământ se află la baza „pieţei educaţionale”, cu elevi şi părinţi în
calitate de clienţi, având posibilitatea de a alege dintr-o serie de
furnizori. Definiţia lui Caldwell şi Spinks (1992), citaţi de Bush (2011)
oferă o legătură clară între autonomie şi descentralizare: „O şcoală
autonomă face parte dintr-un sistem de educaţie ce a fost supus unei

descentralizări semnificative şi consistente, în cadrul căruia şcolii i s-a
acordat autoritatea de a lua decizii legate de alocarea resurselor.”
Cadrul ce reglementează autonomia şcolară în Portugalia a fost
conturat prin Legea de Bază a Sistemului de Educaţie, emisă în 1986.
De asemenea, un document legislativ important în acest sens este
Decretul de Lege nr. 115-A/1998 care defineşte „regimul autonomiei, al
administraţiei şi al managementului instituţiilor de învăţământ preşcolar,
primar şi secundar”, stipulând că procesul de acordare a autonomiei
presupune mai multe etape şi are ca finalitate acordarea contractului de
autonomie. Aceste prevederi sunt întărite prin Decretul de Lege nr.
75/2008. În ambele acte legislative, contractul de autonomie este definit
după cum urmează:
„Prin contract de autonomie se înţelege acordul semnat
între unităţile şcolare şi Ministerul Educaţiei, consiliul municipal
şi, posibil, alţi reprezentanţi ai comunităţii prin care sunt definite
obiectivele şi sunt fixate condiţiile de viabilitate ale proiectului
şcolar elaborat de organismele administrative şi de management
din cadrul unei şcoli sau al unui consorţiu.”
În anul 2007, ca urmare a rezultatelor pozitive obţinute la
evaluările instituţionale, au fost semnate 24 de contracte de autonomie
cu un număr corespunzător de instituţii de învăţământ de la toate
nivelurile, selectate la începutul procesului din 120 de şcoli aplicante. În
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anul 2013 au fost semnate 40 de noi contracte, unele dintre acestea
reprezentând şcoli din eşantionul aprobat în 2007. Obiectivele
contractelor de autonomie sunt:
•

Îmbunătăţirea procesului de învăţământ şi ale rezultatelor
elevilor;

•

Prevenirea abandonului şcolar;

•

Îmbunătăţirea calităţii învăţământului vocaţional şi profesional;

•

Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei managementului şcolar;

•

Dezvoltarea sistemelor de inovare şi cercetare.
Aceste obiective sunt negociate între administraţie şi şcoli.
La nivel acţional, autonomia presupune flexibilizarea curriculum-

ului şi a orarului, o ofertă educaţională adaptată nevoilor reale de
formare ale elevilor, buget suplimentar etc.
Cercetările în domeniul autonomiei în Anglia şi Ţara Galilor (Bush
et el., 1993; Levačic, 1995; Thomas şi Martin, 1996) susţin ideea că
mutarea accentului spre autonomie a fost benefică pentru şcoli. Aceste
dovezi din spaţiul britanic sunt confirmate de studiile internaţionale în
domeniu (OECD, 1994). Caldwell (2008), unul dintre fondatorii mişcării
„şcolilor autonome”, susţine că beneficiile unui astfel de sistem sunt
evidente:
Şcolile autonome reprezintă o manifestare a unei tendinţe
generale de descentralizare în educaţia publică ... Fiecare şcoală
conţine un amestec unic de nevoi de învăţare, interese, aptitudini
şi aspiraţii ale elevilor şi doar la nivelul şcolii se poate decide
care este distribuţia optimă a resurselor pentru obţinerea celor
mai bune rezultate, date fiind condiţiile unice.” (Ibid.: pag. 249)
Se poate considera că unităţile de învăţământ autonome sunt mai
eficiente, însă totul depinde de natura şi calitatea leadership-ului intern
şi a managementului. Cercetarea realizată de Dellar (1998) în 30 de
şcoli secundare din Australia, spre exemplu, demonstrează că
managementul local avea succes acolo unde climatul şcolar era pozitiv,
cu implicarea personalului şi a reprezentanţilor comunităţii în procesul
de luare a deciziilor. De asemenea, autonomia lărgeşte orizonturile
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leadership-ului şi ale managementului, oferindu-le directorilor şi
personalului de conducere posibilitatea de a exercita un impact mai
mare asupra rezultatelor şcolii decât era posibil în era controlului
exercitat de stat.

Importanţa contextului educaţional
Ca domeniu de studiu şi practică, managementul educaţional
derivă din principiile de management aplicate iniţial în comerţ şi
industrie, cu precădere în Statele Unite. Dezvoltarea bazei teoretice a
implicat, în mod extensiv, aplicarea modelelor industriale în context
educaţional. Pe măsură ce domeniul s-a impus ca disciplină de studiu
propriu-zisă, teoreticienii şi practicienii acesteia au dezvoltat modele
alternative pe baza observaţiilor şi experienţelor din şcoli şi colegii.
Până în secolul XXI, principalele teorii au fost dezvoltate fie în context
educaţional, fie s-au constituit ca adaptări ale modelelor industriale
pentru a întruni cerinţele specifice ale şcolilor.
Leadership-ul şi managementul educaţional au evoluat de la
stadiul de domeniu nou, dependent de idei dezvoltate într-un context
diferit până la cel al unei discipline independente, construită pe teorii
proprii şi pe date empirice care le-au testat legitimitatea în mediul
educaţional. Această tranziţie a fost însoţită de polemici aprinse privind
măsura în care educaţia ar putea fi considerată fie un nou câmp de
aplicare a principiilor generale de leadership şi management, fie o
disciplină separată, materializată într-un corp propriu de cunoştinţe.
Potrivit unui curent de opinie, există principii generale ale
managementului ce pot fi aplicate tuturor contextelor organizaţionale.
Ideea unei abordări generale a formării managerilor porneşte de la
premisa că anumite funcţii sunt comune pentru orice tip de organizaţie.
Acestea includ managementul financiar, managementul resurselor
umane, precum şi relaţiile cu clienţii organizaţiei, dar şi cu restul
comunităţii.

Dezbaterile

privind

cea

mai potrivită

relaţie

dintre

managementul general şi cel specific educaţiei au fost readuse în primplan din 1995, odată cu accentul plasat de TTA pe necesitatea de a lua
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în calcul „bunele practici din afara sferei educaţiei” în elaborarea
programelor de dezvoltare profesională.

Spre exemplu, documentul

care enunţă Standardele Naţionale afirmă că „standardele ... reflectă
demersurile realizate în domeniul standardelor de management de
specialişti ce îşi desfăşoară activitatea în afara educaţiei” (TTA, 1998
citată de Bush, 2011), iar „cunoştinţele de care au nevoie directorii
derivă din surse atât interne, cât şi din exteriorul educaţiei” (ibid.)
Acceptarea „celor mai bune practici din afara sferei educaţiei” pare
a fi indiscutabilă, presupunând că definiţiile atribuite „bunelor practici”
sunt, în general, înţelese şi acceptate. În realitate, există o serie de
aspecte problematice:
•

Cine decide ce înseamnă „bună” practică, fără a mai discuta de
„cea mai bună”?

•

Cum poate fi o astfel de practică adaptată pentru a fi utilizată în
pregătirea liderilor şi managerilor educaţionali?

•

Buna practică are caracter universal ori se pliază doar pe un
cadru şcolar anume?
Discutând această problemă, Glatter (1997) susţine că „nu este

întotdeauna clar ce constituie bună practică în management în afara
educaţiei. La fel ca în educaţie însăşi, există abordări diferite şi curente
de gândire opuse”. Ulterior, Glatter şi Kydd (2003) adaugă că „este
necesară o delimitare riguroasă, iar criteriile pentru a evalua ceea ce
poate reprezenta „cea mai bună” practică ar trebui specificate clar”.
Există câteva argumente care sprijină ideea că educaţia impune
necesităţi diferite ce reclamă o abordare distinctă. Acestea includ:
•

Dificultatea de a stabili şi de a măsura obiectivele educaţionale;

•

„Clienţii” sau „rezultatele” instituţiilor de educaţie sunt copiii şi
tinerii;

•

Nevoia practicienilor din domeniul educaţiei de a avea un nivel
ridicat de autonomie în clasă;

•

Faptul că mulţi dintre responsabilii de comisii metodice din şcoli,
mai ales din cele primare, au puţin timp la dispoziţie pentru latura
managerială a muncii lor.
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Mai importantă decât aceste aspecte este cerinţa ca liderii şi
managerii

educaţionali

să

se

axeze

pe

dimensiunile

specific

educaţionale ale muncii lor. Scopul primordial al şcolilor este să
promoveze un demers educaţional eficient. Aceste aspecte esenţiale
sunt unice pentru educaţie şi este improbabil ca „cele mai bune practici
din afara sferei educaţiei” să fie de ajutor în abordarea acestor probleme
profesionale. Pe măsură ce „leadership-ul centrat pe învăţare” câştigă
teren, accentul ar trebui să cadă pe învăţarea din teoria şi practica
leadership-ului şcolar. Domeniul afacerilor are puţine de oferit în acest
sens, deşi o parte dintre ideile sale au fost împrumutate educaţiei, în
special cele legate de managementul resurselor umane şi de marketing.
Cu toate acestea, trăsăturile distincte ale unităţilor de învăţământ
presupun o anumită precauţie în implementarea modelelor şi a
practicilor manageriale născute în contexte non-educaţionale. Aşa cum
autorul american Baldridge nota cu peste 30 de ani în urmă, este
necesară evaluarea atentă şi adaptarea acestor modele înainte ca
acestea să poată fi aplicate în mod legitim la nivelul organizaţiilor cu
profil educaţional.
Teoriile clasice ale managementului nu pot fi transpuse în mediul
organizaţiilor cu profil educaţional fără o analiză prealabilă a viabilităţii
lor în contextul unic al acestora ... Prin urmare, trebuie să fim atenţi
atunci când dorim să gestionăm sau să ameliorăm ... domeniul educaţiei
cu tehnici de „management modern” împrumutate din domeniul
afacerilor, de exemplu. Balridge (1978) citat de Bush (2011) susţine că
un astfel de împrumut ar putea fi justificat, însă trebuie abordat cu multă
grijă.

Leadership‐ul instruirii
Accentul tot mai pronunţat pe managementul predării şi al învăţării
ca activităţi-nucleu în cadrul unităţilor de învăţământ a dat naştere
conceptului de „leadership al instruirii” sau leadership „centrat pe
învăţare”, adus în prim-plan şi susţinut mai ales de Colegiul Naţional
pentru Leadership Şcolar. Leithwood, Jantzi şi Steinbach (1999) îi critică
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lipsa unor descriptori specifici şi sugerează că acest concept ar putea
avea o varietate de sensuri. „Leadership-ul instruirii ... presupune că în
centrul atenţiei liderilor ar trebui să se afle comportamentul profesorilor
angajaţi în activităţi care influenţează direct dezvoltarea elevilor”.
Definiţia lui Bush & Glover (2002) punctează direcţia procesului de
influenţare:
Leadership-ul instruirii este centrat pe predare şi învăţare,
precum şi pe comportamentul profesorilor în lucrul cu elevii.
Influenţa liderilor ţinteşte spre favorizarea învăţării cu ajutorul
profesorului. Accentul cade pe direcţia şi impactul influenţei şi
mai puţin pe procesul propriu-zis de exercitare a influenţei.
Cercetarea lui Blasé & Blasé (1998), implicând 800 de directori din
şcolile primare, gimnaziale şi liceele americane, sugerează că un
comportament eficient în cadrul leadership-ului al instruirii implică trei
aspecte: dialogul cu profesorii (conferenţierea), promovarea dezvoltării
profesionale în rândul cadrelor didactice şi încurajarea predării reflexive.
Termenul de „leadership al instruirii” provine din America de Nord,
fiind substituit în Anglia, dar şi în alte părţi, de „leadership centrat pe
învăţare”. Rhodes şi Brundrett (2010) susţin că cea de-a doua variantă
este mai generoasă ca sens şi are un potenţial mai mare de a influenţa
şcoala şi rezultatele elevilor. Autorii „explorează tranziţia de la
leadership al instruirii, preocupat de

asigurarea calităţii predării, la

leadership pentru învăţare, care încorporează un spectru mai larg de
acţiuni care sprijină învăţarea şi rezultatele învăţării” (ibid.). Southworth
(2004) susţine că liderii pot influenţa învăţarea prin trei strategii de bază:
•

modelare

•

monitorizare

•

dialog
Modelarea înseamnă puterea exemplului. Liderii centraţi pe

învăţare sunt modele pentru ceilalţi pentru că sunt preocupaţi de actul
predării, de învăţare şi de specificul grupurilor de elevi, dorind să ştie cât
mai multe în această privinţă. Monitorizarea presupune vizitarea şcolilor,
asistarea la ore şi furnizarea de feedback profesorilor. Dialogul creează
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oportunităţi pentru profesori de a realiza un schimb de idei pe tema
învăţării şi a predării alături de colegi şi lideri din sistem. Deşi aspectul
învăţării trebuie nuanţat puternic în activitate, liderii trebuie să aibă în
vedere, însă, şi alte aspecte ale actului educaţional, precum
socializarea, sănătatea elevilor, bunăstarea şi stima de sine, precum şi
dezvoltarea unei culturi şi a unui climat favorabile, direct legate de
nevoile specifice ale şcolii şi ale comunităţii locale.

Concluzie
Leadership-ul şi managementul eficient sunt esenţiale pentru
realizarea varietăţii de obiective stabilite pentru instituţiile de învăţământ
de factorii de decizie, în special de guvernele care asigură finanţarea.
Într-o economie tot mai globalizată, o forţă de muncă educată este vitală
pentru menţinerea şi creşterea competitivităţii. Societatea se aşteaptă
ca şcolile, colegiile şi universităţile să pregătească oameni capabili să
lucreze într-un mediu supus unor schimbări rapide. Profesorii, liderii şi
managerii acestora sunt cei care trebuie să înalţe ştacheta standardelor
educaţionale.
Conceptul de management a fost dublat sau substituit de limbajul
leadership-ului, dar activităţile desfăşurate de directori şi de personalul
de conducere rezistă unor asemenea etichetări. Autonomia este o
practică în multe ţări, extinzând frontierele şi dimensiunile leadershipului, oferind un mai mare potenţial de a influenţa direct sau indirect
rezultatele şcolilor şi ale elevilor. Liderii de succes sunt tot mai axaţi pe
învăţare, scopul unic şi central al organizaţiilor cu profil educaţional.
Totodată, aceştia sunt supuşi presiunii tendinţelor de contabilizare ale
unui proces educaţional „orientat spre rezultate”. Pe măsură ce aceste
presiuni conjuncturale se amplifică, liderii şi managerii din sistemul de
educaţie trebuie să dea dovadă de măiestrie, flexibilitate şi de
cunoştinţe solide pentru a susţine instituţia pe care o conduc.
Se impune ca factorii de decizie din cadrul instituţiilor de
învăţământ să asimileze datele teoretice, dar şi aspectele practice ale
managementului educaţional. Competenţa presupune capacitatea de a
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transpune conceptele în acţiuni de succes pentru că, în cuvintele lui
Peter Drucker, „Management înseamnă să faci lucrurile aşa cum
trebuie; Leadership înseamnă să faci lucrurile care trebuie.”

Marea Britanie şi
Portugalia. Viziuni și
perspective asupra
educaţiei
Sistemul educaţional britanic
Sistemul de educaţie din Marea Britanie are la bază două sisteme
diferite, unul aferent Angliei, Ţării Galilor şi Irlandei de Nord, cel de-al
doilea fiind specific Scoţiei. Cele două sisteme de educaţie au accente
diferite, pe profunzime, pe de o parte şi pe extindere, pe de altă parte.
Astfel, elevii din Anglia, Ţara Galilor şi Irlanda de Nord susţin un număr
mai mic de examene cu un grad mai mare de dificultate, în timp ce elevii
scoţieni au parte de examene mai uşoare, dar mai numeroase.
Diagrama de mai jos prezintă două din cele mai obişnuite structuri
ale sistemului şcolar în sectorul de stat, care implică o schimbare a
şcolii la 11 ani sau 2 schimbări la 9 şi respectiv 13 ani.
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Sistemul de învăţământ din Marea Britanie este organizat în
blocuri de studiu numite etape cheie (KS - Key Stages).
Stages Există patru
etape cheie, precum şi o etapă de bază (Foundation
Foundation Stage
Stage).
Etapa de bază asigură educaţia copiilor înainte ca ei să atingă
vârsta de patru sau cinci ani (vârsta la care începe învăţământul
obligatoriu).
Vârstă

Etapă

An

3-4

Etapa da bază

De început

Etapa Cheie 1

An 1

Test/Calificare
Test/Calificare

4-5
5-6
6-7
7-8

Teste naţionale la Engleză şi Matematică

An 2
An 3

Teste naţionale la Engleză, Matematică şi

8-9

Etapa Cheie 2

An 4

Ştiinţe

9-10

An 5

10-11
11-12

An 6
Etapa Cheie 3

12-13
13-14
14-15

An 7

Teste naţionale la Engleză, Matematică şi

An 8

Ştiinţe

An 9
Etapa Cheie 4

An 10

15-16

Elevii

susţin

GCSE

An 11

16-17

Educaţia

17-18

obligatorie

post-post

18-19

An 12

Programele

educaţionale

(Anul 1 de colegiu)

obţinerea

An 13 (Anul 2 de

vocaţionale şi profesionale. Spre exemplu,

colegiu)

nivelul A vocaţional, NVQ, etc.

unor

calificări

conduc

la

generale,

Învăţământul preşcolar (Infant School) se adresează copiilor cu
vârste cuprinse între 4-6/7 ani, debutul fiind atribuit clasei pregătitoare
(Reception), urmat de anii 1 şi 2. La nivelul Angliei, aceşti trei ani
corespund Etapei Cheie 1 (Key Stage 1), finalizată cu o serie de teste.
Învăţământul primar,
primar corespunzător anilor 3-6 de şcoală, respectiv
Etapei Cheie 2. Încheierea acesteia corespunde cu aplicarea unor teste
finale în Anglia.
Educaţia secundară

Ciclul secundar inferior corespunde anilor 7-9 ai şcolarităţii (Etapa
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Cheie 3), iar la finalul acestora toţi elevii susţin examenele Standard
Assessment Test (SAT) / Teste de Evaluare Standard.

Ciclul secundar superior, anii 10-11 de studiu, corespunde Etapei
Cheie 4, la finalul cărora elevii susţin examenele GCSE (General
Certificate of Secondary Education). Susţinerea examenului GCSE
înseamnă şi finalul învăţământului obligatoriu. Din aceste moment, elevii
pot opta fie pentru continuarea învăţământului secundar superior, fie se
integrează pe piaţa locurilor de muncă. Curriculumul Naţional pentru
vârstele 14 - 19 ani este în continuă schimbare din 2004, pentru anul
2014 anunţându-se restructurarea acestuia, ceea ce stârneşte o
îngrijorare în rândul elevilor, al părinţilor şi al cadrelor didactice
deoarece acest proces anunţă tranziţia spre un învăţământ academic,
plin de date şi conţinuturi. De asemenea o nouă provocare constă în
introducerea Bacalaureatului la finalul liceului.
Educaţia fiind instituţionalizată de la o vârstă destul de fragedă, la
5 ani, disciplinele de studiu obligatorii sunt menţinute doar până la
vârsta de 16 ani. Începând cu această vârstă, elevii nu mai parcurg
discipline obligatorii şi pot opta pentru ştiinţele, artele, tehnologiile pe
care le vor studia în continuare. Ultimii doi ani, 12 şi 13, reprezintă
educaţia post-obligatorie şi presupun pregătirea elevilor pentru admitere
la universitate. Standardele educaţionale sunt definite de evaluare şi
prin evaluare.
Doar pentru disciplinele matematică şi limba engleză statul îşi
declară monopolul în elaborarea concepţiei acestor discipline. Fiecare
şcoală îşi stabileşte propriile sisteme de obiective pentru fiecare an
şcolar în parte. Lecţiile nu sunt divizate clar pe discipline; există arii
disciplinare; important este ca standardele de învăţare să fie atinse. De
regulă, se predau discipline integrate.

Sistemul educaţional portughez
Educaţia preşcolară reprezintă prima etapă de şcolaritate din
cadrul sistemului educaţional portughez şi se adresează copiilor cu
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vârste cuprinse între 3-5 ani. În anul 2009 a fost definit caracterul
universal al educaţiei preşcolare pentru toţii copiii sub 5 ani, dar
urmarea cursurilor nu este obligatorie. Reţeaua preşcolară este
asigurată de stat, de organisme particulare, instituţii private de
solidaritate socială şi de instituţii non-profit.

Educaţia obligatorie debutează la vârsta de 6 ani şi durează 12
ani. Aceasta cuprinde educaţia de bază şi educaţia secundară. Educaţia
de bază are o durată de 9 ani şi este împărţită în trei cicluri: cel dintâi
corespunde primilor patru ani de şcoală, iar cel de-al doilea se
suprapune următorilor doi ani. Aceste două cicluri se circumscriu
învăţământului primar. Al treilea nivel durează trei ani şi corespunde
educaţiei secundare inferioare. Articularea celor trei cicluri este
secvenţială, rolul fiecăruia dintre acestea fiind de a-l completa şi de a-l
aprofunda pe cel precedent, dintr-o perspectivă globală. Scopurile
specifice ale fiecărui ciclu de şcolaritate sunt integrate în obiectivele
generale ale educaţiei de bază, în concordanţă cu vârsta elevilor şi cu
etapa de dezvoltare a acestora. Educaţia secundară durează trei ani şi
corespunde educaţiei secundare superioare. Aceasta se poate
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subordona unor profiluri diverse, în scopul pregătirii elevilor pentru piaţa
muncii sau pentru studiile universitare. Permeabilitatea dintre cursurile
orientate spre accesarea pieţei muncii şi cele destinate orientării spre
învăţământul superior este garantată. Educaţia obligatorie este
asigurată de şcolile publice şi private. Educaţia asigurată prin şcolile
publice este gratuită.
superioară
ioară este structurată conform sistemului Bologna
Educaţia super
pentru a asigura o pregătire ştiinţifică şi culturală solidă, precum şi
instruire în domeniul disciplinelor tehnice în vederea pregătirii pentru
viaţa profesională şi culturală, dezvoltându-le capacitatea de a inova şi
de a-şi dezvolta gândirea critică. Învăţământul superior include
învăţământul universitar şi învăţământul politehnic, asigurat de instituţii
publice şi private.
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Modele de leadership şi
management educaţional

Exemplele

de

bună

practică

în

domeniul managementului şi leadership-ului
educaţional prezentate în volumul de faţă
sunt

rezultatul

proiectului

LdV/VETPRO/2012/RO/076

LLP-

„Îmbunătăţirea

competenţelor de management şi leadership
pentru

factorii

responsabili

de

implementarea descentralizării în educaţie”.
Acestea nu au caracter prescriptiv, având în
vedere că opţiunea pentru un model de
management anume este dictată atât de
contextul local, cât şi de viziunea propusă de
şcoală.

Modelele

prezentate

ilustrează

măsuri care au funcţionat cu succes în
cadrul

unor

şcoli

cu

profiluri

diferite,

acoperind toate nivelurile de învăţământ şi
care au rezultat, pe de o parte, în crearea
unui mediu educaţional funcţional, orientat
spre realizarea progresului şcolar şi, pe de
altă parte, s-au reflectat într-o atmosferă de
lucru armonioasă, cu valori asumate şi
transpuse în practica profesională.
Şcolile prezentate în cele ce urmează
sunt situate în Shrewsbury, Marea Britanie şi
în Lisabona, Portugalia.
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Marea Britanie

„Învăţăm şi creştem împreună”:
Oakmeadow Primary &
Nursery School

Prezentarea şcolii
Oakmeadow este o şcoală primară din Shrewsbury,
comitatul Shropshire şi este rezultatul comasării, în 2009, a
două şcoli primare. Cei aproximativ 350 de elevi înscriu
unitatea şcolară într-un palier dimensional situat peste
media specifică a şcolilor de profil din Marea Britanie.
Şcoala are şi o grădiniţă situată într-o clădire separată.
Proporţia elevilor cu cerinţe educaţionale speciale şi /
sau dizabilităţi este mai mare decât media naţională,
dificultăţile pe care le întâmpină aceştia fiind legate fiind de
natură cognitivă, comportamentală, emoţională sau socială.
Numărul elevilor pentru care limba engleză nu este limbă
maternă este mic, la fel şi cel al elevilor care beneficiază de
mese gratuite. Şcoala are un Club al Micului Dejun
gestionat de Consiliul de Administraţie. Oakmeadow a
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primit medalia de aur pentru Şcoli Sănătoase (Healthy
Schools) şi premiul Hrană pentru Viaţă (Food for Life).
Cu toate că Şcoala Oakfield a traversat o perioadă
dificilă în urma comasării, direcţiunea, sprijinită de membrii
Consiliului de Administraţie şi de consilierii educativi, a
reuşit să unească cele două comunităţi într-o şcoală care,
deşi este încă separată în două structuri, depune eforturi
susţinute

pentru

a

veni

în

întâmpinarea

nevoilor

educaţionale ale elevilor săi. Dedicarea şi implicarea
evidentă a personalului în dezvoltarea continuă a şcolii
degajă un sentiment de unitate. Procesul de predareînvăţare a fost abordat din perspective noi, cu un accent
mai pregnant pe dezvoltarea competenţelor de scriere, iar
elevii au făcut progrese remarcabile în acest sens.
Unitatea şcolii se reflectă şi în sentimentul de
securitate pe care îl au elevii, aceştia fiind învăţaţi să
evalueze gradul de siguranţă al fiecărei situaţii. Sunt
conştienţi că personalul şcolii se preocupă de bunăstarea
lor şi răspund pozitiv, manifestând un comportament
civilizat atât în timpul cursurilor, cât şi în afara şcolii şi,
totodată, abordând sarcinile de lucru din cadrul şcolii cu
responsabilitate.

Lecţiile

sunt

atractive

deoarece

curriculum-ul şcolii a fost gândit în aşa fel încât să poată
cuprinde multe activităţi şi vizite care să îi inspire şi să îi
stimuleze.

Viziunea şcolii ...
În centrul întregii activităţi a Şcolii Oakmeadow se
află elevul, văzut „nu ca un vas gol ce trebuie umplut cu
informaţii,

ci

ca

individualitate

plină

de

potenţial,

competentă şi capabilă să îşi contureze propriile teorii.”
Scopul şcolii este acela de „a face învăţătura irezistibilă”
într-un mediu care încurajează succesul individual şi care
îşi doreşte implicarea tuturor elevilor.
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... pusă în practică
Predarea

eficientă

este

dublată

de

atmosfera

pozitivă din toate clasele. Profesorii sunt bine pregătiţi,
planificând activităţi interesante şi antrenante pentru a-i
stimula pe elevi. În orele de curs sunt integrate mijloacele
moderne, cu o reflectare benefică în calitatea acestora, iar
accentul activităţilor este plasat pe munca independentă,
favorabilă învăţării prin descoperire. Asistenţii au rolul de ai sprijini pe elevii cu nevoi educaţionale speciale / dificultăţi
de învăţare, comportamentale, emoţionale sau sociale,
efortul depus fiind reflectat în faptul că elevii reuşesc să
înregistreze progres şcolar. 

Leadership şi
management
Într-un timp relativ scurt, conducerea unităţii de
învăţământ a reuşit să facă Şcoala Oakmeadow vizibilă la
nivelul comunităţii, a adus profesorii şi elevii alături pentru a
împărtăşi

o

viziune

educaţională

clar

articulată.

Responsabilii de arii curriculare sunt entuziaşti şi dornici să
îşi promoveze domeniul, cu dovezi clare privind eficienţa
curriculum-ului.
Reprezentanţii comunităţii locale se implică activ în
viaţa şcolii şi o sprijină în toate demersurile sale, iar
colaborarea cu părinţii elevilor este foarte strânsă, aceştia
fiind în permanenţă informaţi cu privire la evoluţia şcolară a
copilului lor, dar şi implicaţi în deciziile şcolii.
Un alt punct forte al Şcolii Oakmeadow este că
aceasta

promovează

activ

comportamentele

non-

discriminatorii şi egalitatea de şanse. De asemenea,
politicile şcolii privind siguranţa şi sănătatea elevilor sunt
elaborate minuţios şi puse în practică întocmai, acest
aspect fiind remarcat atât de elevi, cât şi de părinţi.

39

„Educaţia presupune să insufli valori
şi să creezi visuri”:
Abraham Darby Academy

Prezentarea şcolii
În

sistemul

britanic

„academiile”

sunt

şcoli

independente finanţate de la bugetul de stat care, însă, îşi
pot suplimenta veniturile prin sponsorizări. De regulă,
„academiile” înlocuiesc una sau mai multe şcoli cu un nivel
scăzut de performanţă.
Abraham Darby Academy a fost înfiinţată în
septembrie 2008, directorul actual al acesteia fiind numit tot
la această dată. Şcoala are aproximativ 800 de elevi, însă
doar 10% dintre aceştia sunt înscrişi în anii 12 şi 13 de
studiu. Deşi numărul elevilor este în creştere, Abraham
Darby Academy este considerată, încă, o şcoală secundară
sub media de mărime specifică la nivel naţional, iar
proporţia elevilor cu nevoi educaţionale speciale şi / sau
dizabilităţi este în concordanţă cu aceasta. Media elevilor
eligibili pentru mesele gratuite asigurate de şcoală este mult
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peste media naţională, reflectând statutul dezavantajat al
zonei

în

care

unitatea

îşi

desfăşoară

activitatea.

Specializările oferite prin profilul şcolii se circumscriu
domeniilor comerţ şi afaceri / arta spectacolului.
Abraham Darby Academy este sponsorizată de
Breasla Creştină a Mercierilor (The Worshipful Company of
Haberdashers), în parteneriat cu Autoritatea Locală Telford
& Wrekin şi este, totodată, afiliată unei federaţii, alături de
Şcoala Secundară Adams din Newport, Shropshire.
De la deschiderea sa în 2008, şcoala a făcut
progrese remarcabile. Elevii au rezultate şcolare bune, un
comportament corespunzător, se simt în siguranţă şi îşi
aduc contribuţia la susţinerea comunităţii din care fac parte.
Aceste caracteristici sugerează o bună capacitate a şcolii
de a-şi îmbunătăţi rezultatele în mod susţinut, mai ales în
ceea ce îi priveşte pe elevii înscrişi în anul 12-13 de studiu.
La nivelul Etapelor Cheie 3 şi 4, calitatea rezultatelor
învăţării este într-o creştere continuă, ajungând la media
naţională, deşi există, încă, discrepanţe de la o disciplină la
alta. Cu toate acestea, având în vedere că în primii ani
rezultatele la testele naţionale erau constant scăzute,
perioada 2011-2013 a însemnat un progres atât pentru
şcoală, cât şi pentru elevii acesteia. Acest siaj educaţional
pozitiv se datorează, mai ales, calităţii curriculum-ului
propus de şcoală, cu o ofertă generoasă de cursuri, dar şi
preocupării constante pentru a acorda sprijin şi consiliere
elevilor. La nivelul şcolii, a fost implementat un program
detaliat de intervenţie, precum şi un program de accelerare
a învăţării, dovadă fiind nivelul de pregătire al elevilor pentru
examenele publice.
Realele calităţi de lider ale directorului, dublate de
parteneriate inspirate şi benefice cu sponsori şi cu federaţia
au fost condiţii fundamentale pentru afirmarea atât de
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rapidă a şcolii. Parteneriatele cu instituţiile comunităţii au
fost dezvoltate în beneficiul elevilor, iar măsurile ce vizează
asigurarea securităţii elevilor în spaţiul şcolii sunt, de
asemenea, eficiente.


Viziunea şcolii ...
„Educaţia presupune să insufli valori şi să creezi
visuri” este motto-ul şcolii, a cărei filozofie este realist
racordată la profilul comunităţii pe care o deserveşte:
„Credem că toţi elevii noştri pot face lucruri uimitoare cu
viaţa lor, indiferent de mediul din care provin, indiferent de
abilităţile şi aptitudinile lor, indiferent de punctul lor de
plecare.” Dincolo de mediul social din care provin elevii,
şcoala le poate deschide noi orizonturi de posibilităţi şi le
poate modela destinul. Alături angajamentul de a asigura o
pregătire formală de calitate, şcolile bune „îl formează pe
individ în integralitatea sa”. Întreaga activitate a şcolii
doreşte să se circumscrie unui „tradiţionalism iluminist”:
„Aderăm întru totul la obiectivele tradiţionale care pun în
prim-plan atingerea excelenţei în educaţie într-o comunitate
primitoare şi caldă, dar disciplinată.”

... pusă în practică
Accentul pe disciplină, văzută drept condiţie sine qua

non a progresului academic, se reflectă în însăşi arhitectura
internă a şcolii. După modelul panopticului propus de
filozoful şi teoreticianul social Jeremy Bentham, sălile de
clasă sunt dispuse în jurul unui turn central, unde se află şi
biroul directorului şcolii. Această poziţionare permite o
supraveghere permanentă a elevilor. Pe de altă parte,
standardele

de

disciplină

sunt

bine

articulate

şi

conştientizate de elevi, la baza acestora aflându-se ethos-ul
distinct al Mercierilor. Numărul de elevi exmatriculaţi în
primul an de la înfiinţarea şcolii a fost extrem de ridicat,
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directorul aplicând o politică de „toleranţă zero” faţă de orice
act

de

indisciplină. Cifra

a

scăzut semnificativ din

septembrie 2009. Fără îndoială, de la deschiderea şcolii şi
până în prezent, atitudinea elevilor faţă de şcoală s-a
îmbunătăţit considerabil, sentimentul de apartenenţă la
comunitatea construită în cadrul instituţiei şi aderarea la
scopurile acesteia reflectându-se în atmosfera de lucru din
timpul orelor de curs, dar şi în mândria cu care aceştia
poartă uniforma şcolii.
În general, frecvenţa elevilor este în concordanţă cu
media înregistrată la nivel naţional, cu diferenţe notabile
între grupele de vârstă, cu rate mai mari de absenteism în
rândul elevilor din anul 11 de studiu, dar tendinţa generală
este cea de reducere a acestui fenomen.
Pe de altă parte, gama de activităţi extracurriculare
pusă la dispoziţie de şcoală contribuie la dezvoltarea
armonioasă a personalităţii elevilor. Ansamblurile muzicale,
spre

exemplu,

se

situează

pe

un

înalt

palier

de

profesionalism, un impuls pozitiv pentru stima de sine a
elevilor participanţi, dar şi pentru şcoală, în întregul său.
În cadrul Abraham Darby Academy a fost dezvoltat
un sistem bine pus la punct de monitorizare a progresului
elevilor şi, odată depistate clivajele educaţionale, acestea
sunt dublate de măsuri recuperatorii, cu o reflectare pozitivă
în parcursul rezultatelor obţinute la examenul GCSE .
Totodată, unitatea şcolară face eforturi pentru a
asigura un parcurs de învăţare diferenţiat în funcţie de
abilităţile elevilor, de gradul în care aceştia sunt capabili să
asimileze informaţiile, cu o tendinţă de reducere a numărului
de activităţi didactice organizate frontal.
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Leadership şi
management
Planul de dezvoltare aferent perioadei de tranziţie
2008-2010 s-a axat cu preponderenţă pe crearea unei
culturi distincte a şcolii, la baza căreia se află ethos-ul
Mercierilor, afiliat unor înalte standarde de disciplină.
Leadership-ul puternic şi pozitiv asigurat de directorul şcolii
a făcut ca acest plan de tranziţie să fie îndeplinit cu succes.
De asemenea, condiţiile de predare şi învăţare s-au
îmbunătăţit semnificativ din 2008 şi până în prezent, iar
aspiraţiile sunt mari. Planul de dezvoltare aferent perioadei
2010-2013 pune, pe bună dreptate, rezultatele elevilor pe
primul loc, cu obiective bine precizate.
Directorul a reuşit să insufle un scop comun la nivelul
personalului. Activitatea managerială este discutată în
cadrul unor întâlniri organizate cu regularitate, cu o agendă
coerent trasată, în timp ce responsabilii comisiilor oferă
colegilor un sprijin profesional constant. Activitatea fiecărei
catedre („departament” în sistemul britanic) este

atent

monitorizată de direcţiunea şcolii prin implementarea unor
instrumente de auto-evaluare şi a unor planuri de
dezvoltare. Aceste documente contribuie la autoevaluarea
globală a şcolii şi trasează parcursul didactic şi managerial
ulterior.
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„Remarcabil în patru ani”:
New College Telford

Prezentarea şcolii
New College Telford este o unitate şcolară destinată
elevilor din anii 12 şi 13 de studiu, de dimensiune medie.
Cei aproximativ 1450 de elevi au vârste cuprinse între 16 şi
18 ani şi sunt înscrişi în programele de nivel A, o proporţie
de 13% dintre aceştia provenind din grupuri etnice
minoritare. De asemenea, New College Telford şcolarizează
şi un număr de aproximativ 180 de adulţi. Programele de
studiu acoperă peste 40 de discipline şi încorporează 11 din
15 arii curriculare, precum şi o serie de cursuri vocaţionale
la nivel intermediar şi avansat. Cele mai dezvoltate
discipline ca număr de elevi înscrişi sunt cele aferente
domeniului matematică şi ştiinţe, alături de arte, media şi
editare.

Viziunea şcolii ...
La nivelul şcolii a fost dezvoltat un cadru strategic de
dezvoltare, îmbrăcat într-o viziune exprimată simplu, dar
ambiţios: „Remarcabil în 4 ani.” În prim-planul întregii
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activităţi de la New College Telford se află obţinerea unor
rezultate bune la învăţătură, condiţie esen ială pentru
accesarea unui loc de muncă. Eşafodajul succesului este
asigurat, în viziunea articulată la nivelul conducerii, de patru
principii fundamentale:
1. „Mai întâi, elevii”, prin care şcoala se obligă să
asigure o experienţă de învăţare la cel mai înalt nivel;
2. „Resurse în serviciul elevilor”, prin care se doreşte
asigurarea celor mai bune condiţii de învăţare;
3. „Resurse umane eficiente”, prin care unitatea
şcolară îşi propune să formeze o forţă de muncă eficientă
economic;
4. „Un colegiu de succes”, ce îşi propune să
depăşească în mod constant aşteptările beneficiarilor.
Valorile

asumate

de

şcoală

reprezintă

repere

acţionale pentru toate categoriile de resurse umane
implicate, cu o trasare clară a responsabilităţilor acestora.
Mai întâi de toate, se are în vedere că „elevul este în centrul
întregii noastre activităţi; abordarea centrată pe elev este
esenţa întregii noastre activităţi.”

În al doilea rând, în

concordanţă cu viziunea enunţată, activitatea şcolii este
fundamentată pe „excelenţă şi aspiraţii înalte; ne străduim
să dezvoltăm şi să urmăm cele mai înalte standarde”. Nu în
ultimul rând, încurajând o atitudine de toleranţă şi respect
pentru diversitate, instituţia îi asigură pe toţi elevii săi că se
vor simţi „valorizaţi, respectaţi şi incluşi” în mod egal „pentru
a depăşi toate barierele din calea succesului.”

... pusă în practică
De-a lungul anilor, rezultatele elevilor care studiază
la New College Telford au înregistrat o creştere constantă,
peste aşteptări la discipline precum chimie, geografie şi
studii de media. O mare parte a elevilor promovează
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examenul GCSE cu tranşe de note situate pe palierul
superior (A*-C) la disciplinele fundamentale, matematică şi
limba engleză. Frecvenţa elevilor din anii terminali este, în
general, bună.
Deoarece activităţile de

învăţare

sunt adesea

organizate pe grupuri, cei mai mulţi elevi au competenţe
personale şi sociale bine dezvoltate, un atu pentru viitoarea
lor carieră. Aceste activităţi le dezvoltă încrederea în sine şi
deprinderile, mai ales cele de analiză şi de evaluare.
Succesul demersurilor educaţionale de la New College
Telford este reflectat şi de proporţia mare a elevilor care
sunt admişi în învăţământul superior, aproape trei sferturi
dintre absolvenţi urmând cursuri universitare în anul
academic 2012-2013.

Leadership şi
management
Directorul, cu sprijinul Consiliului de Administraţie, se
asigură că personalul şcolii plasează rezultatele elevilor pe
primul loc, implicându-se activ în monitorizarea atentă a
progresului individual al acestora. Acest demers a asigurat
rata crescută de promovabilitate a examenelor în anul 2012.
Comunicarea, un element esenţial pentru buna
funcţionare a aparatajului instituţional, este eficientă în
cadrul acestei unităţi de învăţământ. Un program coerent şi
detaliat de întâlniri asigură informarea personalului şcolii şi
participarea acestuia la luarea deciziilor, iar atitudinea
corpului profesoral faţă de schimbare este pozitivă.
Şefii departamentelor stabilesc ţinte ambiţioase
pentru nivelul rezultatelor elevilor. Datele sunt utilizate cu
eficienţă pentru a identifica acele cursuri care nu răspund
standardelor interne de calitate. Pentru acestea, sunt
elaborate

cu

promptitudine

măsuri

ameliorative,

iar

personalul didactic este sprijinit în implementarea acestora.
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Spre exemplu, dezvoltarea unui program intern de mentorat
şi programul de eliminare a absenteismului au contribuit
masiv la îmbunătăţirea rezultatelor elevilor. Consiliul de
Administraţie este bine informat cu privire la rezultatele
şcolii, iar membrii acestuia subliniază constant necesitatea
de a spori gradul de retenţie a informaţiilor în cadrul orelor
de curs.

Totodată, la nivelul consiliului se urmăreşte

racordarea realistă a curriculum-ului şcolii la contextul local.
Autoevaluarea este extensivă şi temeinic realizată.
Planurile

de

îmbunătăţire

conţin

acţiuni

detaliate

şi

relevante, pe care managerii şi membrii Consiliului de
Administraţie le monitorizează cu regularitate. Feedback-ul
obţinut de la elevi este integrat în planuri de măsuri
destinate creşterii standardelor.
Activităţile de dezvoltare profesională desfăşurate la
nivelul şcolii sunt în concordanţă cu observaţiile rezultate
din analiza internă. Exemplele de bună practică didactică
sunt

împărtăşite

pe

parcursul

activităţilor

comisiilor

metodice. Profesorii au acces la o varietate de surse de
informare, inclusiv la surse electronice, cu o reflectare
pozitivă în calitatea predării şi a învăţării.
Responsabilii

de

departamente

desfăşoară

o

activitate de evaluare a curriculum-ului la finalul fiecărui
semestru, analizând rezultatele fiecărui elev pentru fiecare
curs. Acest lucru le permite să identifice zonele de predare
deficitare şi să elaboreze măsurile ameliorative necesare.
Consiliul Elevilor este deosebit de activ, iar influenţa
acestui for a devenit tot mai pregnantă în natura deciziilor
care sunt adoptate la nivelul şcolii.
Şcoala are o serie de parteneriate extrem de
productive cu unităţile şcolare vecine, cu instituţii de
învăţământ superior, dar şi cu întreprinzătorii din zonă
pentru a spori şansele de integrare socială ale elevilor.
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„Descătuşează-ţi potenţialul. Dă
contur aspiraţiilor. Bucură-te de
succes!”:
Shrewsbury College of Arts &
Technology

Prezentarea şcolii
Shrewsbury College of Arts &Technology este o
unitate de învăţământ
marginea

oraşului

de mărime medie, situată la
Shrewsbury,

în

comitatul

Shropshire. Colegiul are două campusuri, pe London
Road şi în Radbrook. Cursurile oferite acoperă toate
cele 15 arii curriculare, cu accent pe domeniul
vocaţional, de la nivelul de iniţiere până la nivel
superior.

Totodată,

colegiul

pune

la

dispoziţie

numeroase cursuri de calificare în cadrul un programe
cu caracter exclusiv practic, acoperind o gamă amplă
de domenii precum administraţie, artă şi design,
cosmetică, frizerie, comerţ şi contabilitate, îngrijirea
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copiilor, instalaţii electrice, modă, inginerie, asistenţă
socială, arta spectacolului, sport, turism, tehnologie şi
producţie muzicală etc.
Elevii înscrişi la cursurile de zi ale colegiului,
aproximativ 2000 la număr, provin din medii diverse,
atât din zonele relativ prospere ale oraşului, cât şi din
zonele

dezavantajate

socio-economic.

Proporţia

elevilor provenind din grupuri etnice minoritare este
mică.
Colegiul a obţinut certificarea Training Quality
Standard (TQS – Standardul de Calitate a Formării),
beneficiază de consiliere din partea Investor in People
şi, de asemenea, a obţinut certificatul de calitate pentru
serviciile de consiliere şi orientare oferite.
La nivelul instituţiei se desfăşoară cursuri de
învăţământ

superior,

organizate

de

Universităţile

Staffordshire şi Edge Hill.

Viziunea şcolii ...
Într-o atmosferă primitoare şi relaxată, dar
ancorată în principii profesionale ferme, Shrewsbury
College of Arts & Technology le propune elevilor săi un
parcurs academic menit să le „descătuşeze potenţialul,
să le contureze aspiraţiile şi să le asigure succesul”.

... pusă în practică
Rata de succes şcolar a început să crească
semnificativ din anul 2011 şi, în prezent, păstrează
datele acestei tendinţe. De asemenea, având în vedere
diversitatea specializărilor, dar şi a tipurilor de
frecvenţă asociate (zi / seral), şcoala se bucură de un
grad ridicat de finalizare a cursurilor. Toate acestea se
datorează unei strategii elaborate de sprijinire a
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învăţării, orientată cu precădere spre elevii cu dificultăţi
de retenţie a informaţiei şi / sau cu dizabilităţi.
Mediul prietenos şi calitatea studiilor, precum şi
conectarea realistă la cererea de pe piaţa locală a
muncii au transformat această şcoală într-o alegere
populară atât pentru adolescenţi, cât şi pentru adulţii
care îi urmează cursurile. Sănătatea şi siguranţa sunt
eficient promovate şi îi ajută pe tineri să ia decizii
informate cu privire la viaţa lor. Totodată, aceştia
contribuie la bunăstarea comunităţii din care fac parte
prin implicarea în activităţi de voluntariat, strângeri de
fonduri ş.a.
Remarcabilă, la această şcoală, este şi dotarea
de care dispun spaţiile aferente fiecărei specializări în
parte, mai ales pentru domeniile muzică, inginerie şi
construcţii, astfel încât elevii au oportunitatea de a-şi
dezvolta competenţele tehnice într-un cadru ce redă
fidel datele realităţii profesiei pentru care au optat.

Leadership şi
management
Direcţiunea

şcolii,

alături

de

Consiliul

de

Administraţie şi de responsabilii departamentelor au
delimitat o direcţie strategică coerentă, susţinută de
personalul didactic al şcolii, în special orientată spre
îmbunătăţirea

rezultatelor

elevilor.

Coordonatele

acestei strategii sunt urmărite îndeaproape prin măsuri
de ameliorare ce vizează atât procesul de predareînvăţare-evaluare,

cât

şi

calitatea

serviciilor

de

consiliere şi orientare. În acelaşi timp, colegiul joacă un
rol cheie

în parteneriatele locale şi are legături

strategice productive cu angajatorii şi cu organizaţiile
din zonă. De remarcat este şi sistemul intern de
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autoevaluare a calităţii, continuu transformat pentru a-l
face cât mai relevant, acesta fiind utilizat, în prezent,
ca instrument de îmbunătăţire a calităţii. Una dintre
componentele sale este „mini-inspecţia”, menită să
identifice arealele de activitate didactică ce necesită
îmbunătăţiri.
Membrii
cunoştinţe

Consiliului

vaste

de

de

Administraţie

management

şi

au

deprinderi

relevante funcţiei, fiind activ implicaţi în procesele de
proiectare strategică din cadrul colegiului, cu un focus
preponderent pe îmbunătăţirea rezultatelor învăţării.
Siguranţa elevilor este o prioritate pentru
conducerea Shrewsbury College of Arts & Technology,
demonstrată

de

pregătirea

temeinică

pe

care

personalul şcolii o are în acest sens. Colegiul are patru
responsabili
centralizat

pentru acest domeniu, un sistem
de

monitorizare

a

elevilor,

proceduri

eficiente de evaluare a riscurilor şi, de asemenea,
legături strânse cu instituţiile abilitate din zonă.
Un alt aspect lăudabil îl constituie preocuparea
pentru implicarea elevilor în luarea deciziilor prin
iniţiative precum „Consiliul elevilor”, „Elevi mentori”,
„Ambasadorii elevilor”, dar şi prin includerea acestora
în comitetele organizate la nivelul şcolii.
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O tradiţie a excelenţei:
Bridgnorth Endowed

Prezentarea şcolii
Bridgnorth

Endowed

School

şi-a

construit

o

personalitate distinctă în cei peste 500 de ani de existenţă.
Şcoala fost înfiinţată în timpul domniei regelui Henric al VIIIlea, iar în secolul al XIX-lea, sub conducerea eminentului
clasicist Dr. Thomas Rowley, pătrunde în elita scolastică
din West Midlands. În prezent, Bridgnorth Endowed este o
şcoală de mărime medie cu profil tehnologic. Elevii provin
atât din oraş, cât şi din zona rurală înconjurătoare, o mică
proporţie

a

acestora

provenind

din

grupuri

etnice

minoritare. Şcolarizarea la clasele terminale este realizată
în parteneriat cu o şcoală secundară din zonă. Numărul
elevilor cu nevoi educaţionale speciale şi / sau dizabilităţi
este mic, la fel şi proporţia elevilor eligibili pentru a primi
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masa gratuit la şcoală. Unitatea de învăţământ are statutul
naţional al Şcolilor Sănătoase, premiul Eco-Şcoala şi este,
de

asemenea,

academie

Microsoft.

În

anul

2011,

Bridgnorth Endowed School a primit Premiul SSAT pentru o
Îmbunătăţire de Excepţie a rezultatelor în urma ameliorării
rapide obţinute de elevi la testul GCSE.

Viziunea şcolii ...
... porneşte de la ideea că fiecare elev poate fi
provocat să îşi depăşească limitele pentru atingerea
maximului de potenţial. Însă chiar şi astfel, în viziunea şcolii
învăţarea ar trebui să fie antrenantă şi activă. De
asemenea, opinia elevilor şi a părinţilor este vitală, pentru
că şcoala îşi doreşte să ofere o educaţie de înaltă ţinută.

... pusă în practică
Conducerea şcolii, numită pe post în ianuarie 2009,
a implementat un program de formare a profesorilor pentru
a îmbunătăţi calitatea predării, dar şi şi a curriculum-ului,
până în punctul în care acesta este, în prezent, „conceput
în aşa fel încât să garanteze că toţi elevii se vor familiariza
cu zonele esenţiale ale experienţei spirituale, morale,
sociale şi culturale.”
Activităţile de învăţare propuse sunt atent gândite de
membrii

corpului

profesoral,

sunt

variate

şi

bine

fundamentate ştiinţific. Pe parcursul orelor de curs, elevilor
le sunt create numeroase oportunităţi de a-şi articula
opiniile şi viziunea asupra informaţiilor prezentate. Liderii
şcolii au dezvoltat un sistem de monitorizare a progresului
elevilor, datele obţinute fiind încorporate în planuri de
măsuri destinate ameliorării rezultatelor învăţării.
În anul 2012, şcoala se mândrea cu rezultate
deosebite la examenele GCSE, 83% dintre elevi obţinând 5
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sau mai multe note cuprinse între A* şi C.
Pornind de la ideea că succesul şcolar este o
rezultantă a unui parteneriat ferm şcoală-elev-părinţi,
Bridgnorth Endowed School asigură multiple coordonate de
comunicare în cadrul acestui trinom prin organizarea
„serilor pentru părinţi”, prin „planificatoare pentru teme”,
rapoarte de progres pe fiecare disciplină în parte, planuri de
progres şcolar (PPM – Pupil Progress Measures), dar şi
prin corespondenţă şi comunicare telefonică.
Tot la nivelul acestei şcoli există o echipă de
consiliere şi sprijin (The Deep Support Team), concepută
ca un sistem interdependent alcătuit din mentori de studii,
tutori, profesori asistenţi, directori de studii, directori
asistenţi şi reprezentanţi ai elevilor.

Leadership şi
management
Conducerea din cadrul Şcolii Bridgnorth Endowed a
demonstrat o viziune profundă asupra modului în care
activitatea şcolii se poate îmbunătăţi şi are capacitatea de a
delimita corect atât punctele tari, cât şi aspectele care
necesită

îmbunătăţire.

Pentru

a

atinge

standardele

ambiţioase stabilite la nivelul şcolii, a fost formulat un model
uniformizat şi de calitate a actului predării şi a învăţării,
asumat de întregul corp profesoral şi transformat într-un
demers didactic tot mai eficient,

reflectat în distincţia

acordată în anul 2011 pentru „îmbunătăţirile remarcabile”
ale rezultatelor elevilor la examenele GCSE şi examenele
de nivel avansat. Pe de altă parte, managementul
programelor de consiliere, orientare şi sprijin educaţional,
dar şi cel destinat elevilor cu nevoi educaţionale speciale a
condus la creşterea performanţelor şcolare în rândul
elevilor.
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Specializarea şcolii este atent gestionată pentru ca
rezultatele învăţării să răspundă standardelor de calificare
aferente profilului tehnologic, de acest aspect beneficiind şi
şcolile din zonă prin asistenţa oferită.
Consiliul de Administraţie al şcolii acordă o atenţie
deosebită siguranţei elevilor, măsurile şi procedurile
elaborate în acest sens fiind conforme cu standardele
naţionale. Totodată, acestui for îi sunt înainte periodic
rapoarte privind progresul unităţii şcolare, opiniile elevilor şi
ale părinţilor.
Un alt punct forte al Şcolii Bridgnorth Endowed este
accentul plasat pe promovarea egalităţii de şanse, cu o
oglindire în rezultate şcolare şi participare în activităţile
şcolii nediferenţiate în funcţie de grup.
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„Deschide-ţi mintea. Lărgeşte-ţi
orizontul!”:
Mary Webb School & Science
College

Prezentarea şcolii
Situată în comunitatea rurală din Pontesbury, la
câţiva kilometri distanţă de Shrewsbury, Mary Webb School
and Science College este o unitate de învăţământ de
dimensiuni mici, raportată la cei aproximativ 600 de elevi pe
care îi şcolarizează. Proporţia elevilor provenind din grupuri
etnice minoritare, a celor cu nevoi educaţionale speciale şi /
sau dizabilităţi şi a elevilor eligibili pentru asigurarea
meselor gratuite este redusă.

Viziunea şcolii ...
Obiectivul principal al întregii activităţi din cadrul
şcolii este de a crea un mediu al excelenţei educaţionale ce
doreşte să desăvârşească relieful personalităţilor individuale
al elevilor săi. Alături de părinţi şi de reprezentanţii
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comunităţii locale, cu sprijinul unui corp profesoral bine
pregătit şi a unei oferte curriculare de calitate, Mary Webb
School

and

Science

College

vine

în

întâmpinarea

standardelor de calitate educaţională impuse de ritmurile de
dezvoltare ale secolului XXI.

... pusă în practică
Elevii de la Mary Webb School and Science College
demonstrează că sunt dornici să înveţe, iar atmosfera
pozitivă din timpul lecţiilor vine în sprijinul acestui proces.
Normele de siguranţă sunt cunoscute, aplicate şi reflectate
într-un comportament adecvat, orice derapaj fiind gestionat
eficient de conducerea şcolii, care a implementat şi un
sistem de monitorizare a frecvenţei elevilor. Elevii cu abateri
de comportament sunt sprijiniţi şi consiliaţi, ca parte a unor
proceduri interne detaliate în acest sens.
Deşi conducerea actuală a şcolii are mai puţin de doi
ani de activitate, rezultatele obţinute de elevi la evaluările
naţionale s-au îmbunătăţit semnificativ ca urmare a
măsurilor de ameliorare a activităţii personalului didactic.
Progresul elevilor este atent monitorizat şi măsurat prin
raportare la standardele de competenţă specifice fiecărei
discipline. În perspectiva examenelor, elevii pot beneficia de
un program suplimentar de pregătire, dar şi de „clubul
temelor” care poate să le asigure rezultate de treaptă
superioară la GCSE.
Oferta extracurriculară a şcolii este generoasă şi
acoperă o varietate de interese, plecând de la activităţi din
domenii precum sport (fotbal, rugby, badminton, volei,
gimnastică, fitness, tir cu arcul), literatură, ecologie,
astronomie, muzică şi teatru, ştiinţe etc.
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Leadership şi
management
Într-un timp relativ scurt, conducerea Mary Webb
School and Science College a reuşit să asigure un progres
remarcabil al elevilor şi să ridice standardele educaţionale
interne până la punctul în care peste 76% dintre elevi au
obţinut nota C şi peste la disciplinele de bază, matematică
şi

limba

engleză.

Totodată,

conducerea

şcolii

este

conştientă de faptul că pilonii profesionali ai personalului
didactic încă trebuie consolidaţi, astfel încât calitatea
predării să poată influenţa rezultatele ulterioare ale elevilor.
De asemenea, la nivelul şcolii, există şi un sistem de
recompensare financiară a prestaţiei cadrelor didactice,
progresul realizat de elevi fiind un barometru fundamental în
acest demers.
În ceea ce priveşte asigurarea şanselor egale pentru
elevi, conducerea a luat măsuri menite să garanteze reuşita
acestora, indiferent de contextul personal şi abordează cu
eficienţă situaţiile de discriminare.
Mary Webb School and Science College este
preocupată, de asemenea, să promoveze dezvoltarea
spirituală, morală, socială şi culturală a elevilor săi prin
activităţi formale şi nonformale relevante, desfăşurate în
grupuri de elevi ce au fost învăţaţi să abordeze cu
maturitate temele propuse.
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Portugalia

Punct educaţional cardinal:
Escola Básica Navegador Rodrigues
Soromenho

Prezentarea şcolii
Navegador Rodrigues Soromenho este o şcoală
publică, cu finanţare exclusiv de la stat şi face parte din
Grupul de Şcoli Navegador Rodrigues Soromenho situat în
Sesimbra, la o distanţă de aproximativ 40 km de Lisabona.
Baza

materială

se

află

într-o

stare

bună

pentru

desfăşurarea procesului instructiv-educativ şi a activităţilor
extracuriculare şi extraşcolare. Din acest grup fac parte
şapte unităţi şcolare, aflate la distanţe considerabile, de
până la 12 km. Unităţile şcolare portugheze sunt organizate
ca grupări verticale de şcoli cu mai multe unităţi
educaţionale: preşcolar, ciclul 1, ciclul 2, ciclul 3 şi
secundar. Astfel Grupul de şcoli Navegador cuprinde o
şcoală de nivel preşcolar, cinci de nivelul preşcolar şi ciclul
1(învăţământ primar) şi una de ciclul 2 şi 3, adică clasele VIX (Şcoala Navegador Rodrigues).
Organizarea şcolii şi managementul sunt asigurate
de director (Ana Paula Neto), directori adjuncţi (Carlos

61

Zacarias, Fernanda Martins şi Maria de Jesus Aldeia), doi
consilieri (Lisabeta Santos şi Mafalda Antunes); Consiliul
Şcolar (din care fac parte profesori, părinţi, reprezentanţi ai
municipalităţii, reprezentanţi ai comunităţii locale şi personal
auxiliar); consiliul pedagogic (directorul, coordonatorii de
departamente
educaţiei

curriculare,

elevilor

cu

coordonatorul
nevoi

din

speciale,

domeniul

bibliotecarul,

coordonatorul comisiei diriginţilor).

Viziunea şcolii ...
Conform

legislaţiei

portugheze

din

domeniul

educaţiei, fiecare şcoală sau grup de şcoli trebuie să
realizeze un Proiect educaţional valabil pe o perioada de 3
ani

ce

trebuie

să

cuprindă

principalele

direcţii

de

management. Proiectul educaţional al Grupului de Şcoli
Navegador a fost realizat în 2010 şi se încheie în 2013.
Acesta cuprinde harta strategică de dezvoltare a şcolii şi
este

bazat

pe

patru

vectori:

promovarea

educaţiei

cetăţeneşti, promovarea rezultatelor elevilor, promovarea
culturii în şcoală şi în afara şcolii şi promovarea modernizării
spaţiilor şcolare.

... pusă în practică
Rezultatele elevilor constituie, pe bună dreptate,
preocuparea principală a conducerii şcolii. În cadrul unităţii,
există o echipă de evaluare responsabilă de colectarea
datelor privind situaţia şcolară a elevilor, ceea ce permite
elaborarea măsurilor de îmbunătăţire menite să asigure rate
ridicate de promovabilitate la testări şi la examenele
naţionale. În ecuaţia ameliorativă sunt constant integraţi
profesorii, elevii şi părinţii, iar depăşirea problemelor
identificate reprezintă, de fapt, rezultatul efortului lor comun.
În acest sens, este demn de menţionat parteneriatul cu
Asociaţia EPIS şi cu Primăria oraşul Sesimbra, care a
permis monitorizarea cazurilor de eşec şcolar.
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Totodată, Şcoala Navegador Rodrigues Soromenho
aduce în prim-planul preocupărilor sale activităţile teatrale,
funcţionarea unui post de radio şcolar, activităţi în domeniul
muzical, manifestări la nivelul şcolii şi comunităţii cu teme
de unitate şi toleranţă şi, nu în cele din urmă, realizarea
unui festival la sfârşitul fiecărui an şcolar.

Leadership şi
management
Managementul de calitate şi buna administrare a
şcolii au permis semnarea unui Contract de Autonomie cu
Ministerul Educaţie şi Ştiinţei. Acest lucru a fost posibil
datorită rezultatului foarte bun obţinut în urma evaluării
externe realizată de reprezentanţii Inspectoratului General
de Educaţie. După evaluare, şcoala a realizat un plan care
cuprinde ideile şi măsurile concrete pe care conducerea
unităţii doreşte să le implementeze. Acest plan a fost
analizat de Departamentul Regional al Educaţiei care a dat
un aviz pozitiv şi a trimis proiectul la Secretariatul de Stat
pentru aprobare.
Existenţa Contractului de Autonomie semnat cu
Ministerul demonstrează faptul că Şcoala Navegador este
un exemplu de bună practică, axa principală a contractului
fiind efortul şcolii de a crea un plan de recuperare pentru
elevii care nu reuşesc să promoveze din diferite motive,
pentru elevii cu probleme. Acest fapt arată preocuparea
conducerii unităţii şi a corpului profesoral pentru elevii ce
provin din medii defavorizate şi constituie o componentă
principală în planul educaţional al şcolii, poate chiar mai
importantă decât obţinerea unor performanţe de excepţie.
Atmosferă destinsă şi climatul de relaxare întâlnit în şcoală,
atât în rândul elevilor, cât şi al profesorilor, arată o abordare
diferită a procesului educaţional şi o altă filosofie a actului
pedagogic în sine.
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O şcoală pentru viaţă:
Escola Comércio Lisboa

Prezentarea şcolii
Şcoala de Comerţ din Lisabona a fost înfiinţată în
anul 1989 ca instituţie de învăţământ privată pentru formare
profesională şi furnizare

de

servicii educaţionale în

Comunitate, bazată pe participarea activă şi pe o conexiune
puternică cu mediul de afaceri.
Şcoala oferă elevilor săi o gamă de cursuri
profesionale în domeniile comercial, tehnic, vânzări tehnice,
manager de vânzări, tehnică de marketing, organizare de
evenimente, operator tehnică de calcul.
Viziunea şcolii este să se constituie ca o instituţie de
calitate şi de referinţă la nivel naţional şi internaţional în
domeniul educaţiei şi formării profesionale. Cu o activitate
fundamentată în valori ce se întreţes în activitatea sa
educativă – dinamism, inovaţie, diversitate şi credibilitate –
Escola Comércio s-a impus la nivelul comunităţii ca unitate
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şcolară de referinţă, cu servicii ancorate în înalte standarde
de calitate.

Viziunea şcolii ...
„O şcoală pentru viaţă” este motto-ul şcolii, ce îşi
propune să stimuleze participarea activă a tinerilor la viaţa
şcolii pentru a-şi dezvolta o carieră profesională în domeniul
comerţ şi servicii, prin proiecte educaţionale.

... pusă în practică
În concordanţă cu viziunea conturată, este de
remarcat caracterul preponderent practic al activităţilor
educative, cursurile din domeniile operator calcul, lucrător
comercial, management, marketing, logistică şi design
grafic transpunându-se într-un plan concret, eficient,
reflectat în calitatea pregătirii elevilor şi în nivelul ridicat de
angajare al acestora.

Leadership şi
management
Alături de serviciile educaţionale, Escola Comércio sa constituit într-un model de marketing, şcoala dezvoltând o
strategie de promovare modernă, de impact, ceea ce o face
extrem de vizibilă la nivelul comunităţii. Pagina de internet
(http://newsite.escolacomerciolisboa.pt)

şi

pagina

de

Facebook sunt actualizate în permanenţă, sunt realizate
profesionist, în concordanţă cu standardele de calitate ale
şcolii, la fel ca şi pliantele de prezentare şi broşurile
informative.
Escola Comércio pune la dispoziţia elevilor săi toate
condiţiile tehnice pentru ca aceştia să îşi poate dezvolta
competenţele profesionale, mediul formativ fiind sincronizat
cu cel real. Există spaţii ce simulează, spre exemplu,
interiorul unui supermarket, vitrine, ateliere / expoziţii. Elevii
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sunt încurajaţi să fie creativi, să îşi personalizeze prestaţia
profesională fără a pierde de vedere, însă, reţetele de
succes consacrate. Totodată, fiecare aspect al şcolii este
valorificat la maximum şi pus în slujba educaţiei specifice
pe care elevii o primesc aici. Spre exemplu, librăria şcolii
este gestionată de un grup de elevi, rolul acestora fiind să
asigure funcţionarea „afacerii”.
Dincolo de atmosfera prietenoasă, Escola Comércio
este o comunitate ce a reuşit să îşi definească şi să îşi
promoveze reperele acţionale prin raportare la ritmurile, la
cerinţele secolului XXI. Deschiderea spre nou este, de fapt,
reţeta succesului său.
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„Per ardua surgo”:
Colégio Valsassina

Prezentarea şcolii
Colegiul Valsassina din Lisabona este, de fapt,
povestea unei familii. În 1898, o profesoară pe nume
Susana Duarte fonda o mică şcoală primară pe strada
Santa Marinha, în partea veche a oraşului Lisabona. După
căsătoria sa cu profesorul Frederico César de Valsassina în
1907, şcoala este extinsă şi pentru învăţământul gimnazial.
Având în vedere numărul tot mai mare de elevi, şcoala s-a
mutat într-o casă din Benfica, atunci o suburbie a Lisabonei.
Ulterior, a fost denumită „şcoală modernă”. Din cauza
dificultăţilor asociate efectelor Primului Război Mondial,
situaţiei economice a ţării şi lipsei de susţinere pentru
învăţământul privat, şcoala a fost închisă în 1918. Un an
mai târziu, tot în Benfica, profesorul Frederico Valsassina
redeschide noi „camere de studiu” pentru pregătirea
individuală a elevilor, iar acestea au fost ulterior mutate în
Praça Luís de Camões, în centrul oraşului Lisabona. În
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septembrie 1932, pe strada António Augusto de Aguiar nr.
130 a fost deschisă Şcoala Valsassina, autorizată să
desfăşoare cursuri pentru învăţământul primar. De-a lungul
anilor, colegiul a fost modernizat şi extins, ajungând să
şcolarizeze aproximativ 1000 de elevi la jumătatea secolului
trecut. Pentru serviciile educaţionale deosebite oferite de
şcoală, în 1958 directorul de la acea vreme, Mário Heitor, a
fost răsplătit cu distincţia de „Ofiţer al instrucţiunii publice”.
În 1984, şcolii îi este acordată autonomie pedagogică
pentru învăţământul primar, extinsă pe toate nivelurile de
şcolarizare în 1986. O nouă recunoaştere publică a
rezultatelor de excepţie obţinute de Colegio Valsassina a
venit prin acordarea titlului de „Membru de Onoare al
Ordinului Instrucţiunii Publice”. Zece ani mai târziu,
Frederico Valsassina Heitor este învestit în gradul de
Comandant al Ordinului Instrucţiunii Publice.
Actualul director al şcolii, João Valsassina, strănepot
al fondatorilor, a fost numit în funcţie în anul 2000 şi
reprezintă a cincea generaţie a familiei Valsassina care
conduce destinele Colegiului.

Viziunea şcolii ...
Exprimată simplu, transmisă de-a lungul a cinci
generaţii, moştenire culturală, brand familial

şi, totodată,

reţetă a succesului: „Un proiect pedagogic de factură
umanistă – de la grădiniţă până în pragul universităţii:
identitate, exigenţă, responsabilitate socială.”

... pusă în practică
Dorinţa de a asigura o educaţie de calitate se
întreţese în însăşi esenţa acestui proiect familial vechi de
115 ani, ale cărui contururi valorice au rămas neschimbate,
dar care îşi

redimensionează fundalul în permanenţă

pentru a păstra ritmurile lumii de acum. Programul
educaţional al Colegiului a fost dezvoltat în parteneriat cu
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centre de cercetări pedagogice pentru a putea răspunde
standardelor internaţionale şi pentru a oferi elevilor o
experienţă formativă completă, complexă, dar echilibrată.
În acest context, Colegiul a dezvoltat proceduri
proprii pentru evaluare şi formarea profesorilor care predau
aici, acestea incluzând asistenţe la ore, interviuri individuale
desfăşurate periodic, evaluări ale elevilor din clasele V-XII şi
ale opiniilor părinţilor în raport cu

coala.

Leadership şi
management
Colegiul Valsassina este azi un exemplu de bună
practică pentru întreg sistemul de învăţământ portughez,
fiind o instituţie ce conţine toate formele de învăţământ
(preprimar, primar, gimnazial şi liceal) şi realizează
performanţă în toate domeniile (a obţinut premii atât la
olimpiadele naţionale de ştiinţe, cât şi în activitatea
culturală). Sunt stabilite scopuri şi standarde clare de
asigurare a dezvoltării elevilor: dimensiunea academică
(dezvoltare

cognitivă,

psihomotorie,

artistică

etc.),

dimensiunea umană (la nivel individual – promovarea
modalităţilor de coordonare a fiecărui elev pentru a-şi
construi

propria

personalitate,

unică

şi

specială),

dimensiunea socială (misiunea şcolii e cea de reconciliere şi
echilibrare a diversităţii individuale cu viaţa socială).
Pentru profesorii săi, colegiul asigură un mediu de
lucru optim, recunoaşterea importanţei şi prestigiului lor ca
educatori, dezvoltarea profesională .
Pentru părinţii elevilor, colegiul a pus la dispoziţie un
sistem de comunicare eficientă şi, totodată, încurajează
participarea acestora la activităţile cultural-sportive în care
sunt implicaţi copiii lor. Întreaga activitate se bazează pe
principiul conform căruia prin monitorizarea individualizată a
fiecărui elev se pot atinge scopurile educaţiei diferenţiate.
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Educaţia ca reper al comunităţii:
Agrupamento Escolas Alcochete

Prezentarea şcolii
Sistemul

educaţional

din

Consorţiul

Alcochete

cuprinde toate nivelurile de învăţământ, de la învăţământul
preşcolar până la clasa a XII-a şi are înscrişi un număr de
3300 de elevi şi aproximativ 300 profesori ce îşi desfăşoară
activitatea în 9 clădiri. Consorţiul are un director şi 4
directori adjuncţi, organigramă ce a fost implementată din
anul şcolar 2011-2012. Cadrele didactice au norma
didactică de 24 ore pe săptămână şi lucrează cu clase de
până la 30 de elevi.

Viziunea şcolii ...
...aşază în centrul oricărui demers educaţional
întreaga comunitate, prin a cărui efort comun şcoala poate
respira în ritmul acestui secol şi poate, la rândul ei, modela
destine, mentalităţi, oameni.

... pusă în practică
Consorţiul Alcochete se remarcă prin deschiderea
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faţă de oportunităţile oferite de spaţiul economic în care îşi
desfăşoară activitatea, prin gama de cursuri pe care o pune
la dispoziţie.
Având

în

vedere

numărul

mare

de

elevi

şi

diversitatea mediilor sociale din care provin aceştia,
Consorţiul se confruntă cu o serie de probleme legate, mai
ales, de tendinţa de părăsire timpurie a şcolii în rândul
unora dintre elevi şi, pentru a veni în întâmpinarea acestei
probleme, depune toate eforturile prin numeroase proiecte
la nivel local pentru menţinerea tinerilor în şcoală. Ariile de
formare pentru învăţământul liceal sunt: socio-culturale,
ştiinţifice şi tehnice.
Unul dintre

factorii de

succes

ai şcolii este

promovarea activităţilor extracurriculare desfăşurate prin
biblioteca şcolii, care funcţionează ca un centru unificator al
consorţiului.
În ultimii ani, şcoala a înregistrat un progres constant
la rezultatele obţinute la examenele naţionale, devenind un
reper educaţional pentru comunitate.

Leadership şi
management
Liceenii fac practică la diferite companii naţionale şi
internaţionale pentru a aprofunda competenţele dobândite
în şcoală, ceea ce permite, la nivel local, o rată mare de
absorbţie a absolvenţilor pe piaţa muncii, mai ales în
domeniul turismului. Şcoala organizează şi cursuri pentru
educaţia adulţilor (EFA escolar) în domeniile administrativ,
informatic şi management.
Prin parteneriatul public-privat cu un număr de
companii multinaţionale din domeniul turismului care îi
selectează şi angajează pe cei mai buni absolvenţi ai
acestui consorţiu, tinerilor li se oferă şansa de a lucra în
domeniul în care s-au pregătit.
71

„Viitorul începe aici!”:
Escola Secundária Marquês de
Pombal

Prezentarea şcolii
Şcoala Secundară „Marquês de Pombal” este una
dintre primele şcoli moderne ale Portugaliei, fiind inaugurată
pe 13 iunie 1888. Iniţial, s-a numit Şcoala de Desen
Industrial şi a şcolarizat 150 de elevi, cărora le erau deja
asigurate o serie de facilităţi: laboratoare de chimie, ateliere
de mecanică şi o cantină.
Mai mulţi profesori străini au fot invitaţi să predea
chimie, desen artistic şi industrial, pictură şi ceramică.
Printre aceştia s-a numărat şi Leopoldo Battistini, remarcabil
pictor italian, care a lăsat o importantă moştenire şcolii.
Fetele preferau cursurile de chimie şi broderie, în timp ce
băieţii căutau cursurile de mecanică, electricitate şi
dulgherie.
În timp, numărul elevilor a crescut, standardele
profesionale impunând noi dotări, mai mult spaţiu, o nouă
construcţie. Astfel, în anul 1962 a fost dată în folosinţă o
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nouă construcţie care este sediul actual al şcolii, în zona
istorică şi turistică a Lisabonei. Şcoala ocupă o suprafaţă de
32000 mp, dintre care 8000 sunt construiţi.
Revoluţia

din

1974

a

diminuat

învăţământul

industrial, prin urmare, în anul 1979, Şcoala de Desen
Industrial a fost denumită Şcoala Secundară Marchizul de
Pombal. Numele şcolii este legat de istoria modernă a
Portugaliei şi de cel al primului ministru care a reconstruit
Lisabona după marele cutremur din 1755.
Cutremurul a avut loc în ziua de 1 noiembrie 1755 şi
a fost estimat la 9 grade pe scara Richter, cu epicentrul in
largul marii la aproximativ 200 km de oraş. Cutremurul a
fost urmat de un tsunami uriaş şi de un incendiu care a ras
de pe faţa pământului prospera capitala lusitană. La o lună
după cutremur, primul ministru, Marchizul de Pombal, a
prezentat cinci planuri de refacere a oraşului de la zero, cu
străzi largi şi pieţe impozante, în care se punea pentru
prima oară problema construcţiilor anti-seismice. Lisabona
de astăzi este un oraş foarte ordonat şi organizat, conform
planurilor de la 1755 ale primului ministru.
Contribuţia şcolii la dezvoltarea ţării, prin absolvenţii
bine pregătiţi în diverse domenii – mecanic, electric,
construcţii, dulgherie, industrie uşoară etc. – a fost
recunoscută oficial de preşedintele republicii în 1990, care
acordat unităţii de învăţământ titlul de Membru de Onoare al
Ordinului Instrucţiunii Publice.
În prezent, Şcoala Secundară „Marquês de Pombal”
pregăteşte specialişti în diverse domenii – construcţii,
mecanic,

electrotehnică,

industrie

uşoară,

continuând

tradiţia, dar fiind în strânsă legătură cu piaţa muncii şi cu
cerinţele ei – desenatori CAD, calculatoare.
Din păcate, numărul elevilor şi profesorilor este în
descreştere. Dacă în anii ’70 frecventau cursurile şcolii 1800
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de elevi, în anii ’90 – 1400 de elevi, în prezent sunt doar 698
de elevi.

Viziunea şcolii ...
„Viitorul începe aici!” este sloganul şcolii, care face
eforturi să răspundă nevoilor educaţionale impuse de
contextul socio-economic actual.

... pusă în practică
Şcoala dispune de două biblioteci bine dotate, care
conţin exemplare rare, puse la dispoziţia cititorilor în sala de
lectură, un amfiteatru multifuncţional, cantină, un muzeu, o
capelă, ateliere pentru toate domeniile în care sunt pregătiţi
elevii şi săli de clasă pentru pregătirea teoretică. Deoarece
în ultimii ani nu s-a mai investit în dotarea atelierelor şi din
necesitatea de a facilita trecerea de la statutul de elev la cel
de angajat, instruirea practică se desfăşoară, preponderent,
la agenţii economici.
De asemenea, pornind de la ideea că formarea
profesională presupune acumulări, comunicare şi, în
contextul actual, mobilitate, şcoala a iniţiat o serie de
parteneriate în cadrul Programului de Învăţare pe Tot
Parcursul Vieţii pentru a asigura elevilor săi un cadru de
pregătire multidimensional, conturat în experienţe de
succes.

Leadership şi
management
Unitatea de învăţământ este implicată în derularea
proiectelor europene – Leonardo da Vinci, axate pe
pregătirea practică în domenii de actualitate.
Şcoala se remarcă, de asemenea, prin faptul că
păstrează legătura cu absolvenţii săi, ceea ce a contribuit la
construirea unei identităţi instituţionale puternice. Există în
şcoală un „muzeu” al absolventului, în care se regăsesc
donaţii ale foştilor elevi, aspecte din activitatea acestora.
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Un alt atu managerial este acela că elevii sunt
antrenaţi în activităţile de dezvoltare şi promovare a unităţii
de învăţământ.
Dovadă a interesului deosebit pentru dezvoltarea
profesională şi pentru racordarea la realitatea economică
este faptul că în cadrul şcolii a fost înfiinţat şi funcţionează
un Centru de Recunoaştere şi Validare a Competenţelor
profesionale pentru adulţi (RVCC).
Preocuparea

pentru

formarea

şi

dezvoltarea

competenţelor manageriale, atât la nivelul conducerii unităţii
de învăţământ, cât şi la nivel naţional reprezintă un alt punct
forte al activităţii acestei unităţi şcolare. În acest sens, în
şcoală se desfăşoară cursuri/ stagii de formare pe probleme
de management educaţional, care se adresează directorilor
interesaţi de propria dezvoltare profesională.
Existenţa/

întreţinerea/

funcţionarea

muzeului

„Leopoldo Battistini” ca pe o emblemă a şcolii şi ca un
model de urmat reprezintă o trăsătură identitară puternică.
Se remarcă, de asemenea, pasiunea şi dăruirea de
care dau dovadă profesorii şcolii, atât în activitatea directă,
nemijlocită cu elevii, dar şi în activităţile de promovare a
unităţii de învăţământ.
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Un proiect educaţional pentru
întreaga comunitate: Escola
Profissional Almirante Reis

Prezentarea şcolii
Escola Profissional Almirante Reis (EPAR) este o
şcoală privată înfiinţată în 1992 în cadrul unui program ce
viza conceperea şi realizarea unui sistem de educaţie şi
formare orientat spre dezvoltarea umană, socială, culturală
şi economică a Portugaliei şi a ţărilor în care limba oficială
este portugheza.
În ultimii 21 de ani, EPAR s-a dezvoltat ca centru
educaţional ce furnizează dublă certificare – educaţională şi
profesională – în următoarele domenii:

Cursuri profesionale (Nivel IV)
•

Tehnician în turism

•

Tehnician în sistemul hotelier

•

Tehnician în sisteme informatice

•

Tehnician în management

•

Tehnician în asistenţă psiho-socială

Educaţie şi formare pentru tinerii adulţi (Nivel II)
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•

Asistenţi în administraţie

•

Operatori în tehnologia informaţiilor

Educaţie şi formare pentru tinerii adulţi (Nivel II şi III):
Divertisment turistic şi tehnician în

•

domeniul informaţiilor
•

Asistenţă familială şi sprijin comunitar

•

Tehnician în geriatrie

•

Îngrijitor copii

Avantajul desfăşurării activităţii educative în mediul
privat derivă din posibilitatea colaborării cu specialişti din
domeniile în care unitatea şcolară oferă specializare,
aceştia lucrând pe baza unui contract. De asemenea,
unitatea şcolară colaborează cu unităţi hoteliere de prestigiu
precum Holiday Inn, Estoril Sol, Continental pentru a
asigura elevilor o pregătire profesională de calitate.

Viziunea şcolii ...
...porneşte de la ideea că oamenii trebuie valorizaţi
prin „integrare culturală, socială şi profesională”, prin
promovarea diversităţii şi a multiculturalismului ca liant al
relaţiilor interumane şi interinstituţionale durabile.

... pusă în practică
De

remarcat,

la

nivelul

acestei

şcoli,

este

preocuparea pentru asigurarea accesului la educaţie pentru
elevii

provenind

din

medii

sociale

defavorizate

prin

asigurarea unor facilităţi privind transportul acestora.

Leadership şi
management
În vederea asigurării unei bune promovări la nivelul
comunităţii, Escola Profissional Almirante Reis a dezvoltat
un sistem de marketing bine articulat, concretizat în
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existenţa unei pagini web personalizate şi constant
reactualizate
Facebook

(http://www.epar.pt),

a

unei

pagini

de

(https://www.facebook.com/epar.escolaprofissional),

dar şi în publicarea unor materiale informative, popularizate
inclusiv prin intermediul reţelei locale de transport din
Lisabona.

Totodată, şcoala se remarcă şi prin oferta de formare
realist

adaptată

profilului

socio-economic

local,

prin

preocuparea pentru asigurarea unui demers educaţional de
calitate atât la nivel teoretic, cât şi practic, accesibil tuturor
elevilor, inclusiv celor provenind din medii economicosociale dezavantajate, dar având în vedere şi politica
eficientă de imagine a şcolii, Escola Profissional Almirante
Reis reprezintă un model de management de succes, realist
racordat la cerinţele pieţei economice portugheze.
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Escola Superior de Educadores de
Infancia „Maria Ulrich”

Prezentarea şcolii
„Pentru a educa ... Dar de unde să încep?
Indiscutabil, de la început – de la copii.” (Maria Ulrich,
1973).
Pornind de la aceste convingeri, Maria Ulrich a pus
bazele Şcolii Superioare pentru Educatori la 8 noiembrie
1954, cu sediul într-un apartament de 4 camere din
Lisabona.
„În ciuda lipsei de mijloace mult mai sofisticate, fără
metode bine definite, unitatea umană a fost atât de
puternică încât a făcut totul posibil, împreună cu imaginaţia
şi entuziasmul, chiar dacă existau lipsuri. Asta a fost în acei
primi ani, cu aceşti educatori, şi anume că Şcoala a creat un
spirit distinctiv şi original (...) construit pe schimb de
experienţă, simplitate şi dinamică... Interesele, proiectele şi
iniţiativele au înflorit... Comunitatea s-a îmbogăţit cu oameni
din afara ei care au fost atraşi de noutate şi au fost
întotdeauna primiţi călduros... Mai presus de toate, Şcoala
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s-a străduit mereu să ofere valori umane, propunând un
proiect viu...Crearea propriei grădiniţe a fost (...) necesară
pentru a asigura un câmp experimental pentru noi metode
pedagogice.” (Maria Ulrich, 1973)
În prezent, Şcoala Superioară pentru educatori
„Maria Ulrich” este face parte din Asociaţia pentru
Pedagogia Învăţământului Preşcolar, cu aproximativ 400 de
cursanţi înscrişi la programele sale de studiu.

Viziunea şcolii ...
...este departe de a dezvolta tehnici, ori de a le
propune, ci valori umane îmbrăcate în haina unui proiect de
viaţă pe care un educator îl poate propune copilului, familiei,
societăţii.

... pusă în practică
Prin programele de licenţă şi de masterat, Şcoala
Superioară pentru Educatori „Maria Ulrich” oferă specializări
în educaţie preşcolară şi primară, iar reperele activităţii sale
concordă cu principiile pe care le promovează: ludic
educaţional, profesionalism, rigoare, căldură.

Leadership şi
management
Deşi este o unitate de învăţământ ce funcţionează în
regim privat, Şcoala Superioară pentru Educatori „Maria
Ulrich” s-a bucurat de continuitate în activitatea pe care o
desfăşoară graţie unei filozofii educaţionale ce a fost
construită pe piloni ştiinţifici autentici, inovatori, flexibili.
Şcoala colaborează eficient cu organizaţiile naţionale
şi internaţionale din domeniul pedagogiei, desfăşurând o
serie

de proiecte

internaţionale

în

acest

sens.

De

asemenea, şcoala este destinaţie de studii pentru bursierii
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Erasmus din ţările Uniunii Europene;
Schema de management a şcolii se circumscrie unui
fond declarativ pur acţional („a planifica”, „a face”, „a
verifica”, „a acţiona”), plecând de la premisa că, în demersul
managerial, toate cele patru verbe sunt interdependente şi,
pentru a atinge succesul, înlănţuirea acestora trebuie să se
înscrie într-o ordine imuabilă.
Şcoala se află şi în prezent în imobilul iniţial, în
centrul oraşului Lisabona. Spaţiul restrâns al şcolii este
utilizat cu eficienţă pentru sălile de curs, ateliere, bibliotecă,
cafenea, birouri, dispunerea acestora şi dotările reuşind să
estompeze caracterul instituţional al activităţii şcolii şi pentru
a induce, mai degrabă, sentimentul că te afli într-o familie.
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Institutul de Educaţie al Universităţii
din Lisabona

Institutul de Educaţie reprezintă un departament
relativ recent înfiinţat (2008) în cadrul Universităţii din
Lisabona, conceput pentru a spori potenţialul de intervenţie
a universităţii în problemele specifice educaţiei şi formării
profesionale din Portugalia. Institutul reuneşte patrimoniul şi
resursele umane care au aparţinut anterior Departamentului
de Ştiinţe ale Educaţiei, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe
ale Educaţiei şi Departamentului de Educaţie, Facultatea de
Ştiinţe. Institutul de Educaţie moşteneşte astfel, experienţa
imensă acumulată în cercetare, în formarea profesorilor, în
interacţiunea cu comunităţile educaţionale, în intervenţiile
pe mai multe dimensiuni ale educaţiei şi în politicile publice.
Aşa cum a fost reorganizat, Institutul de Educaţie al
Universităţii din Lisabona reprezintă o instituţie de cercetare
şi educaţie, de intervenţie comunitară şi de sprijin pentru
politicile publice din educaţie şi formarea profesională.
Misiunea Institutului constă în:
•

Studierea

realităţilor

educaţionale

din

societatea

portugheză, dar şi din societăţi şi culturi din Europa sau
din alte zone geografice cu care există relaţii istorice;
•

Formarea profesională a personalului didactic de
predare

de
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nivel

universitar

si

post-universitar:

educatori,

profesori,

instructori,

antrenori

şi

alţi

profesionişti implicaţi în activităţi educaţionale sau în
organizaţii cu scopuri educaţionale sau de formare;
•

Intervenţia comunitară în scopul promovării calităţii
educaţiei formale şi non-formale şi pentru dezvoltare
socială;

•

Asigurarea

suportului

ştiinţific

şi

tehnic

pentru

conceperea, implementarea şi evaluarea politicilor
publice în domeniul educaţiei şi al formării profesionale.
Institutul este organizat pe trei domenii de cercetare şi de
educaţie, pe specializări disciplinare, multidisciplinare sau
interdisciplinare

în

domeniul

educaţiei

şi

formării

profesionale, după cum urmează:

Istorie şi psihologie a educaţiei
Grupuri de cercetare:
•

Istoria Educaţiei

•

Psihologia Educaţiei

Politici de educaţie şi formare profesională
Grupuri de cercetare:
•

Evaluare Educaţională

•

Politici educaţionale şi administraţie

•

Educaţia Adulţilor

Dezvoltarea curriculum-ului, didactică, formarea profesorilor
Grupuri de cercetare:
•

Curriculum şi formarea cadrelor didactice

•

Educaţie, tehnologie şi societate

•

Matematică

•

Ştiinţe ale Educaţiei

Un exemplu de bună practică în privinţa programelor
de intervenţie educaţională în care este implicat Institutul de
Educaţie îl reprezintă TEIP (Priority Intervention Education
Territories Program). Programul TEIP face parte din
strategia de prevenire şi combatere a abandonului şcolar
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prin intervenţie specifică în comunităţile afectate de
probleme sociale şi economice.
Obiectivele TEIP:
TEIP:
•

Eliminarea părăsirii timpurii a şcolii în educaţie şi
formarea profesională;

•

Îmbunătăţirea

rezultatelor

educaţionale

şi

promovarea calităţii în educaţie;
•

Scăderea nivelului de indisciplină;

•

Consolidarea parteneriatului dintre şcoală, familie şi
comunitate.

Activităţile principale din cadrul TEIP:
•

Prevenirea părăsirii timpurii a şcolii şi a indisciplinei
în mediul şcolar, prin activităţi de mentorat, de
asistenţă socială şi culturală a tinerilor, de suport
pentru familii şi prin aplicarea de măsuri disciplinare;

•

Îmbunătăţirea învăţării, prin: activităţi de sprijin pentru
elevii aflaţi în situaţie de risc (timp suplimentar pentru
învăţare); reducerea numărului de elevi în clasă sau
creşterea numărului de profesori pentru clasele aflate
în situaţie de risc; o mai mare flexibilitate în
managementul curriculum-ului; posibilitatea elevilor
de a opta mai devreme (de la vârsta de 13 ani)
pentru rute de pregătire vocaţională; programe de tip
şansa a doua pentru cei care au abandonat şcoala.

•

Management şcolar şi organizaţional, prin corelare
între

departamentele

pe

discipline

de

studiu,

programe de studii pe nivele, delegarea monitorizării
şi sistem local de autoevaluare, iniţiative proprii de
formare pentru personalul didactic şi nedidactic,
prezenţa ”prietenilor critici”din universităţi în toate
colile din programul TEIP.
•

Implicarea comunităţii, prin acţiuni de conştientizare
a părinţilor şi a partenerilor locali; organizarea în
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şcoală a unor

activităţi de educaţie şi formare

profesională pentru adulţi;
•

Alte cercetări şi programe de intervenţie, care se pot
constitui în exemple de bună practică ce pot fi
valorificate în sistemul educaţional românesc:

•

Realizarea unor studii de cercetare privind implicarea
elevilor în învăţare, ”Student Engagement in Schools:
Differenciation

and

Promotion”,

un

studiu

multidimensional prin care sunt urmărite aspecte
care

ţin

de

componenta

afectivă,

de

cea

comportamentală şi de cea cognitivă a adaptării
elevilor

în

şcoală

şi

modul

în

care

acestea

influenţează rezultatele învăţării. Interesant este
faptul că studiul este realizat prin implicarea unor
cercetători universitari din întreaga ţară şi din Insulele
Azore, astfel încât rezultatele studiului să poată fi
valorificate în politicile educaţionale la nivel naţional
şi să conducă la găsirea unor soluţii pentru creşterea
motivaţiei pentru învăţare, la scăderea abandonului
şcolar şi la îmbunătăţirea rezultatelor şcolare.
•

TACCLE2- Teachers’ Aids on Creating Content for
Learning Environments reprezintă un alt proiect care
îşi propune să dezvolte competenţele profesorilor de
utilizare a tehnologiilor de informare şi comunicare în
predarea diferitelor discipline. Ceea ce merită reţinut
este faptul că proiectul îşi propune să influenţeze
politicile

şi

curricula

instituţiilor

de

formare

a

profesorilor, astfel încât să includă învăţarea de tip
e-learning ca parte a formării iniţiale şi continue.
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