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I. PRELIMINARII 

Odată precizată aria de lucru, tema presupune definirea termenului-cheie, examinarea 

unor surse, investigarea unor subiecţi şi reflecţia responsabilă - sub formă de concluzii şi 

recomandări - asupra realităţilor pe care le evidenţiază actul de cercetare-documentare, 

în vederea finalizării prin acţiune a demersului cercetiv. 

 

Definitii (primare): 

 DEX: “Ciocnire a doua sau mai multor corpuri”. 

 DN: “Fenomenul de intrare in contact a doua corpuri, dintre care cel putin unul este in 

miscare; ciocnire, coliziune, tamponare”. 

 Oxford si Longman: “Efect de lovire”. “Influenta, in special puternica”. “Implantare”. 

 Roget [contexte semantice]: influenta incitativa, impulsionanta, stimulativa. 

 Larousse: “Efect produs prin lovirea unui corp de catre altul; influenta rezultata”. 

“Studiu de impact: studiu care precede/insoteste realizarea unor mari constructii 

(magistrale, instalatii industriale etc.), pentru relevarea consecintelor in mediu”. 

 

Observatii (minimale): 

 Accentul este pe influenta (datorata cauzei), pe emisie ca imprimare a unei “miscari” si 

ca predictie, mai degraba decat pe receptie, pe urmari (fie si ca actiune “urmatoare”). 

 Dictionarele romanesti se rezuma la sensul propriu, denotativ (DER nu-l inregistreaza); 

sub acest aspect, ele sunt relevante…socio-cultural.  

 

Comentarii (de oportunitate): 

 Prin formula(rea) “masuri de reforma”, tema cere analizei comandate sa releve nu 

efectele reformei (vizand demultiplicarea ei in proces) - care este de dezvoltat intr-o 

analiza ulterioara specifica - ci efortul produs de sistem (vizand aplicarea acesteia). 

Spre exemplificare, pentru “profesor” distinctia ar fi: reforma la profesor (intentionala) 

fata de reforma prin profesor (reala). 

 Precizarea din titlul temei: “la nivelul unitatii scolare“ recomanda expres studiul de caz 

– orice alt tip de investigatie fiind (indiferent cum a fost preliminata abordarea temei) 

stricto sensu impropriu acesteia si, deci, in afara ei; caz in care optiunea naturala este 
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investigatia prin chestionar – mai productiva –, rafinatele discutii de grup (si similar) 

meritand retinute pentru mai concludenta analiza a efectelor (reale) ale reformei. 

 

Ansamblul acestei duble analize ar fi structurat: 

Etapa I – analiza de impact: 

Ce s-a propus ca reforma 

Ce s-a imprimat prin reforma 

Ce s-a aplicat in reforma 

Etapa II – analiza de efecte 

Ce s-a receptat ca reforma 

Ce s-a schimbat prin reforma 

Ce s-a optimizat in reforma 

 

In context (si privind reforma intentionata/la ca un mare „curriculum propus‟), definitia 

oportuna pentru „impact‟ ar fi:  

gradul/masura in care documentele si activitatile (pro)reformatoare initiate la 

nivel central-oficial au patruns ca atare in mediul educational al unitatii scolare. 

 

Prin mediu educational - termen care, prin diferenta de „spatiu scolar‟, face puntea dintre 

investigarea impactului si investigarea (ulterioara) a efectelor - intelegem: 

ansamblul relatiilor de lucru (profesiotop) care influenteaza/determina atitudinea 

proactiva fata de propria persoana si in organizatie. 

 

Prin documente proreformatoare se pot intelege: 

■ Legea invatamantului 

■ Statutul Personalului Didactic 

■ Ordine ministeriale 

■ Metodologii si Instructiuni de aplicare 

■ Regulamentul CCD 

■ Standarde ocupationale 

■ Documentele privind inspectia scolara  

■ Buletine de informare 

■ Instrumente de lucru 

■ Altele

 

Prin activitati proreformatoare se pot intelege: 

■ Initierea proiectelor in (co)finantare 

■ Sesiuni de abilitare in curriculum 

■ “Pregatirea” de informare in reforma 

■ Stagiile de formare manageriala 

■ Restructurarea formulei anului scolar 

■ Evaluarea prin calificative 

■ Cresterea rolului bacalaureatului  

■ Crearea asociatiilor profesionale 

■ Clasele cu taxa in scolile de stat 

■ Crearea Agentiilor de formare 

■ Crearea programelor tip “Socrates” 

■ Deschiderea expozitiilor de auxiliare 
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■ Interventia oficialitatilor in presa 

■ Introducerea programelor tip Waldorf 

■ Dotarea cu echipamente informatice 

■ Crearea scolilor private 

■ Schimbarea conducerilor dupa alegeri 

■ Altele

 

Pentru etapa I (analiza de impact), gradul de „implementare‟ se va evalua – in baza de 

raspunsuri la chestionare – in conformitate cu setul de repere (constituind coeficient de 

efectivitate pentru concluzia ca Impactul reformei consta in…): 

▂  existenta documentelor si a dotarilor (2) 

▄ diseminarea documentelor si functionarea dotarilor (4) 

▆  programarea activitatilor proreformatoare (6) 

▇  efectuarea activitatilor in conditiile utilizarii dotarilor (8) 

█ ecouri ale diseminarii documentelor si ale efectuarii activitatilor (10) 

 

In acest sens, matricea grupuri-tinta / repere concludente ar putea insera traseul pe care s-

ar derula analiza de efecte / reforma prin profesori): 

 

 
Existenta Diseminare 

Functionare 

Programare Efectuare 

Utilizare 

Ecouri 

Manageri      
Profesori Normative   

Curriculum- 

cadru 

 Programele 

pe discipline 

 Variante, 

alternative 

Documentele 

de evaluare 

 Ghiduri 

 Auxiliare 

 Oferte de 

formare 

 Cursuri 

Bibliografii 

 Proiecte 

Programe  

Echipamente 

Conectare 

Consumabile 

 In clasa 

 La stagii 

Personala 

 In cercuri 

Prin lectorate 

 Extra-scolar 

 

 

 Atributii 

(distincte pe 

cele trei parti 

de norma) 

Desemnare 

pentru 

formare 

 Inscriere la 

cursuri de 

formare 

 Ritmicitatea 

formarii 

ulterioare 

Autoformare 

 Informare 

 Contacte 

continue cu 

CCD 

CDS 

 

Competente 

 Frecventare 

 Acoperirea 

programului 

 Lucru efectiv 

cu CCD 

Coparticipare 

la decizii 

 CDS 

Contacte 

comunitare 

 Extinderea 

informaticii 

 

 

 Resolicitare 

 Proiecte 

ariera 

Conflicte 

 Cumul 

 Stress 

Sindicat 

 Asociatii 

profesionale 

 

Parinti      

Elevi      
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Intrebarile ar privi grupat reperele de coeficient 2 si 4, respectiv 6 si 8 si separat reperul de 

coeficient 10 – putand fi selectate dintre urmatoarele: 

 

- existenta de documente-dotari; diseminarea documentelor & functionarea dotarilor 

1. Cat timp petreceti la scoala pentru pregatirea orelor care urmeaza ? 

2. Ce documente normative detineti in catedra ? 

3. Considerati util sa detineti acasa documentele curriculare ? 

4. Ce variante la curiculumul oficial s-au distribuit / discutat in catedra / la cerc ? 

5. Dintre instrumentele de lucru preferati: ghidurile / manualele / culegerile ? 

6. Cum ati selectat manualul cu care lucrati ?  

7. Cum apreciati utilitatea calificativelor si eventuala lor extindere ? 

8. Ce documente de evaluare va intereseaza in mod special ? 

9. Ce forme de pregatire continua ati urmat: abilitare curiculara, “40h-reforma”, cursuri de 

perfectionare, programe parteneriale, programe de formare? 

10. Programul urmat a fost realizat in scoala sau in alt loc ? Unde ? 

11. Ce docume te de formare vi s-au inmanat (suport de curs / similar) ?  

12. Ce oferte de cursuri de pregatire ati primit de la ISJ / CCD / Directia scolii ? 

13. Ce informatii primiti si sub ce forma de la institutile centrale ? 

14. Cum va sprijina informational Institutul de Stiinte ale Educatiei ? 

15. Cum va realizati documentarea profesionala ? 

16. Ce programe de tip “Socrates” cunoasteti prin documente scrise ? 

17. Ati participat la proiecte de colaborare cofinantate international ? Exemplificati. 

18. Este scoala Dvs implicata intr-un proiect comunitar ? De unde stiti ? 

19. Aveti abilitati de lucru cu computerul ? In ce baza documentara ? 

20. Lucrati cu un manual anume sau preferati ca elevii Dvs. sa invete dupa notite ? 

21. Ce aparatura sau echipament electronic utilizati la orele Dvs. ? 

22. Ati avut oferte de abilitare informatica prin programele de pregatire continua ? 

23. Este scoala Dvs. conectata la Internet ? 

24. Daca utilizati echipamente electronice (calculatoare), cum procurati hartia ? 
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- programarea activitatilor; efectuarea activitatilor in conditiile utlilizarii dotarilor: 

1. Ce activitati in afara normei de predare contine fisa Dvs. de post ?  

2. Cate ore/an prevede norma Dvs. de pregatire continua inscrisa in fisa de post ? 

3. La ce tip de cursuri de pregatire ati fost programati sa participati ? Cand ? 

4. Cate ore ati efectuat pana acum ? 

5. Prezenta constanta la cursurile de pregatire a fost strict verificata ? 

6. Cum v-ati fructificat experienta de la clasa la stagiile de pregatire continua ? 

7. Cu ce act (document) s-au finalizat cursurile de pregatire ?  

8. A implicat aceasta pregatire folosirea calculatorului ? 

9. Cum este asigurata continuitatea pregatirii elevilor cand participati la pregatire ? 

10. Puteti da un exemplu de competenta specifica formata la aceste cursuri ? 

11. Ce s-a schimbat in urma cursului in privinta aprecierii activitatii Dvs. in scoala ? 

12.  Ati propus vreo tema in domeniu CCD-lui sau Directiei scolii ? Cu ce rezultat ? 

13. Cunoasteti conceptul de “formare la distanta” ? Oferiti un echivalent/sinonim. 

14. Ce diferenta este intre o persoana care se autoformeaza si un autodidact ? 

15. Sunteti autor/coautor de curriculum la decizia scolii ? 

16. Ati avut prilejul sa lucrati cu elevii un curriculum la decizia scolii ? 

17. Ce teme (extra)curriculare ati lucrat cu ajutorul aparaturii noi din scoala ? 

18. Ce sprijin ati primit in acest sens de la CCD ? 

19. Prin ce este / de ce nu este biblioteca de la CCD utila pregatirii Dvs. ? 

20. De cate ori si in ce scop au venit expertii CCD sau CJAPP in scoala Dvs. ? 

21. Ce relatie de formare aveti cu institutiile centrale ? 

22. De cate ori ati contactat / ati fost contactati de Institutul de Stiinte ale Educatiei ? 

23. Parintii elevilor cunosc activitatea Dvs. ce perfectionare ? Dar alte persoane ? 

24. De cate ori pe an aveti sedinte cu parintii in calitate de profesor ? 

 

- ecouri ale diseminarii documentelor si ale efectuarii activitatilor: 

1. Cine are obligatia de a va procura documentele profesionale emise/aparute ? 

2. Cine credeti ca trebuie sa va transmita ofertele de pregatire continua ? 

3. Cu ce ocazie si unde va interesati de posibilitatea de a le primi ? 

4. Ati dori sa participati (si) la (alte) stagii de formare continua ? La ce tip ? 
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5. Ezitati sa va inscrieti fiindca participari anterioare au creat conflicte in scoala ? 

6. Care este perioada optima intre doua stagii de formare continua ? 

7. Este adevarat ca stagiile de pregatire perturba programul si creeaza stress ? 

8. Ati dori sa faceti parte dintr-o echipa de formatori ? 

9. Faceti parte din vreo asociatie profesionala ? Din care ? 

10. Considerati ca asociatiile profesionale ar putea contribui la schimbare ? Cum ? 

11. Dar diverse categorii ale comunitatii locale ? Care ? Cum anume ? 

12. Ce intelegeti prin “clasa cu taxa” ? Ati dori sa lucrati cu una dintre aceste clase ? 

13. Ati dori sa lucrati la o scoala particulara ? De ce (nu) ? 

14. Aveti cumva si statut de formator ? Ce intelegeti prin aceasta ? 

15. Care este documentul pe baza caruia ati devenit formator (daca este cazul) ? 

16. Daca sunteti si formator (local) cand va pregatiti cursurile ? 

17. Ati prefera sa fiti atestat, autorizat sau acreditat ? Motivati pe scurt alegerea. 

18. Ati dori sa contribuiti la un proiect cofinantat international ? De ce (nu) ? 

19. V-ati schimbat opinia despre reforma in urma pregatirii ? In ce sens ? 

20. Care masuri de reforma vi se par aplicabile ?  

21. Care masuri de reforma vi se par utile ? 

22. Care este criteriul schimbarii conducerii scolii ? 

23. Ce intelegeti prin transparenta masurilor de reforma ?  

24. Cariera Dvs. va multumeste ? Ati dori o schimbare ? In ce sens ? 

 

II.  REPERE DOCUMENTARE. 

 

C O L E C T I V. Analiza politicilor naţionale in domeniul educaţiei: ROMÂNIA 

[perioada 1997-1998], Copyright OECD, 2000.  

 

Deşi considerată veritabilă precondiţie a atingerii finalităţilor reformei (“…aceste scopuri 

pot fi realizate doar dacă se produce o transformare a cadrelor didactice […] din 

sistemul naţional de învăţământ”, p.23), Raportul susţine că “Îmbunătăţirile din resursele 

umane sunt divizibile în două categorii mari: perfecţionarea profesorilor si perfecţionarea 

managerilor”, cu un “rol mai mare” acordat deciziilor privind “abordările pedagogice şi în 
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selecţia materialelor instructiv-educative”, p.64 – optică, în opinia noastră, deficitară sub 

raportul stimulării instituirii, optimizării si unificării viziunii reformatoare pe calea 

profesionalizării educaţionale prin integrala Ştiinţelor educaţiei. 

 

Cauza întârzierii introducerii noului curriculum este “lipsa […] de pregătire a persoanelor 

implicate în proces” (p.33), ca şi “nefamiliarizarea profesorilor cu structura conceptuală 

a reformei” (p.36), care poate crea “probleme”. Dar “soluţia” este formulată (“tradusă”?) 

în termeni antediluvieni: “perfecţionarea pregătirii iniţiale şi a activităţilor de reciclare 

[sic!] profesională”, “schimbul de experienţă” între şcoli şi “şedinţe de formare” a 

profesorilor, desfăşurate “în timpul lor liber” (ibid.) – vădind o alarmantă precaritate a 

viziunii de reformă tocmai la unii autori ai ei şi tocmai la nivelurile conceptual şi strategic. 

 

Raportul menţionează necesitatea “analizei obiective a capacităţii celor care 

organizează această pregatire, inclusiv universităţile” (p.68), dar nu şi necesarele 

competenţe specifice ale universitarilor care formează profesori (considerate, probabil, ca 

existente de la sine…), recomandările finale marcând, totuşi, ceva mai net că “Pe termen 

lung, trebuie creat un nou sistem de pregătire iniţială pentru profesori […] (p.68). Problema 

este însă – cât de lung… 

 

OBSERVATORUL NAŢIONAL ROMÂN. Strategia naţională de dezvoltare a 

resurselor umane. Bucureşti, 1999, crede că “Datorită unor deficienţe de programare, 

reforma […] şi Programul Băncii Mondiale au inversat ciclul normal […] de-abia la 

începutul anului şcolar 1999-2000 se pune problema unor schimbări majore în 

formarea profesorilor” (p.12) – în cadrele unei “reforme structurale” a cărei primă 

prioritate trebuia să fie ceea ce cercetarea inovativă de profil a susţinut încă din 1994: 

formarea profesorilor (p.31) – printre ale cărei scopuri ar fi şi unul etic: renunţarea la 

“şcoala paralelă” – meditaţiile particulare – care “marchează, de fapt, eşecul 

învăţământului formal” (p.33). Este necesară o nouă “lege cuprinzătoare a formării 

profesionale continue” – cea aflată în vigoare acum datând din 1972 (p.51) –, care să 

reglementeze actuala liberalizare a ofertei de formare, care este, însă, lipsită de standarde de 

acreditare şi atestare. 
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Concludentă este cercetarea de teren (investigaţie şi interpretare statistica şi discursivă) 

realizată de IUCU, B. ROMIŢĂ; PÂNIŞOARĂ, ION OVIDIU. Formarea personalului 

didactic. Raport de cercetare. Ed. a II-a, Bucureşti, MEN, 2000. Vol. I [formarea iniţială] - II 

[formarea continuă] – despre care este necesar de menţionat că, mai mult decât altele, 

întăreşte convingerea că adevăratele opinii apar din întrebările indirecte, ceea ce vădeşte 

alarmanta persistenţă la cei investigaţi a “dublei gândiri”
1
.  

  

Statistica formării continue - ponderea de vârstă (61%): 31-50 de ani; de vechime – (52%): 

peste 15 ani de carieră) arată, între altele, că: formarea continuă este considerată, majoritar, 

o datorie, şi nu un drept (II,17). Dar primele criterii de selecţie pentru înscrierea la cursuri 

de formare continuă sunt considerate, aberant, “competenţa profesională” şi “vechimea” 

(II, 21-23), ceea ce vădeşte, prin contradicţie cu statistica răspunsurilor la întrebarea directă, 

fie neînţelegerea întrebării, fie persistenţa mentalităţii ocupaţionaliste asupra profesiei. 

Astfel, nu este deloc mirare că predominanţi în caracterizarea a ceea ce este numit “cariera 

didactică”, dar care acoperă, indistinct, şi profesia aşa cum este ea concepută azi - (II,79-81) 

sunt termeni ca: ambiguitate, incertitudine, disconfort, frustrare, teamă, criză existenţială, 

răscruce, “dezinvestire”, nemulţumire, decepţii, conservatorism, imobilism, dezangajare. 

 

JIGAU, Mihaela (coord.). Învăţământul rural din România: condiţii, probleme şi 

strategii de dezvoltare. Bucureşti, 2000. 

 

Studiul consideră cuvenit (Introducere, p.5) să interpreteze datele obţinute din teren prin 

grila ideologică a principiului corelaţiei planificate, generator al ideii egalităţii şanselor
2
. 

Exemplul concludent pentru această înscriere în partizanat neavenit este conivenţa afirmată 

cu “măsura” de înfiinţare a claselor cu plată în şcolile de stat (pp. 41-42). 

                                            
1
 De altfel, autorii înşişi, constatând diverse contradicţii în răspunsuri, consideră (legitim) necesară luarea 

anumitor “precauţii” în interpretarea datelor. 

2
 Concept preluat şi el ca atare din literatura care circulă în societăţile contemporane “de nuanţă roz”, care au 

trecut deja prin faza social-economică preliminară a creării de şanse echivalente pentru varii categorii de 

beneficiari ai şcolii. Orice privire obiectivă asupra situaţiei actuale de la noi arată că între foarte diversele medii 

educaţionale (de exemplu urban-rural) şi grupuri de interese (de pildă etnice) există disparităţi rezolvabile prin 

acordarea de handicap (avantaj la pornire, discriminare pozitivă etc. – ceea ce se şi întâmplă în realitate !) decât 

prin demagogia echivalenţei şanselor.  
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Printre “principalele direcţii ale reformei educaţiei” este citată (între ultimele) “formarea 

profesorilor în vederea aplicării schimbărilor produse în curriculum, [în] sistemul de 

evaluare şi examinare, [în] managementul şcolar etc” […] în acord cu ”obiectivul major 

al acestei perioade - «coborârea reformei la nivelul şcolii»” (p.39) – ceea ce constituie 

tocmai punctul acuzat masiv de profesori: “reforma de sus în jos” şi “reforma de interese” 

(pentru manuale); în alt registru, este punctul vizat de criticii “reformei pe dos”, începută şi 

continuată cu ameliorări-corecţii de programă, şi nu cu necesara formare de formatori. 

 

Se constată că aproape 60% dintre şcolile rurale funcţionează cu personal necalificat, dar 

“Dacă se ia în considerare şi personalul care predă discipline diferite de specialitatea în 

care este pregătit, ponderea unităţilor cu personal necalificat se ridică la 76%” (.p.84). 

Chestiunea calificării (identităţii profesionale) continuă să fie tratată exclusiv din perspectiva 

pregătirii (mono)disciplinare, întrucât atât formarea iniţială, cât şi (cum o arată şi numele) 

“perfectionarea”, sunt gândite în sistemul nostru actual în mod tehnicist – în sensul ponderii 

covârşitoare a conţinuturilor – şi nu metodologic, cum ar fi util şi necesar. Profesorul care 

nu “predă în specialitate” este, de fapt, un necalificat, indiferent de tipul sau de gradul şcolii. 

Or, formarea profesională în cheie metodologică, aşa cum o prevede cercetarea de profil, 

ar contribui major la schimbarea situaţiei. 

 

Deşi sesizează, separat, pe de o parte că “într-o oarecare măsură, personalul didactic este 

înclinat să invoce lipsa de interes a părinţilor pentru instruirea copiilor sau sărăcia 

acestora în scopul de a minimaliza insuficienta sa implicare” (p.130), iar pe de alta că 

“în nici unul dintre cazuri [de “factori ce determină decisiv performanţele şcolare”], 

actorii implicaţi în sistem nu plasează responsabilităţi la nivelul cadrelor didactice” 

[…], “nici nivelul de pregătire şi nici calificarea” acestora (p.161), raportul nu înţelege să 

releve că tocmai în aceasta rezidă paradoxul frenator al reformei româneşti: rezultatele 

unor astfel de anchete arată lipsa şi de pregătire (şi de verticalitate) a membrilor societăţii 

pentru o judecată lucidă şi coerentă, fruct tocmai al lipsei unei educaţii de tip civilizator – 

pe care ei ar fi trebuit să o capete de la profesionişti calificaţi să o ofere, hrănesc obstinatul 
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refuz al autorităţii de a reorienta reforma tocmai din punctul critic: calificarea profesională, 

care trebuie să fie de acelaşi tip – modal – pentru toate mediile de viaţă.  

 

Punctăm aceasta pentru a avertiza asupra primejdiei (mai greu sesizabile) conţinute în 

programe aparent generoase, de aşa-numită “egalizare a şanselor“, precum cel finanţat azi 

pentru mediul rural, care, dacă se vor baza pe standarde şi pe conţinuturi diferite pentru 

urban şi rural, vor crea grave discriminări de tip bon pour les paysans, vor introduce o 

veritabilă “condamnare la rural” a celor care obţin o calificare “specializată” în acest sens. 

De aceea, formarea iniţială şi ulterioară a profesorilor trebuie să vizeze moduri, şi nu 

“conţinuturi”, tocmai pentru a se crea omogenitate de gen, pentru a se evita rezolvarea 

“dificultăţilor de adaptare” sau a “deficitului cultural” prin falsă profesionalizare. Soluţia 

corectă este formarea masivă de consilieri şcolari, şi nu specializarea de profesori pentru 

diverse medii culturale. Dovada o produc autorii înşişi, solicitând, îndreptăţit, standarde 

(profesionale, adăugăm noi), care însă nu pot diferi în rural şi în urban, ca şi prin 

propunerea [re]orientării formării pe competenţe (deşi se vorbeşte, totuşi, de “conţinuturi”) 

– exemplu tipic de nevoi de formare străine orizontului imediat al solicitanţilor, din cauza 

informării deficitare (semnalată de autori), dar şi din cauza formării iniţiale defectuoase, 

care se doreşte azi din nou extinsă asupra formării ulterioare
3
. 

 

READING TODAY (Newark, USA), Nr. 4, February.-March 2001, passim. 

 

Revista americană comentează în două articole ale acestui număr Programul naţional de 

reformă educaţională la nivel preuniversitar, propus în anul 2000 de grupul parlamentar 

al “Noilor Democraţi” – program căruia Congresul SUA i-a rezervat simbolic prima poziţie 

între legile ce se vor vota în anul în curs. 

 

Viitoarea strategie (şi lege) continuă, în spirit, celebra Declaraţie „A Nation At Risk‟ 

(1983), preluând şi preocuparea actualei Administraţii pentru problematica alfabetismului. 

Astfel, ea formulează, după cunoscutul model al educaţiei pentru lectură (“Cei 3 R”: 

                                            
3
 Au fost deja înregistrate cazuri în care profesorii au refuzat să ia parte - contra-cost! - la “perfecţionări” 

constând în recitarea în faţa a câtorva zeci de auditori a aceloraşi cursuri universitare. 
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Reading, WRiting, ARithmetics), proiectat, însă, în registru strategic, cele trei principii ale 

refundamentării educaţiei în SUA: Reinvestment, Reinvention, Responsibility. 

 

Dacă primul „R‟ strategic se referă la o finanţare pe masura ideilor programului, celelalte 

două privesc optima utilizare a resursei umane. Punctul nodal al acestei reorientări este, 

cum arată al doilea „R‟ strategic, inovaţia educatională prin bazarea pe cercetare a 

fomării profesorilor (research-based practices) - opusă acelui curriculum “îngheţat”, 

centralizat: “teacher proof curriculum”) - şi destinată, cum vădeşte „R‟-ul strategic final, 

unui profesorat de calitate, capabil de a resuscita şcoala publică, de a promova o cultură 

socialmente omogenă (program intercultural) şi de a stimula deţinerea limbii materne la 

un nivel superior celui actual. 

 

Programul este un exemplu stimulativ de promovare la nivel naţional a unei iniţiative 

regionale şi relevă miezul managerial al profesionalizării profesorale – ceea ce apare cu 

evidenţă din ansamblul articolelor concentrate (neîntâmplător) în acelaşi număr de revistă,  

abordând noua certificare periodica a profesorilor - proiectată în bază de standarde 

naţionale de formare a profesorilor atent pregătite, şi finalizate prin evaluare specifică.  

 

Amintita pătrundere a spiritului managerial în formarea profesorului - relevând, în 

fapt, concepţia firească a necesităţii formării unitare a formatorilor - este vădită încă în 

ideea conceperii şi practicării evaluării de certificare în baza unei solide calificari 

dobândite - se insistă - prin sprijinirea pe cercetare, pentru optimizarea sistemului prin 

proces şi pentru oferirea-procurarea de satisfacţie profesională – dublă intenţie atinsă, de 

vreme ce beneficiarii (contra taxă) receptează programul ca pe un „voyage of discovery‟ 

(„incursiune‟) şi, graţie atmosferei destinse asigurate, ca „rejuvenating‟ (stenic, reconfortant). 

 

Tehnic, este vorba despre un salutar “salt” din registrul metodologic al lui „cum‟ în cel 

metacognitiv al lui „de ce‟. (Precizăm aici că trecerea de la cantitativul conţinutist „ce‟ la 

modalul ‟cum‟ este de mai mult timp Istorie în sistemele avansate). Modul de reflectie 

(‟viewing‟) este domeniul de competenţe final, accentul valoric căzând pe stilul 

profesional (evaluat prin metoda stimulativă a portofoliului). 
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Produsul acestei concepţii - cu care gândirea pe care inovaţia pe teren românesc o dezvoltă 

de câţiva ani consonează în mod firesc - este un Ghid de Dezvoltare Profesionala al cărui 

traseu conduce, în timp, plata progresiv-diferenţiată, criteriată profesional (şi nu mecanic, 

după vârstă sau după alte criterii ocupaţionale). 

 

De interes major este efectul profund al concepţiei analizate, evidenţiat în articolele revistei: 

încurajarea conştientizării nivelului de deficienţă/proficienţă personal-profesională şi 

instalarea unei atitudini de comutare pro-reformatoare: 

 

 de la simpla urmărire (monitoring) ocupaţională a procesului de învăţare – la 

responsabilitatea funcţionalizării (managing) acestuia; 

 de la exclusiva implicare (commitment) în învăţarea” elevilor (tranzitivă) – la 

implicarea în propria formare (reflexivă); 

  de la “gândirea sistematică” – la reflecţia integratoare (“how”“why”); 

 de la “idealul” exclusiv(ist) ocupational al construirii de “carieră didactică” – la 

structurarea interesului superior pentru devenirea profesională; 

 de la obişnuita stare de apartenenţă (membership) la un “colectiv şcolar” – la identitatea 

de participant la comunitatea educaţională. 

 

Reafirmăm că nu simpla preluare ca atare a unor experienţe naţionale/locale, ci 

reflecţia – atât în deplină cunoştinţă de cauză, cât şi cu totală bună-credinţă – asupra lor 

este  cheia creaţiei educologice, a autoratului de educaţie teoretic-practic pe teren 

românesc. Pentru realizarea lor, este însă necesară implicarea în rezolvarea unor erori 

atât în privinţa cadrului reglementativ ca suport al identităţii profesionale (reforma spre 

profesor), cât şi în privinţa formării iniţial-continue şi a evaluării (reforma la profesor), 

dar mai ales, pe aceste baze, procesul formativ în acţiune (reforma prin profesor
4
).  

                                            
4
 Ne referim aici, exemplificativ şi exemplar, la profesor ca actant generic, dar avem în vedere toate 

categoriile de formatori, ca şi pe managerul şcolar. 
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Sub acest aspect, de interes este şi categoria de repere documentare a textelor normative 
5
. 

Nu vom trece în revistă prevederile legislative, ci vom selecta câteva referiri la cele 

reglementative. Cum am mai afirmat, standardele ocupaţionale au un evident rol frenator 

nu numai prin confuziile conceptuale (competenţe-atribuţii, performare-performanţă etc.) şi 

prin vagul reperelor de evaluare, ci şi prin promovarea unei realităţi inacceptabile reformator 

(care se va resimţi curând, când ratificarea prin “audit” a ofertelor de formare se va realiza 

prin evaluare bazată pe ea): consfinţirea stării de fapt
 
drept normă de reformă

6
. 

 

S.O. pentru ”Profesor gimnaziu - liceu” menţionează, la Descrierea ocupaţiei, (textual) că 

“este nevoie ca cel ce îl formează - profesorul însuşi - să facă dovada unor calităţi şi abilităţi 

speciale” printre care preocuparea pentru “dezvoltarea şi menţinerea la curent cu cercetarea 

pedagogică contemporană în general şi în domeniul său în special”. “Elementele de 

competenţă” sunt identificarea nevoilor proprii de dezvoltare (“necesarul de autoinstruire”), 

dezvoltarea de cunoştinţe proprii (pentru care “selectarea publicaţiilor de specialitate se face 

cu discernământ”) şi dezvoltarea de deprinderi proprii (“exersate pentru atingerea unor 

parametri de funcţionalitate adecvaţi”) – repere greu de individualizat ca specifice unei 

formări de profesionalizare a adultului şi, mai ales, ca (minimal) reformatoare. 

 

S.O. pentru “Învăţător”, îi orientează cariera apreciind că acesta “trebuie să fie o călăuză 

care să-i dea fiecăruia dintre elevi un ajutor efectiv şi să vegheze la coacerea în ritm propriu 

a inteligenţelor şi inimilor”. Similitudinea (stilistică inclusiv) cu standardul anterior merge 

până la detaliu – ceea ce îl face, şi astfel, superfluu. 

 

                                            
5
 Problematica normativă, considerată cea mai deficitară, a fost, de altfel, cu precădere abordată în intervenţiile 

directorilor privind condiţia educaţională. 

6
 Această “opţiune strategică”, al cărei caracter părea, ca şi aceea tehnică a tratării drept competenţe a ceea ce 

erau, în fapt, atribuţii, pseudoreformatoare, deoarece, prin a se impune, normativ, în sistem, înainte ca 

standarde de profesionalizare să regleze ceea ce era de(-)reglat în proces, inversa logica schimbării bine 

întemeiate (cum făcea, în paralel, şi rectificarea programelor şi a manualelor înaintea formării profesorilor). 

Dar, în condiţiile când societatea românească posttotalitară avea mare nevoie de proiectarea şi promovarea 

unei salutare  discontinuizări, opţiuni ca acestea s-au dovedit erori de concepţie – profund 

contrareformatoare. Datorate în bună parte, ca şi în formarea profesorilor, unei asistenţe tehnice externe lipsite 

de intenţie transformatoare (e drept, nu răspunzătoare şi de neglijenţele formale, cum ar fi precara redactare a 

multor standarde), opţiunile de care vorbim s-au bazat, însă, pe o gândire continuistă internă, drapată în 

lozinci ca “Să nu cobaizăm!” –  îndeaproape înrudite cu cinica “Noi muncim, nu gândim”. 
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S.O. pentru “Mentor” nu prevede în vreun fel condiţia formării continue a acestui “actor” - 

un asemenea “element de competenţă” lipsind din standardul respectiv. 

 

S.O. pentru “Formator de formatori” este, în schimb, conceput şi redactat într-un alt spirit 

– fără însă ca aceasta să determine autoritatea de a lua în considerare posibilitatea de a  

introduce profesionismul în domeniu. Obiectul său de interes este identitatea acelui “autor şi 

ofertant” al formării de tip metodologic valabilă “în orice domeniu al activităţii sociale”. 

Standardul precizează că, în acest domeniu aflat în plină structurare, profesionalizarea 

veritabilă este indispensabilă: “constituirea (şi ulterior optimizarea) unei expertize de 

specialitate”, precum şi “funcţionarea ca atare (individual / în parteneriat) în această 

ocupaţie şi nu practicarea ei din exterior, ca simplă consiliere”. Sunt menţionate cele două 

condiţii de “instituire a profesionalităţii” privind practicarea ocupaţiei şi constituirea ei 

continuă, adică “întoarcerea periodică a formatorului de formatori, ca profesionist, asupra 

propriei identităţi”, obligând “la a privi ocupaţia ca înfăptuindu-se din activităţi inseparabile 

si concomitente pe două planuri: cel al valorilor ei intrinseci şi cel al organizării activităţilor 

de lucru” (epistemic şi managerial - în mod solidar). Astfel, reperele propriei formări 

continue apar la două niveluri: al competenţelor generale - dezvoltarea profesională prin: 

constituirea obiectivelor propriei dezvoltări şi prin construirea stilului propriu de formare; şi 

al competenţelor metodologice - constituirea şi utilizarea contextuală a expertizei 

profesionale ca profesionist, în vederea demultiplicării programelor şi conceperea propriei 

activităţi de formare ca formator de formatori prin, între altele, constituirea expertizei în 

scopul producerii ofertei de formare. Este pusă, astfel, baza reglementativă a formării 

profesioniste a formatorului presupunându-i-se alăturarea, pentru întregirea condiţiei 

normative, a bazei reglatoare a standardelor profesionale. 

 

Aceste standarde au fost propuse autorităţii – iar în acest moment o altă variantă a lor 

(Standarde profesionale pentru activitatea de formare managerială extinsă) este 

repropusă spre evaluare instituţională – în ideea declanşării dezbaterii asupra necesarului 

profesionism educaţional, asupra unui regim propriu-zis curricular al formării şi asupra 

raportului inserţie (prin formare) – absorbţie (în sistem) a formaţilor. 
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În sumă, la baza acestor normative de tip criterial-reglator prin formare de competenţe 

stau următoarele premise asupra condiţiei formării: 

 în privinţa identităţii profesionale: 

⋕ scoaterea de sub înscrierea în fals, ca regim şi ca statut, a categoriei de ”formator” 

prin funcţionarea paralelă în sistem a unor persoane cu viziune şi cu expertiză extrem 

de eterogenă din punct de vedere reformator; 

⋕ eliminarea din mentalitatea beneficiarului de formare, a mentalităţii ocupaţionaliste 

menţinute prin sistemul de formare şi promovare practicat în sistem; 

 în privinţa formării profesionale: 

⋕ selectarea şi formarea omogenă metodologic şi cu ajutorul unui curriculum 

specializat, la nivel de sistem, a furnizorilor de “pregătire continuă”; 

⋕ deconfuzionarea solicitatorilor de formare prin relevarea contrastului dintre retorica 

discursului de reformă şi eşuarea modelului clamat ca reformator în cunoscutele 

modalităţi vetuste ale “reciclării”; 

 în privinţa acţiunii profesionale: 

⋕ înlocuirea “formatorului de timp liber” şi trecerea la exercitarea profesionismului 

educaţional-formativ;  

⋕ crearea cadrului necesar pentru stimularea prestării în şcoală şi la clasă a expertizei 

dobândite în stagiile desfăşurate, cu repercusiuni asupra procesului educaţional dar şi 

asupra formării înseşi. 

 

III. INVESTIGAŢIA DE TEREN 

A. OBSERVAŢII PRELIMINARE. 

1. Aspectul organizatoric şi tehnic: 

 Convocarea grupurilor nu s-a realizat în toate cazurile în total acord cu cerinţele - din 

cauze multiple: suprapunerea anchetei cu momentul schimbării inspectorului general; 

angrenarea în multiple activităţi a persoanei desemnate să colaboreze pe plan local; 

dificultăţi de timp şi financiare: profesorii din zona rurală au provenit, de fapt, din 

oraşe (foarte) mici - cei funcţionand în licee de comună (răspândite în întreg judeţul) 

neputând fi deplasaţi operativ; elevii din urban au fost convocaţi şi de la Grupuri şcolare, 
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iar cei din rural au reprezentat o arie teritorială foarte restrânsă. Reprogramarea unor 

întâlniri din cauza îmbolnăvirii operatorului a perturbat şi ea ancheta. 

 În două-trei cazuri, directorul şcolii nu a putut participa, dar unităţile şcolare au ţinut să 

fie reprezentate prin directorii adjuncţi – care s-au dovedit mai informaţi şi mai exacţi 

decât unii directori plini (continuitate în funcţie ? alte cauze ?). 

 În cazul părinţilor din zona urbană, la faţa locului s-a dispus convocarea părinţilor de 

elevi din anii terminali şi punerea accentului pe chestiunea examenelor. În rural, 

preponderenţa a fost, în ciuda insistenţelor, net în favoarea doamnelor (sub motiv că taţii 

sunt ocupaţi cu treburile câmpului). 

 Cu toate acestea, chiar dacă tendinţa generală a intervievaţilor a fost de a “raporta”, 

protocolul de interviu a fost în cea mai mare parte respectat din punct de vedere tehnic - 

nu însă şi din punct de vedere al prevederii sale - inacceptabile pentru operator - de a 

prelua date în mod clandestin, prin a lăsa reportofonul deschis fără ştirea subiecţilor. 

 Unii intervievaţi - un grup de directori şi unul de părinţi - au solicitat expres 

(semnificativ din mai multe motive) continuarea informală, fără înregistrare, a 

discuţiilor - intervenţiile lor conţinând, însă, plângeri contra condiţiilor locale şi un 

protest energic împotriva subordonării financiare a şcolii către Primărie. 

 Unii dintre participanţii-elevi au preferat pseudonimul. 

 Dintr-o deficienţă de operare în conditii speciale de lucru (menţionata îmbolnavire a 

unuia dintre investigatori), două casete au fost înregistrate suprapus, reconstituirea 

integralei unor interviuri făcându-se, apoi, dupa notiţe, iar o alta – neînregistrată pe una 

dintre feţe. 

 

2. Aspectul de fond: 

 Problema esenţială pare aceea a neclarităţii reformei ca principiu: 

■ pentru elevi - care se declară neinformaţi asupra subiectului “reformă”; 

■ pentru părinţi - care nu par în mod special interesaţi de problema ca atare; 

■ pentru profesori - care o receptează, în ultimii ani, ca revenire la “cercuri” etc.; 

■ pentru directori - care acuză tipul stufos şi contradictoriu al reglementărilor. 

 Problema conexă ei: aceea a orientării reformei, aparent/real insolubilă din cauza 

caracterului ireconciliabil al unor opţiuni. Exemplu: cultură generală / de specialitate în 
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şcolile tehnologice: unii solicită deschiderea culturală şi de rute profesionale, alţii - 

competenţe tehnice; opţionalele: pentru unii - exclusiv prilej de pregătire a examenelor, 

pentru alţii - marcaj de specializare (prin diplomă), iar pentru unii directori - perturbare a 

criteriilor de încadrare; includerea în nota finală de examen a mediilor din cursul anilor: 

pentru unii - flagrantă contradicţie cu vocaţionalul şi cu profilarea scolii, pentru alţii - 

prilej de a obliga elevul (prin notă) să inveţe constant. 

 Alte observaţii: 

 Tonul a fost, în genere, lamentativ şi adesea negativist, sugerând, “mioritic”, lipsa 

oricărei şanse de progres. 

 Zona fiind impregnată religios - si nu exclusiv ortodox (mai exact cu o mare 

diversitate de culte), tema Religiei a ocupat un spaţiu considerabil, mai ales în 

discuţiiile cu părinţii. 

 O data cu înaintarea în discuţii, solicitările de restauraţie a modelului de inainte de 

1989 se înmulţeau - motivul cel mai des invocat în urban fiind că tentativele de 

schimbare au dus la supraîncărcarea, într-un fel sau altul, a celor implicaţi: 

■ a directorilor: cu falsă autonomie şi cu un supliment de birocraţie; 

■ a profesorilor şi a elevilor: cu manuale alternative şi cu evaluarea “comasată”; 

■ a părinţilor: cu griji financiare suplimentare, din cauza noii arondări a şcolii, 

iar în rural – o mentalitate conservatoare şi impregnată de tradiţionalism şi de autohtonism. 

 În domeniul de interes aparte pentru investigator - formarea (profesorilor/directorilor) - 

situaţia este, într-adevăr, critica. 

■ Profesorii declară, în general, parcurgerea a 40 de ore/an, dar nu în stagii destinate 

problematicii reformei, ci in “cercuri”, “comisii metodice”, consilii de  informare cu 

(prea) frecventele modificări reglementative şi de exersare (intra-)disciplinară. 

■ Directorii au “trăit” din obişnuitele intâlniri cu ISJ, doar 15% parcurgând programul 

Proeictului de reformă; cei din urmă acuză un conflict între identitatea directorială 

(presiunea sistemului) şi cea managerială (indusă prin formare): “Cursurile au avut 

program dens şi formatori foarte bine pregătiţi, dar sunt greu aplicabile in şcoală”). 

 

3. Aspectul de fiabilitate a anchetei: 
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 Deşi întrebările au ocupat, finalmente, nu mai mult de o pagină, ele s-au dovedit, totuşi, 

prea numeroase (mai ales in domeniul managerial) pentru discuţii topice şi pentru 

problemele nerezolvate (inexperienţa operatorilor avand, si ea, desigur, rolul ei). 

 În ciuda repetatelor îndemnuri la focalizarea pe ideea de “impact”, ea a căpătat un relief 

mai degrabă palid, schimbările din şcoală şi din mentalitate fiind nesemnificative. 

 Deoarece: 

 motivele ecoului mai degrabă rezervat – când nu chiar negativ – al reformei (aşa 

cum a fost ea proiectată şi derulată) au parut a fi: 

 lipsa inţelegerii rostului (finalităţii) schimbării - necesitatea acesteia fiind tratată 

oricum ca o fatalitate (istorică şi ierarhică); 

 presiunea asupra familiei a dificultăţilor economice - nu atât cele strict obiective, 

cât cele sporite subiectiv, de persistenţa opticii tradiţionale asupra (rolului) şcolii 

în condiţiile schimbărilor sociale (un exemplu: meditaţiile particulare); 

 tendinţa cvasi-unanimă a răspunsurilor a fost de a se referi la ultima perioadă 

(ultimii patru ani) - raţiunea fiind diferită pentru fiecare tip intervievat: 

 memoria evenimenţială a directorilor este, firesc, aceea a mandatului lor; 

 orizontul elevilor este, în mod natural, “actual”; 

 persistenţa la profesori (uneori explicită, deşi scopul tehnic al discuţiilor a fost 

frecvent repetat) a deziluziei faţă de imensele aşteptări din 1996 este evidentă; 

 atitudinea subiecţilor, mai ales a liderilor ocazionali de opinie ai părinţilor, este 

influenţată de derapajul partizan şi lipsit de cultura socială a discursului, 

consider că: 

⋕ ideea analizei pe zece ani nu este realistă, tarele reformei apărând ca datorate 

aproape exclusiv ultimei perioade; 

⋕ ancheta poate oferi un foarte bun pretext pentru o contra-reformă – cei care s-ar 

opune acestei perspective în teritoriu fiind, azi, din oportunism, foarte puţini; 

⋕ întrebările trebuie regândite: a/ reduse la maximum 12; b/ redactate ca 

“provocări”; c/ legate de angajamentele normative şi profesionale ale reformei, cu 

referire şi la evaluarea curentă anuală a activităţii profesorului; d/ vizând motivele 

pentru care, chiar cunoscute de principiu, căile utile nu sunt urmate. 
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⋕ Raportul ar trebui să recomande organizarea unor întâlniri cu personalul ISJ, cu 

formatorii de zonă şi cu grupul de investigare, pentru analiza rezultatelor anchetei. 

 În raport cu pretestarea instrumentelor, situaţia pare a se prezenta astfel: 

■ Impactul formării iniţiale şi continue asupra categoriilor socio-profesionale angajate: 

Impact mare – 46; mediu – 22; mic – 12, este confirmată de formularea expresă a 

necesitătii de formare continuă. 

■ Impactul modest al “abordării interdisciplinare” – inclusiv CDS –, aflat pe ultimele 

poziţii la pretestare, este confirmat, prin acuzarea lipsei formării în speţă.   

■ Aprecierile cu privire la măsurile de reformă confirmă, ca opţiuni de necesitate şi, în 

genere, ca ordine de prioritate pentru perioada următoare, pe cele înregistrate prin 

răspunsurile de la pretestarea instrumentelor. 

■ Dintre comentariile suplimentare relevante (27), se confirmă: 

 revizuirea atitudinii faţă de elev, 

 necesitatea formării continue, 

 ameliorarea relaţiilor dintre directorii scolilor şi personal; 

nu se confirmă: 

 perceperea elevului ca partener ori descongestionarea programelor 

 perceperea şcolii ca sistem deschis în raport cu comunitatea 

 creşterea implicării părinţilor în viaţa şcolii. 

■ Este confirmată observaţia că se impun: specificarea tipului de impact – pozitiv sau 

negativ - şi continuarea reformulării şi simplificării unor întrebări.  

 

B. RAPOARTE  DE FOCUS-GRUP 

1.  DIRECTORI de Grup şcolar şi de Liceu (urban) şi de Şcoli generale (rural). 

Dată, oră, loc: 19.03. 2001, ora 10.00, Grupul Şcolar de Industrie Alimentară Arad; 

respectiv 20.03.2001, ora 10.00, Şcoala Generală nr. 1, Sântana. 

Participanţi: Licee şi Grupuri Şcolare cu toate tipurile de şcoală, cu vechimea: trei 

persoane - 10-11 ani; nouă persoane - 2-4 ani (doi participanţi la programul iniţial 

“Phare-VET”); respectiv: patru persoane - 7-10 aniş şapte persoane - 2-3 ani; echilibrat 

F/M şi ca vârstă. 
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Normativul (greu de utilizat, inclusiv din cauza erorilor de comunicare) are grave neclarităţi 

şi contradicţii între Ordine ministeriale (care trimit uneori la anexe care nu există), Legea 

128 şi unele prevederi curriculare (mai ales opţionalele, în privinţa încadrării-normării), ceea 

ce pune în discuţie (păreri împărţite) rolul directorului: 

 “Părintele trebuie să fie doar consultat. Eu, ca director, sunt răspunzător de a da 

de lucru titularilor!” vs. 

 “Şcolile trebuie să aleagă între a pierde elevii şi a proteja unii profesori. 

Opţionalele trebuie decise de comunitate, pentru că daca se pierd elevii, nu 

suferă doar doi-trei profesori, ci întreaga şcoală”. 

Chiar bune, prevederile fără suport financiar (de ex. posturi în schemă) sunt inutile, iar 

atunci când sunt neclare, ele sunt mai dăunătoare decât dacă n-ar exista deloc. Unele 

precizări lipsesc; ex.: cine pică la trei module de CDS rămâne repetent ? Directorul trebuie 

să fie manager profesionist – plătit ca atare şi degrevat de ore. 

În rural: esenţial a fost că informaţia normativă a parvenit regulat, deşi uneori cu greşeli 

(mai ales despre planul-cadru); marea problema a fost frecvenţa (avalanşa, 

bombardamentul) schimbărilor normative. Este o eroare legislativă că nu se poate face 

titularizare pe opţionale (de exemplu: Informatica). Sporul de mediu rural trebuie acordat 

după locul de munca, nu dupa domiciliu. 

 

Formarea. Atât prin stagii, dar mai ales în formula “centrată pe şcoală”, ea este ca şi 

imposibilă în VET, din cauza programului incărcat – mai ales prin introducerea opţionalelor 

(care se fac, cu mare efort, de la ora 7.oo). 

În rural: este nevoie de timp pentru ca formarea modernă să rodească - mai ales că 

învăţătorii şi profesorii tineri vin cu o formare iniţiala învechită, greoaie. Totuşi, ei sunt mai 

aproape de elevi, mai ales prin limbajul lor nou, ca şi prin comportament. Cele “40 de ore de 

reformă” cu profesorii nu se pot asigura, deşi directorul încearcă să fie şi formator pentru 

profesori. Se fac tot instructaje şi schimburi de experienţă. 

 

Ariile curriculare. Ar trebui să fie prilej ca inginerii (mai ales cu grad didactic) deşi încă 

netrecuţi prin conversie profesională, să poată funcţiona în specialităţi limitrofe calificarii 



 22 

lor. Modularitatea (realizată, pe ici pe colo, în VET, şi transdisciplinar) în Şcoala 

profesională este abandonată în Liceu.  

În rural: [tema nu a suscitat interes]. 

 

Opţionalele. CDS trebuie să ocupe maximum 15% din curriculum. Discutarea lui se face la 

nivel de catedre, dar lucrul în echipă este nerealizabil, fiindcă sistemul de promovare prin 

grade încurajează doar contribuţia individuală. Constituind o mare problemă de organizare, 

CDS este realizat în genere ca aprofundare (inclusiv pentru că programa este prea încarcată); 

el ar trebui organizat doar înăuntrul ariilor curriculare sau doar în profilul liceelor. 

Propunerea lor este influenţată de faptul că şcolile încă nu cunosc curriculumul tehnologic 

pentru clasele mari de liceu. 

În rural: rezolvarea opţionalelor funcţie de interesele de normare. CDS trebuie realizat prin 

aprofundarea disciplinelor de examen (pentru a descuraja meditaţiile), cine doreşte altceva 

putând folosi Clubul elevilor. [Din contra, replică altcineva], opţionalul trebuie să poată da 

dreptul la o (noua) calificare - înscrisă pe diplomă. CDS-ul ofera părinţilor şansa de a se 

implica în chestiunile de formare. Totuşi, dacă baza materială şi umană necesară lipseşte, 

opţionalul cerut nu trebuie acceptat de către şcoală. CDS-ul e valabil doar pentru şcoli mari. 

 

Consilere-orientare. Este necesară eliminarea confuziei între tipurile de consiliere. Pentru a 

fi eficientă, ea trebuie încadrată cu psihologi. Totuşi, ar trebui sa fie lăsaţi să o susţină - chiar 

dacă sunt directori - şi cei care participă la masteratul in profil. Trebuie să fie distinctă de 

Dirigenţie, care rămâne necesară şi, deşi pare a încărca programa cu o oră, trebuie 

reintrodusă în Şcoala profesională şi plătită prin normă, şi nu la plata cu ora (prin eliminarea 

contradicţiei cu Legea 128).  

În rural: Dirigenţie şi Consiliere se cam acoperă (conceptul “consiliere” nefiind clar). În 

şcolile mici ar trebui să fie posibil ca o catedră să poată fi formată din mai multe specialităţi. 

Dirigenţia este esenţiala, consilierul trebuind să fie al întregii şcoli (dintâi - al profesorilor). 

Fiindcă ajută copilul să comunice, ora de consiliere se realizează în unele şcoli ca opţional. 

 

Finanţare. Arondarea şcolilor la primării impietează mult asupra practicii în VET. 
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În rural. Cu cât este mai mică localitatea, cu atât trecerea la Consiliile locale se vădeşte total 

nefericită, relatţia fiind grevată de criterii extra-şcolare, comunicarea fiind grevată fie de 

nerealizarea bugetului, fie de certurile de partid ori personale, fie fiindcă unii primari nu 

consideră învăţământul prioritate [directorii de şcoală ar putea fi consilieri de drept la 

Primarie]. Apar întârzieri în plata salariilor, deconturilor de abonamente şi consumabile etc. 

Dacă fondurile nu pot veni direct la fiecare şcoală (inclusiv pentru că nu există contabil), 

este mai bine să rămâna la centrele bugetare sau să meargă la Trezorerie. 

 

Relaţia şcolii cu părinţii şi comunitatea. Comitetele de Dezvoltare Locală nu se implică, 

baza fiind, în continuare, relaţia personală. Totusi, uneori chiar reorientarea profilului scolii 

s-a făcut pe baza relaţiei cu comunitatea (solicitări locale). 

În rural. Efectul reformei asupra părinţilor este că aceştia se plâng din ce in ce mai mult 

despre supraîncărcarea şi stresarea copiilor lor. Contractele de parteneriat cu părinţii au fost 

posibile mai ales la început, apoi aceştia au refuzat; cu autorităţile locale nu s-au putut 

încheia contracte. Orice relaţie privilegiată cu părinţii are şi un aspect moral, rezolvat prin 

evidenţieri sau prin asistare gratuită a copilului în afara orelor de clasă. 

 

Inspecţia. Puţine şcoli au fost inspectate cu RODIS, dar rezultatele au fost  mulţumitoare 

“pentru ambele părţi”. 

În rural: cerinţele RODIS sunt respectate, inspecţia având, inclusiv la practică, un caracter 

de conlucrare, nu de vânare de greşeli. Comunicarea rezultatelor întârzie. Implicarea 

părinţilor este bine venită. 

 

Proiecte naţionale/internaţionale. Nu toate proiectele locale/internaţionale au fost 

reprezentative sub aspect reformator (plantare de puieţi, vizite, iniţiative izolate). Unele au 

adus avantaje materiale scolii. Utile: cele de deprindere de noi metode în studiul limbilor 

străine. Aplicabilitatea este limitată sau secvenţială.  

În rural: esenţială (inclusiv pentru integrarea inter-culturală internă) a fost susţinerea externă 

prin dotări, vizite, acces la Internet - temă spre care trebuie să se orienteze, în general, 

proiectele noastre. Agentia “Socrates” a creat în acest an mari disfuncţii, prin neonorarea la 

timp a proiectelor programate.  
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Evaluare-examinare, simulare. În rural. Simularea - necesară în fiecare an; ajută la 

redresarea elevilor în preajma examenelor (creează emulaţie, deşi, de teama unui rezultat 

slab pe ţară, temele de examen sunt mai uşoare decât cele simulate) şi este utilă şi 

profesorilor. Există însă şi primejdia stimulării meditaţiilor particulare.  

 

NOTA. Unele teme au suscitat interes limitat ori au fost expediate. Au fost solicitate altele: 

practica, a cărei diminuare este o eroare de formare (opţionalele adâncind separarea teorie-

practică) şi de personal (pierderea maiştrilor); trebuie reintrodusă, şi intercalată cu studiul 

teoretic. Trebuie găsită o formulă legislativă general valabilă pentru ca practica să nu mai fie 

ocazie de prestare de muncă necalificată gratuită; salarizarea; Religia; admiterea in liceu 

pe baza notelor din Gimnaziu; regândirea pe centre a Comisiilor de examen - din raţiuni 

economice, dar şi etice: organizare “neterorista” (frauda se produce la supraveghere, nu la 

corectare), cu preşedinţi de comisie în activitate, nu pensionari); legiferarea relaţiei cu 

agenţii economici; problema necalificaţilor; problema raporturilor contractuale şcoală-

profesori (plecând în timpul anului, unii crează probleme de normare); clasa a IX-a. 

2. ELEVI din învăţământul profesional şi tehnic (urban) şi din Şcoli generale (rural). 

Dată, oră, loc: 26.03.2001, ora 17.00, Liceul Textil Arad, respectiv 27.03.2001 ora 10.00, la 

Liceul Pâncota. 

Participanţi: preponderent - Grupuri şcolare (Forestier, Economic, Colegiul Tehnic, Textil, 

Căi Ferate), dar şi şcoli profesionale; respectiv elevi din clasele a VII-a şi a VIII-a din 

comune limitrofe oraşului Pâncota. 

 

Schimbări semnificative. Introducerea Informaticii şi a limbilor străine, la alegere, la anul I 

în Şcoala profesională. Totuşi, orele la disciplinele de cultură generală sunt prea puţine şi 

dispar progresiv. Reforma a constat în dotarea cu calculatoare prin programul “Phare”. 

Problemele reformei nu sunt abordate de profesori cu elevii, nefiind, deci, conştientizate. 

În rural: “schimbarea” este că manualele sunt din ce in ce mai dificile. De bază sunt notiţele: 

“aproape tot ce scrie in carte [manual] ne dicteaza”. Părinţii [le] spun că elevii de azi parcurg 

de timpuriu (gimnaziu) teme pe care ei le studiau în anii mari (Liceu) şi că examenele erau 
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mai uşoare. Evaluarea comasată - buna ca sistem, dar plasarea imediat după vacanţă (de 

Crăciun) este nepotrivită. Fragmentarea anului prin vacanţe scurte nu este folositoare. 

Şcoala este foarte obositoare. 

 

Opţionalele. Nu se fac optionale, dar ar fi bune. 

În rural: “opţionalele” sunt aprofundări şi asociate cu pregătirea de după ore – formulă 

cerută de elevi şi decisă de şcoală (nu de părinţi). “Orientarea profesională” este tratată ca 

opţional. Există şi teme aparte: “Istoria Aradului”, “Educaţia pentru sănătate”. Opţionalele 

sunt mai uşoare şi ar trebui înmulţite. Ele ar trebui legate de viaţă – prin “sfaturi”.  

 

Manuale (alternative). Unele şcoli profesionale (de profil economic, dar nu numai) nu au 

deloc manuale, lucrându-se numai după notiţe (abundente – 3-4 pagini/oră) sau după 

“conspecte”. Biblioteca şcolii este deficitară. Totuşi, manualele alternative nu sunt dorite 

“pentru că ar trebui cumpărate toate”. Manualul se foloseşte în clasă. 

În rural: Defazarea temelor în diverse manuale alternative conduce la inechităţi de parcurs. 

Există teama că la examen se vor da, ca şi la olimpiade sau la simulări, teme din alt manual 

decât cel studiat (opţiunile text nou / text învaţat sunt împarţite).  

 

Raportul teorie/practică. Materialele didactice fiind insuficiente sau deteriorate “teoria e 

de bază”. La anii mari, orele teoretice se aglomerează până la 9 ore pe zi. Practica comasată 

stresează şi nu se face serios. Notele (uneori subiective) ar trebui să conteze mai puţin decât 

“ce ştii să faci”. (“În fabrică nu te întreabă ce ai făcut la „Tehnologie‟”, ci “te pune la maşină 

şi vede ce ştii”). [Dimpotrivă – în alte meserii], dacă nu ştii teorie, nu poţi lucra bine. Până la 

urmă, ele se leagă, dovadă că notele la practică şi cele de la teorie se cumulează. 

 

Consiliere. Accent pe teme care intereseaza elevul (de exemplu, un fel de 

“Antreprenoriat”), dar şi teme de Psihologie [deci, Consilierea - ca opţional]. 

În rural: nu se realizează peste tot. Se discută despre examene, mai degrabă decât despre 

vocaţie (orientarea vocaţionala este neconcludentă). Totuşi, elevii “sunt încurajaţi să pună 

întrebări”.  

 



 26 

Perspectiva profesională. Dorinţa de schimbare a meseriei – cam 50%, mai ales din raţiuni 

financiare. Noile rute dorite: fetele - învăţământ; băieţii - calculatoare. Intenţie cvasi-

generală de continuare a studiilor, pentru “a nu ajunge în fabrică”. Profesorii nu informează 

asupra posibilităţilor de schimbare a rutei profesionale. Unii patroni de firme mici se 

interesează de cei mai buni elevi. 

În rural: s-a realizat o întâlnire cu tema vocatională. Orientarea profesională este totuşi 

slabă, fiind confirmată (doar) prin note. Direcţii: Informatica, artele. Se fac unele vizite la 

şcoli din oraş, pentru cunoaşterea acestora.  

 

Perspective de angajare. Cele mai sigure: prin contract. [Totuşi] dependenţa de contract nu 

este opţiune generală. La terminarea şcolii, ar trebui să se asigure loc de muncă (de fapt, 

“carte de muncă” [50/50% în disputa “liber-repartiţie”]). 

În rural: notele nu sunt întotdeauna concludente pentru meseria aleasă. 

 

Părinţii şi şcoala. Relaţia se rezumă la şedinţele cu părinţii – şi acelea neregulate, în puţine 

locuri elevii fiind solicitaţi să participe, spre a comenta decizii (deja) luate de diriginte. La 

una dintre şcoli (“Phare”), elevii au reprezentanţi în Consiliu. 

În rural: relaţiile cu şcoala se reduc la şedinţele obişnuite. Există reprezentanţi în Consiliul 

şcolii, dar fără rezultate palpabile (de ex.: nu ei decid opţionalele). 

 

Examenele. Capacitatea este o frână (unii care s-au orientat vocaţional către un profil mu-şi 

pot urma vocaţia meserială pentru că ratează un examen de cultură generală), dar este şi 

bună (pentru că selectează). Cumularea notelor din Gimnaziu este greşită, pentru că, în rural, 

notele sunt disproporţionat de mari. Simularea examenelor ajută, dar şi stresează. 

Olimpiadele ajută la pregătire. 

În rural: simulările contribuie la eliminarea emoţiilor: elevii aleg - spre a se testa - disciplina 

la care se simt descoperiţi; dar încurajează meditaţiile particulare, unde profesorii îşi dau 

interesul să explice şi unde se permite ca elevii să pună întrebări. 

 

NOTĂ. Foarte mulţi elevi de la Grupurile şcolare provin dintre cei ce au eşuat la 

„capacitate‟ [fapt vizilbil în exprimarea deficitară]. 
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Relaţia cu profesorii nu este optimă - fie pentru că orele disciplinelor tehnologice sunt 

grupate, petrecându-se “prea mult timp pe zi cu acelaşi profesor”, fie pentru că unii profesori 

(de cultură generală) jignesc elevii “de la profesională”. 

Teme problematice precum cele de Religie sunt tratate în continuare “ex cathedra”. 

Elevii nu cunosc nimic despre perfecţionarea profesorilor. 

Unii profesori îşi trăiesc cu glas tare “dilemele” sub forma: “Eu am învăţat într-un fel, în 

manualele voastre alternative scrie altfel…”. 

Abonamentele de tramvai ar trebui şi ele decontate. 

3. PĂRINŢI ani terminali (urban) şi toate clasele (rural). 

 

Dată, oră, loc: 19.03.2001, ora 17.00, Şcoala Generală nr. 2 Arad; respectiv 20.03.2001, 

ora 13.00, Şcoala generală nr 1, Sântana. 

Participanţi: echilibrat pe vârste scolare şi F/M; respectiv Sântana şi comune limitrofe, dar 

net preponderent F. 

 

Noul curriculum. Nu se cunosc detalii. Cei care studiază in limbile minorităţilor au orar de 

7 ore/zi (12-13 ore/zi de muncă), timp pentru relaxare nemaiexistând. Copiii ar trebui să 

vină cu lecţiile învăţate din clasă. În genere, se studiază după notiţe, manualul fiind folosit 

doar ca o “culegere”; or, ele ar trebui să vină in completare, nu să substituie manualul - 

aceasta ducând la subminarea ideii de manual alternativ. Capitolele la care se revine în 

clasele ulterioare [formula „spirala‟] trebuie “subţiate”. Elevii studiază – stresant – teme care 

în alte ţări se fac abia în facultate; or, “nu asta e reforma”: la şcoală trebuie să se studieze ce 

e util în viaţa practică. 

 

Opţionale. Ar trebui să fie construite vocaţional – încă din Grădiniţă şi să conteze pentru 

orientarea in profesie. “CDS” este necunoscut ca atare (după nume). Opţionalele sunt 

transformate într-un fel de meditaţie oficială pentru examen. 

În rural: La şedintele cu părinţii s-a informat asupra opţionalelor, acestea fiind decise 

împreuna de părinţi şi de copii. Marea majoritate a optat pentru Informatica şi limbi străine. 

Au mai fost solicitate Educaţia fizică şi Religia. La Secţia Germană s-a optat pentru 



 28 

aprofundarea disciplinei de examen Limba Româna, pentru a se şterge diferenţa faţă de 

Secţia Romana. Opţional interdisciplinar: Educaţie sanitară. 

 

Manuale alternative. “Nu mai ştiu copiii şi profesorii ce să aleagă”. Pentru intrarea în 

facultate, elevii trebuie, totuşi, să le parcurgă pe toate. Unele ajung târziu la elevi. Discuţiile 

cu părinţii pe această temă au fost ca şi inexistente. “Alternativ” nu trebuie să însemne 

“altceva”, ci o “variantă”. Informaţia ştiinţifică trebuie să fie identică în toate manualele, iar 

criteriile de evaluare – aceleaşi. Manualele sunt ghidate, însă, de interese comerciale; ele “nu 

mai au capitole”, iar exerciţiile sunt inegale. “Să se facă un singur manual bine gândit, 

practic, pentru fiecare disciplină, care să fie uşor de asimilat de către fiecare copil; dacă 

avem un alt regim politic, nu înseamnă să aruncăm ce a fost bun”. 

În rural: manualele sunt mai grele decat înainte; ca şi la simulare [sau la olimpiadă], la 

examene s-ar putea da teme care figurează numai în anumite manuale. La Istorie si 

Geografie trebuie ar trebui să fie un singur manual, elevii având nevoie doar de “strictul 

necesar”. 

[Cuvintele de ordine privind manualele alternative sunt incărcare şi derutare – convorbirile 

relevând faptul că, de teama examenelor, părinţii - mai ales cei cu o cultură sub medie - îşi 

presează copiii să lucreze după toate manualele]. 

 

Consiliere. Profesorii de Psihologie sunt mai apropiaţi de copii decât diriginţii, dar nu se 

ştie dacă în şcoală se fac ore separate. Educaţia vocatională ar trebui făcută de timpuriu. 

În rural: Orientarea privind ruta şcolară aparţine, în general, părinţilor [motivaţiile sunt, însă 

confuze şi concesive]. Psihologii şcolari au un rol important, dar şcoala, “fiind a statului, ştie 

ce meserii sunt necesare”. 

 

Calificarea profesorilor. Părinţii cunosc foarte vag că există “perfecţionare”, fiind 

multumiti dacă profesorii “îşi dau interesul” – ceea ce ar fi posibil dacă ei ar fi mai bine 

plătiţi. Meditatiile particulare, desi “incorecte”, “sunt bine venite” pentru că [resemnare] în 

clasă sunt prea mulţi copii şi pentru că “este prea multă materie”. Cine nu face meditaţii 

riscă, iar “cine face meditaţii este notat puţin mai bine”; meditaţiile “oficiale” se fac de la ora 

7.00 sau 15.00. Esenţial este ca profesorul să-l facă pe copil “să-i placă materia”. 
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În rural: relaţiile comunitare sunt strânse, se ştie care profesor este calificat şi care nu – mai 

ales că diriginţii prezintă părinţilor corpul profesoral la început de an. Părinţii ar prefera să 

subvenţioneze formarea resursei umane, mai degrabă decât achiziţionarea de materiale [dar 

există şi părerea contrară, motivată şi prin aceea că “statul ar trebui să asigure pregătirea” 

resursei umane). 

 

Relaţia cu şcoala. Depinde de interesul părintelui [fapt evident chiar din interviu, numai 

doi-trei părinţi fiind în temă] şi de managementul şcolii. Relaţia este mai ales intermediată 

de copii. Şedinţa cu părinţii este, în genere, singurul contact cu şcoala. 

În rural: contactul cu şcoala este mai strâns şi adesea informal. 

 

Finanţarea. 

În rural: în localităţile slab dezvoltate, trecerea la Primării a finanţării şcolilor este greşită. 

Este preferabil vechiul sistem. Părinţii susţin şcoala, deşi veniturile sunt foarte diferite. În 

loc să se schimbe sistemul de susţinere a şcolii, directorii sunt nevoiţi să “cerşească”.  

 

Educaţia în Şcoală. “Prea multă teorie”. Înscrierea în şcoli trebuie să fie eşalonată. 

 

Evaluare-Examinare. Examenele să fie organizate în unitatea şcolară absolvită, cu o zi de 

pauză între ele. Examenul de capacitate a părut, poate, o soluţie mai corectă, dar este 

preferabil “examenul de admitere” organizat în fiecare şcoală, mai ales ca liceele bune vor 

organiza oricum propriul lor concurs, ceea ce stresează tocmai elevii buni. Totuşi, media 

claselor V-VIII trebuie avută în vedere. 

 

NOTA. O temă de preocupare: Religia. Deşi copiii de astăzi o privesc superficial, ea ar 

trebui să devină “materie obligatorie”, iar manualul – să fie Biblia. [Dimpotrivă] - să nu fie 

obligatorie, pentru că ocazionează conflicte. Structura anului şcolar cu mai multe vacanţe nu 

este indicată, deoarece fragmentează studiul. Prea multe încercări de reformă în 

învăţământul românesc (“N-au trecut cinci ani fără să se modifice câte ceva”). Diferenţa 

între reformele de dinainte de 1989 şi cele de după este formală. 
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4. PROFESORI  

Data, ora, loc: 26.03.2001, ora 10.00, Scoala Generala nr. 2 Arad, respectiv 28.03.2001, 

ora 15.00, Scoala generala nr 1, Santana. 

Participanti: Scoli generale, respectiv Licee de orase (foarte) mici si de comuna, echilibrat 

F/M, cu niveluri de varsta/experienta diferite, inclusiv ingineri. 

 

Formarea.  Formarea initiala nu ofera profesionism profesoral, ci lucruri de care nu ai 

nevoie in scoala. Formarea continua nu este accesibila daca este contra-cost. Modalitatile 

uzuale de formare continua: comisiile metodice, cercurile pedagogice si consfatuirile de 

specialitate. Informatiile vin de la ISJ, CCD, Buletine informative MEN/MEC si sunt afisate 

in Sala Profesorilor.  Profesorii maghiari sunt sustinuti prin universitate de vara. Profesorii 

de Engleza, beneficiaza de cursuri British Council. In scoli au fost organizate cele 40 ore 

anuale - cu caracter “general” si pe discipline, in care insa, deoarece formarea initiala este 

deficitara in metodica, accentul pe disciplinaritate ar fi mai util decat informarea cu temele 

generale ale reformei. Posibilitatea inscrierii la doctorat este reformatoare, dar apare o 

contradictie intre formarea continua “long-life” si limita de varsta impusa de bursele in 

strainatate. Unele Societati profesionale (ex.: de Geografie) s-au implicat in formarea 

continua. Pregatirea pentru gradul I prin Universitate (Franceza) a fost foarte eficienta, 

pentru ca manualele din scoli sunt inca cele vechi. [Opinie cvasi-generala:] programele tip 

“Banca Mondiala” sunt preferabile (pentru noutate) perfectionarii prin universitate. 

Importanta este si autoformarea, mai ales la limbi straine. 

In rural: profesorii mai ales cei cu diverse raspunderi in scoala, sunt incunostiintati (CCD 

informeaza operativ) despre obligatia de a parcurge un curs de perfectionare. Daca ele vor 

semana cu “veche reciclare” prin monopol universitar, nu sunt utile, nici economice. Desi 

preferabile sunt formele prin CCD, prin asociatiile profesorilor sau prin autoformare, 

dominante sunt “atelierele pe discipline”, perfectionarea prin cercuri, prin grade si 

individuala, prin care s-au realizat cele “40 de ore de reforma”. Profesorul trebuie sa 

plateasca (eventual) simbolic pentru formarea lui continua. Legislativ, lucrurile sunt neclare: 

daca profesorii nu vor sa faca perfectionare pe bani proprii sunt exclusi din invatamant ? Ce 

sens mai are perfectionarea dupa ce ai dat gradul I? Sistemul de credite nu este cunoscut. 
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Noul curiculum si arii curriculare. Identificat cu optionalele. Ariile curriculare sunt utile 

pentru ca fac relatia obiective-capacitati. La unele discipline (stiinte, ex. Biologie), numarul 

de ore este total insuficient, mai ales in aspectul practic (observatie, experiment), volumul de 

informatie nefiind corelat cu Planul de invatamant. Prezenta Geografiei in aria “Om si 

societate” este neavenita. In genere, separatia pe arii este rigida. Nu a reusit centrarea pe 

studiu, ci diompotriva, a intarit centrarea pe examen. 

In rural: [ariile curriculare nu prezinta prea mare interes]. Ariile curriculare sunt doar o 

noutate terminologica, pentru ca inter-disciplinaritatea era cunoscuta si inainte (Istorie-

Geografie, Fizica-Chimie, Filosofie-Istorie etc.). Mono-disciplinaritatea a ramas, insa, 

suverana; inter-disciplinaritatea nu a operat din cauza inadaptarii profesorilor. La unele 

discipline orele au diminuat dramatic – si tocmai la Biologie (unde Genetica si Ecologia sunt 

de viitor). Problema practicii este esentiala si… ignorata prin programa si din cauza lipsei de 

dotare sau de fonduri: degeaba ai prevazut in programa unui grup scolar “conducerea 

tractorului” daca nu ai motorina. 

 

Manualele alternative. Orientarea reformei pornind de la manual - “foarte gresita”. Sunt 

bine venite pentru ca au adus o orientare noua, dar nu sunt corelate cu nivelul de varsta (sunt 

foarte incarcate) si contin erori stiintifice, sesizate chiar de elevi. Elevii si profesorii ar trebui 

sa cumpere toate manualele [!?]. Alegerea manualelor nu a fost pregatita in vreun fel, 

criteriul fiind schimbul de pareri si satisfactia personala a celui care alege. Manualele sunt 

mai degraba variante, nu alternative. Trebuie alese functie de nivelul clasei - situatie valabila 

numai cand cunosti clasa. 

In rural: manualele de liceu sunt foarte scumpe. Cum se dau tichete de masa, sa se dea 

“tichete de carte”; reforma fara carte nu se poate. Ar trebui sa se decida un  manual – si 

anume cel mai aproape de programa. Dificultatea alegerii. Criterii de alegere: pretul si 

dimensiunea. Tema dragostei este pretentioasa, iar figura mamei apare distorsionata [?!]. 

Analogiile cu literatura universla sunt neavenite in lipsa unei discipline de profil. [Totusi], 

programa este prea incarcata (teorie clasematica). Parintii acuza ca manualele sunt grele ca 

sa se faca meditatii si sunt scrise in graba, fiind dictate de interese financiare. “Democratism 

exagerat” la manuale si “centralism al evaluarii”. “Manualele alternative sunt, in buna 



 32 

masura, un atentat la adrtesa profesorului; ne-ati oferit alternativele Dvs. superioare, 

selectate sus de tot, transformandu-ne in simple unelte ale lor, luandu-ne ce ne-a fost mai 

drag: calitatea de a fi noi insine marea si adevarata alternativa”. “Am predat la clasa a XII-a 

dupa patru [manuale, pentru ca pe al cincilea nu l-am primit”. [Repros]: “Actuala 

alternativitate simultana va implica o alternativitate succesiva – la ceea ce este acuma si asa 

mai departe, la nesfarsit…”. In VET, cultura generala si cea de specialitate trebuie sa fie 

“proportionala”, cu accent pe specialitate in scoala profesionala. Muncitorii bine calificati 

sunt mai necesari decat cei ce “schimba ruta”. 

 

Aplicarea in clasa. Metodele interactive practicate la limbile straine (“jocul de rol”) se 

preteaza si la alte discipline, contribuind la pregatirea pentru viata. La Romana, s-a facilitat 

comunicarea cu elevii, s-au eliminat cunoscutele “comentarii”. Accent pe interactiune si pe 

pregatire pentru viata (textele de limbi straine au teme diverse). 

In rural: ariile curriculare au permis schimbarea profilului scolii [?]. Totusi, normativ, ele 

ingradesc si produc dificultati de orar si de lucru interdisciplinar. In manualul de Latina sunt 

lectii despre… parghii. 

In rural: cum sa predai la clasa pe Andreea Esca ? Actualitatea este este Istorie, dar sa se 

studieze peste 50 de ani [!…].Nu manualul, ci programa este esential. Numai ca ele nu 

concorda, astfel incat nu se poate lucra dupa un singur manual. “Sunt capitole tratate bine 

intr-un manual si foarte rezumativ in altul, si atunci profesorul este obligat sa creeze o 

lectie” - ceea ce este extrem de obositor. Daca fiecare clasa primeste cunostinte diferite – ce 

se vor face la examen ? Asta presupune meditatii – morale cat timp sunt cinstite – in centrul 

universitar spre care se indreapra fiecare, pentru ca… profesorii corectori ai facultatilor la 

care se inscriu candidatii au criterii diferite de corectare [!!!]. 

 

Optionalele. Au eficienta daca sunt cuplate inter-disciplinar, dar lipseste dotarea prevazuta 

in programe si manuale. Un optional nu se face cu desene pe tabla, ci cu mijloace noi, pentru 

care trebuie bani - mai ales ca rostul optionalelor este practica. Optionalele ar trebui 

realizate, toate, vinerea. De multe ori, optionalele sunt “dirijate” (interese de normare). 

Optionalele ar trebui adresate intregii scoli, iar profesorul apt sa atraga elevi sa poata “trai 
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doar din optionale” de sine statatoare. Altfel, ele vor ramane etern mono-disciplinare si 

realizate doar ca aprofundare. 

In rural: Mari disfunctii: Matematica are 4 ore si mai face una optional, iar Istoria are una 

singura si nu mai are nici optional. Cererea de optionale trebuie sa vina de la parinti si elevi. 

Or, dialogul nu exista, mai ales din cauza ca parintii din rural nu sunt capabili a gandi in 

acesti termeni, iar elevii “vin cu moda” (Informatica), pentru care resursele materiale si 

umane lipsesc, iar Informatica nu face “oameni adaptabili”. Un grup de profesori lucreaza la 

un optional de “Ornitologie” [?], dar neplatit.  

 

Planificarea. Posibilitatea de a zabovi pe o tema este buna, se creeaza decalaje de timp, 

dublate de cele create prin manualele alternative [creand disfunctii la olimpiade si, de aici, 

neincrederea in examene]. Obiectivele se considera realizate daca media pe clasa depaseste 

un nivel. Elevii au inceput sa se acomodeze cu noul sistem de evaluare. Birocratia a sporit.  

 

Consilierea. Initial, dirigintii “vechi” n-au privit-o bine, dar au realizat apoi ca rolul 

psihologului/sociologului in scoala este esential, in conditiile schimbarilor sociale (cu 

perceperea democratiei ca lipsa de repect pentru lege) pentru ca inlatura bariera 

comunicationala – cu conditia sa fie angajat permanent. [Dimpotriva] nu e nevoie neaparat 

de psiholog, deoarece profesorii pot face ce face acesta, dar de Consiliere – da. 

In rural: dirigentia e cea mai dificila ora; pentru o reala consiliere, este absolut necesar un 

psiholog. 

 

Motivare/demotivare. Motivante sunt metodele noi. Demotivante sunt salariul si libertatea 

oferita elevilor. Elevii invata din respect, nu din prietenie. [Dimpotriva], relatia “amicala” cu 

elevii este motivanta pentru ambele parti, desigur, in cadrele disciplinei scolare. 

In rural: [o voce] imprumutul de modele din strainatate (“vin altii sa ne comande”), in dauna 

invatamantului romanesc (“foarte perfectionat”) face invatamantul neunitar [?]; reforma sa 

fie facuta nu de “cei care nu s-au murdarit de creta”, ci de profesori. 33 de ore sunt mai greu 

de facut decat 30. Lipsa de informare in rural este un prilej continuu pentru demotivare. 

Lucrul pe proiecte pentru sponsorizare este irealizabil in lipsa informatiei minimale. 

 



 34 

Evaluare-examinare. Pentru examenul de capacitate, textul la prima vedere e bun, dar 

cerintele (baremul) trebuie adaptate la nivelul de varsta, iar conceperea testelor – la 

inventivitatea elevilor (ex. “metoda scarpinatului” in “rezolvarea” itemilor cu alegere 

multipla), ceea ce arata ca utila e nu Comisia independenta, ci exigenta supravegherii. 

Orientarea unor teme (de exemplu spre problematica religioasa) nu este in spiritul 

interesului elevilor. Masura ca media din anii anteriori sa conteze la examen nu este fericita, 

din cauza inegalitatii scolilor, dar si a elevilor (fara ureche muzicala sau fara talent la 

Educatie fizica) venind, de altfel, in contradictie cu crearea liceelor de profil si cu ideea de 

stimulare a vocatiei. [Dimpotriva], masura este buna, fiindca singurul mod de a 

“cointreresa” copilul este nota [?!] - care trebuie sa fie, insa, obiectiva. [Dimpotriva], nu nota 

conteaza, supraevaluarea ei “otravind sufletul copiilor”, subminand increderea in sine a 

copilului. Pana la urma, este o chestiune de pondere - rezolvata prin concursul de admitere, 

care va exista oricum la liceele bune. Simularile pentru capacitate dau rezultate, prin 

familiarizare. 

Testele ar putea fi redactate pe folii refolosibile. Dar nu exista nici retroproiectoare. 

Evaluarea comasata e utila daca “materia” se reia sub alta forma decat in timpul anului. 

Totusi, perioada este stresanta, mai ales pentru cei care au putine ore. 

In rural: erorile care se fac la examene sunt receptate dramatic in rural. Ar fi bine ca fiecare 

manual sa cuprinda o pagina de tip “trunchi comun”, iar restul – diferite. 

 

Inspectia. RODIS a fost practicat la o singura scoala, calificativul primindu-l scoala, nu 

fiecare in parte. S-a pus accent pe sfaturi si pe relatia cu parintii – carora li s-a dat test. 

Atitudinea inspectorala a fost colegiala. Modul ar trebui preluat si in relatia elev-profesor. 

Inspectia nu este unitara, “brigada” nefiind omogena. 

In rural: RODIS a fost aplicat la o singura scoala, urmarind 8 teme. Desi inspectia a urmarit 

activitatea in scoala, “a lasat un gust amar aprecierea finala”, caificativele vizand relatia 

director-primar - adesea marcata de relatiile politice sau economice. 

 

Relatia cu parintii/comunitatea. Se rezuma, in genere, la relatia diriginte-parinti. Este 

necesara reintroducerea unor “ore pentru parinti”. Trebuie re-valuata puterea exemplului 

familial, apt sa contracareze “exemplul strazii”. Lipsa Legii sponsorizarii defavorizeaza 
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scoala, scoala nu deconteaza eventualele consumabile cumparate de profesor pentru clasa, 

iar salariile mici ii greveaza performanta. Relatiile ierarhice si colegiale s-au detensionat 

(prin disparitia temerii de “turnatori”), s-au imbunatatit, s-au umanizat - prin…aliniere la 

reforma. 

In rural: lipsa dotarii instraineaza copii de la Grupurile scolare. Se urmaresc “actiuni unitare 

privind educatia copiilor”.  

 

Proiecte nationale/internationale. Parteneriat cu scoli din strainatate – din care se spera 

conectarea la Internet – in care partea romana ofera…traditiile romanesti (produsul fiind un 

dictionar multilingv). Dar a face proiecte nu este pretuit (platit) de scoala. 

 

NOTA. In mod impropriu, inspectorii si unii metodisti sunt considerati (sau au fost 

prezentati) ca formatori. 

Profesorii au fost interesati de discutia cu tema finaciara, mentionand subminarea reformei 

prin solicitarea de fonduri de la parinti [dupa inregistrare s-a mentionat “refrenul managerial 

catre parinti”: “Vreti reforma - dati bani!”]. 

A fost mentionata marea inegalitate intre scoli. 

Se prefera clasele de nivel - pentru care ar trebui create nu manuale, ci programe si examene 

diferentiate. 

Se spera ca ancheta va avea ceva urmari, punctele de vedere trebuind nu doar inregistrate, ci 

si ascultate, indiferent de orientarea politica. “Nu eu trebuie sa dau tarii ceva, ci tara trebuie 

sa-mi dea mie”. 

Domina, peste ani, nu numai sistemul gratuitatii absolute, ci si “pomana” tip Soros – desi ea 

se combina cu suspectarea unor interese ascunse (cineva zice “masoni”). 

Discursul nationalist este uneori deosebit de agresiv la profesorii spre pensie. Profesorii tineri 

sunt, in genere, complet dezinteresaţi. Este vizibil un conflict al generatiilor de profesori. 

Elevii trebuie sa lucreze cu placere, dar asta depinde de existenta dotarii (in lipsa careia se 

merge pe improvizatie si pe dispozitia de moment), dar si de motivarea financiară a 

profesorilor (ecuatia de gradul II nu se preda in lipsa banilor de chirie!...). 

Initiativa profesionala este inca exclusa – ceea ce continua sa primeze fiind “comanda 

sociala” data de “guvernanti”. 
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IV. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

 

A. Personalul profesoral: condiţie, formare şi acţiune profesională – repere de teren. 

1. Constatări şi schiţă de plan 

 

Dintre cele patru categorii de “actori educaţionali” intervievate, directorii de şcoală - şi mai 

ales cei câţiva adjuncţi care i-au înlocuit, în ultimul moment, la convorbire, pe titulari - s-au 

dovedit a fi, în chip firesc, cel mai în temă atât cu problemele reglementative - ceea ce am 

numit “Reforma spre profesor” - cât şi cu cele privind formarea ulterioară - “Reforma la 

profesor” -, dar mult mai puţin cu impactul real, la clasă - “Reforma prin profesor”. 

Îngrijorător este, însă, că - dacă elevii (şi, în spaţiul nostru cultural, chiar părinţii) au scuza 

mentalităţii adânc înrădăcinate a creditării instituţiei educaţionale cu autoritatea “de drept”, 

care îndeamnă mai degrabă la obedienţă decât la revendicarea celor cuvenite prin lege - 

profesorii sunt încă debitori inapetenţei şi neştiinţei de a se informa şi conformismului. 

 

După cum reiese din răspunsurile chestionaţilor (chiar dacă ele sunt, uneori, “diplomatice”), 

situaţia se datorează atât condiţiei profesionale şi financiare precare - inclusiv tensiunilor 

între calificaţi şi necalificaţi, între “ingineri” şi “profesori”, între “meditatori” şi ceilalţi, între 

profesorii de limbi moderne, Maghiară şi Germană (beneficiari de programe internaţionale) 

şi cei de Limba Română, între generaţii, între “reformatori” şi “conservatori” etc.-, dar şi 

menţinerii formării iniţiale în stadiul cunoscut (ba chiar unei reclamate involuţii în anumite 

sectoare, cum ar fi colegiile), ca şi veritabilului haos din domeniul formării “continue”, 

întreţinut şi adâncit de lipsa de orizont reformator a responsabililor de sistem de a declanşa 

schimbarea reală în domeniu. 

 

La nivelul “actorilor” direcţi, determinantă pare a fi neclaritatea reformei în/ca principiu: 

■ pentru elevi - care se declară neinformaţi asupra subiectului “reformă”; 

■ pentru părinţi - care nu par în mod special interesaţi de problema ca atare; 

■ pentru profesori - care o receptează, în ultimii ani, ca revenire la “cercuri” etc.; 

■ pentru directori - care acuză tipul stufos şi contradictoriu al reglementărilor. 
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Conexă acesteia este aparenta insolubilitate a problemelor chiar înăuntrul unor grupuri mici 

de dezbatere - din cauza caracterului ireconciliabil al opţiunilor asupra orientării reformei. 

Însă, dacă disputa cultură generală/de specialitate în şcolile tehnologice (deschidere de rute 

profesionale sau “competenţe tehnice”?) este în mod evident un conflict cultural (în sens 

antropologic), mai degrabă decât de alt fel, există opinii şi poziţii cu originea vizibilă într-o 

imensă frustrare, frizând necesitatea unui examen medical periodic. Opţionalele sunt, pentru 

unii, prilej de pregătire a examenelor sau chiar de specializare, iar pentru alţii (directori) - 

perturbarea criteriilor de încadrare şi normare. Includerea notelor de parcurs în media finală 

este, pentru unii, o flagrantă contradicţie cu vocaţionalul şi cu ideea de profilare a scolii, iar 

pentru alţii - prilej de a obliga elevul la constanţă sau chiar la disciplină formală. 

 

Filozofia reformei este, aşadar, dacă nu neconturată, în mod cert neîmpărtăşită – într-un sens 

care nu poate identificat ca lipsă de aderenţă până ce nu este consumat cel al lipsei de 

comunicare în condiţii de coerenţă. Ne permitem să precizăm şi aici că această coerenţă se 

poate realiza “dacă şi numai dacă” sistemul formează formatori “de meserie”capabili de a 

crea - inclusiv în manieră telematică - un front de lucru demultiplicativ. 

 

Faptul că tonul discuţiilor a fost, în genere, lamentativ-negativist poate fi şi o chestiune de 

“specific naţional”, dar este în mod cert şi efect al lipsei de direcţie reformatoare, anume 

până într-atât, încât să provoace ideea revenirii la “ce a fost” – chiar dacă motivată prin 

supraîncărcarea, într-un fel sau altul, a tuturor celor implicaţi (a directorilor: cu falsă 

autonomie şi cu un supliment de birocraţie; a profesorilor şi a elevilor: cu manuale 

alternative şi cu evaluarea “comasată”; a părinţilor: cu griji financiare suplimentare, prin 

noua arondare a şcolii) şi chiar dacă întâmpinată cu dezaprobare. În acest context, trebuie 

semnalat şi că, încurajarea prin pecabilă pasivitate şi prin secretă conivenţă a mentalităţii 

conservatoare şi impregnate de tradiţionalism, de autohtonism şi, uneori, de sectarism 

religios (insistenţa asupra temei Religiei - apărută în discuţii fără ca ea să fi constituit obiect 

de investigaţie - este elocventă) din mediul rural este, în perspectivă euro-globală, funestă. 

 

Situaţia este în adevăr critică în privinţa aspectelor concrete ale formării. Profesorii declară, 

în general, parcurgerea a 40 de ore/an, dar nu în stagii destinate reformei, ci în “cercuri”, 
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“comisii metodice” şi altele asemenea, pe care le consideră, majoritar, depăşite. Directorii au 

parcurs în proporţie de doar 15% programul Proeictului de reformă, acuzând un conflict 

între identitatea directorială - supusă presiunii sistemului - şi cea managerială - indusă prin 

formare -, de exemplu în practicarea formării centrate pe şcoală (“Cursurile au avut program 

dens şi formatori foarte bine pregătiţi, dar sunt greu aplicabile”). Părinţii sunt excedaţi mai 

ales de condiţia financiară, încât sunt tentaţi să ignore efortul de avansare în civilizaţie pe 

calea conştientizării condiţiei instituţiei şcolare în specificul ei modern. Elevii sunt cuceriţi 

de alternativa interactivă, dar se plâng că foarte puţini profesori o deţin şi o prestează. 

 

În ordinea de idei a fiabilităţii unei astfel de anchete în termenii pe care şi i-a propus, trebuie 

subliniat că ideea analizei pe zece ani nu este realistă -; tendinţa cvasi-unanimă a 

răspunsurilor a fost de a se referi la ultima perioadă (ultimii patru ani) - raţiunea fiind 

diferită pentru fiecare tip intervievat: 

 memoria evenimenţială a directorilor este, firesc, aceea a mandatului lor, care, cu 

câteva excepţii, s-a confundat cu ciclul electoral. 

 orizontul elevilor  este, în mod natural, cel “actual”; 

 persistenţa la profesori (uneori explicită, deşi scopul tehnic al discuţiilor a fost 

frecvent repetat) a deziluziei faţă de imensele aşteptări din 1996 este evidentă; 

 atitudinea subiecţilor, mai ales a liderilor ocazionali de opinie ai părinţilor, este 

influenţată de derapajul partizan într-un sens sau în celălalt şi lipsit de cultura socială 

a discursului. 

 

În acest context, în ciuda repetatelor îndemnuri la focalizarea discuţiilor pe ideea de 

“impact” - în accepţia ei firească (şi concludentă): efecte sesizabile în proces - această  

dimensiune a căpătat un relief mai degrabă palid, schimbările din şcoală (spre a nu mai vorbi 

de cele din mentalitate) fiind nesemnificative. Continuarea proiectului are, astfel, a face nu 

numai câteva necesare corecţii tehnice, dar mai ales de a focaliza pe cele trei aspecte 

specifice ale impactului: pregătirea lui prin intervenţia strategică în sistem şi în proces, 

reflecţia (tuturor) “actorilor” asupra acesteia şi - mai presus de toate - suma de efecte 

concrete (directe, indirecte şi secundare) declanşate “la clasă”. 
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2. Cadrul reglementat(iv) ca suport al condiţiei sau Reforma spre profesor. 

 

Problematica normativă, considerată cea mai deficitară, a fost abordată cu precădere în 

intervenţiile directorilor privind condiţia educaţională. Greu de utilizat - pe cât de bogate, pe 

atât de marcate de contradicţii între Ordine (care trimit uneori la anexe care nu există), 

Legea 128 şi unele prevederi curriculare (referitoare la încadrarea-normarea opţionalelor) - 

normele în funcţie pun în discuţie însăşi funcţia managerială. Chestiune a fost bine conturată 

de o controversă la Arad pe tema-pariu a reformei curriculare: opţionalele: “Părintele trebuie 

să fie doar consultat. Eu, ca director, sunt răspunzător de a da de lucru titularilor!” vs. 

“Şcolile trebuie să aleagă între a-şi pierde elevii şi a proteja unii profesori. Opţionalele 

trebuie decise de comunitate, pentru că dacă se pierd elevii, nu suferă doar doi-trei profesori, 

ci întreaga şcoală”. Marea problemă a fost avalanşa frecventelor schimbări normative, iar 

uneori, în rural, informaţia normativă a parvenit cu erori (mai ales despre planul-cadru). 

 

La Iaşi, se semnalează că sunt multe şcoli în care majoritatea profesorilor (din toate 

categoriile de vârstă şi de grad) fie nu doresc să lucreze în plus pentru opţionale, fie sunt 

necalificaţi sau nepregătiţi - încât directorul, care uneori este învăţător, trebuie să conceapă 

toate programele pentru opţionale sau să le copieze de la şcolile mari, deşi este conştient că 

“într-un loc nu se poate aplica ceea ce se face în altul”.  

 

Pe altă parte, la Ilfov se semnalează că unii “furnizori de formare” (Şcoala 85, Bucureşti) 

oferă - contra cost - diplomă şi titulatura de "formator" persoanelor care urmează un curs de 

3 zile. Unele dintre aceste situaţii se datorează şi faptului că inspecţia şcolară se produce 

pretextual - în urma unor reclamaţii, face "prea mult control şi prea puţin îndrumare", dă 

calificative individuale foarte proaste şi recomandă anumite cursuri de “formare”. 

 

Chiar bune, prevederile fără suport financiar (posturi în schemă) sunt dăunătoare, iar când 

sunt neclare, ele sunt mai primejdioase decât dacă nu ar exista, spune un director din Arad, 

iar unul din Bucureşti consideră că indecizia reglementativă privind viitorul liceului (durată, 

plan de învăţământ, locul şi specificul clasei a IX-a) este un prilej de delăsare. De altfel, se 

opinează tot la Bucureşti, intenţia reglementativă de reducere a duratei liceului la 3 ani este 
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greşită, deoarece în acest răstimp nu se va putea asigura nici cultura generală necesară unui 

absolvent de liceu, nici pregătirea profesională necesară intrării lui în viaţa socială. 

 

La Cluj se accentuează că rezervarea catedrelor pentru localnicii în curs de calificare şi vor 

să se întoarcă în sat ar fi o soluţie reglementativă utilă. La Arad se consideră că în şcolile 

mici ar trebui să fie posibil ca o catedră să fie formată din mai multe specialităţi. Interzicerea 

titularizării pe opţionale (Informatica). este o eroare legislativă. În învăţământul tehnologic, 

problemele sunt şi mai grele: inginerii (mai ales cu grad didactic), chiar dacă netrecuţi prin 

conversie profesională, trebuie să poată funcţiona legal în specialităţi limitrofe calificarii lor. 

În acelaşi domeniu, trebuie găsită o formulă legală general valabilă pentru ca practica să nu 

mai fie ocazie de prestare de muncă necalificată gratuită. 

 

Regimul legislativ nu este clar nici în privinţa formării: profesorii care nu sunt de acord să 

participe la formarea continuă pe bani proprii vor fi excluşi din învăţământ? (S-a formulat şi 

părerea netă că formarea continuă nu este accesibilă dacă va fi contra-cost). Nu este clar nci 

cum vor proceda profesorii cu elevii care “pică” trei module de CDS (îi vor lăsa repetenţi) ? 

Unele reglementări, dacă nu sunt imprecise, sunt necorelate cu ideile reformei şi, deci, 

constrângătoare; de exemplu interzicerea plătirii mai multor profesori pentru aceeaşi oră de 

curs, ceea ce va face imposibilă punerea în practică a unor discipline opţionale 

interdisciplinare. 

 

Este necesară eliminarea confuziei actuale între tipurile de consiliere. Dirigenţia rămâne 

necesară; deşi pare a încărca programa cu o oră, trebuie reintrodusă în Şcoala profesională şi 

plătită prin normă, şi nu cu ora (prin eliminarea contradicţiei cu Legea 128). 

 

Contractele de parteneriat cu părinţii au fost posibile la început, apoi aceştia au refuzat; cu 

autorităţile locale nu s-au putut încheia contracte. Comitetele Locale nu funcţionează. 

Raporturile contractuale şcoală-profesori (plecând în timpul anului, unii crează probleme de 

normare) trebuie clar reglementate. 
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Este necesară reorganizarea “neteroristă”, pe centre, a Comisiilor de examen, din raţiuni 

economice, dar şi etice - frauda apare la supraveghere (“tehnica scărpinatului”), nu la 

corectare - şi cu preşedinţi de comisie în activitate, nu pensionari. 

 

3. Formarea iniţial-continuă (şi evaluarea) sau Reforma la profesor. 

 

Problema formării îi interesează îndeosebi pe profesori – directorii lăsând să se înţeleagă că 

administrarea şcolii le consumă tot timpul (problemele de formare fiind discutate, în genere, 

în Consilul de Administraţie şi rezumându-se la numirea profesorilor pentru a participa la 

unele cursuri sau la unele “şedinţe tematice”). Deşi prevăzută în chestionare, problema 

evaluării profesorilor a fost greu de abordat - singura menţiune fiind cea de mai sus (2.2.), 

deoarece în şcolile inspectate după RODIS rezultatele inspecţiei nu au fost comunicate, iar 

evaluarea curentă anuală prin fişele oficiale este formală. Întrucât opiniile sunt aceleaşi în 

toate centrele vizitate, vom nominaliza doar unele dintre ele, cu titlu de curiozităţi. 

 

În privinţa formării iniţiale, este generală afirmaţia că aceasta nu oferă “lucruri de care nu ai 

nevoie în şcoală”. La Arad se consideră că învăţătorii şi profesorii tineri vin cu o formare 

iniţiala învechită, greoaie, mai ales de la noile Colegii. Totuşi, ei sunt “mai aproape de elevi, 

mai ales prin limbaj nou şi prin comportament (lejer)”. La Bucureşti, o învăţătoare  întreabă: 

“Ce înţelegeţi prin formare iniţială şi continuă ?”. În Olt se consideră că formarea “a fost un 

proces necesar dar care s-a desfăşurat haotic”, nu toţi cei care au avut nevoie de formare şi 

şi-au exprimat disponibilitatea de a urma aceste cursuri au avut posibilitatea de o face. 

Cursurile au fost un câştig şi au abordat multe din problemele reformei, dar uneori 

terminologia nouă “acoperă lucruri cunoscute de mult timp”. 

 

În privinţa formării continue - numită adesea tot “perfecţionare” şi “reciclare” - cele mai 

multe şcoli urbane au organizat cele 40 ore anuale obligatorii, cu caracter “general”, dar şi 

pe discipline, deoarece formarea iniţială “este deficitară în metodică, încât accentul pe 

disciplinaritate este mai util decât informarea cu temele generale ale reformei”. De exemplu, 

pregătirea pentru gradul I prin Universitate (Franceză) a fost eficientă, pentru în şcoli 

manualele sunt încă cele vechi. Dimpotrivă, se afirmă, programele de formare complexă 
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sunt preferabile perfecţionării prin universitate, iar “dacă în viitor acestea vor semăna cu 

vechea reciclare ele nu sunt nici utile, nici economice”. Formarea ulterioară este absolut 

necesară, dar din nefericire modalităţile au rămas aceleaşi (comisii metodice, cercuri 

pedagogice, consfătuiri, instructaje, schimburi de experienţă în specialitate). Acestea sunt cu 

atât mai puţin utile cu cât se fac exact acolo unde este mai multă nevoie de formare reală: la 

nivel local, unde numărul de cadre didactice calificate / discipline este redus la nivel de 

şcoală sau teritorial. 

 

O constatare comună este şi aceea că, în rural, cele 40 de ore de reformă nu se pot asigura 

(deşi directorul încearcă uneori să fie şi formator). Rămâne soluţia împărtăşirii informale a 

“cunoştinţelor” pe care unii le dobândesc de la cursurile de “perfecţionare”, întrucât cadrul 

formal pentru a valorifica şi transmite “noutăţile” nu este creat.  

 

Cu atât mai puţin se poate organiza lucrul în echipă pentru proiectarea de opţionale altfel 

decât ca aprofundare, mai ales că el este “nerealist”, cât timp sistemul de promovare prin 

grade valuează doar contribuţia individuală. Opina că în reforma actuală “Iniţiativa 

profesională este încă exclusă – ceea ce continuă să primeze fiind “comanda socială” dată de 

“guvernanţi” este răspândită, fiind întărită în discuţiile informale, după încheierea anchetei. 

 

În învăţământul profesional şi tehnic, formarea continuă - prin stagii, dar mai ales în formula 

“centrată pe şcoală” - este ca şi imposibilă din cauza programului încărcat – mai ales prin 

introducerea opţionalelor (programate la ora 7.oo). O altă dificultate majoră este aceea  a 

acoperirii cheltuielilor necesare participării la cursuri. Se propune organizarea acestor 

cursuri în timpul vacanţelor şcolare. 

 

La Vaslui se consideră că formatorii care există la nivelul fiecărei şcoli nu au fost pregătiţi 

suficient (atât ca timp, dar şi ca domenii de pregătire) pentru a realiza formarea cadrelor 

didactice din şcoală; totuşi, opinia preponderentă aici este că oferta de cursuri la nivel zonal 

nu acoperă nevoile de formare, întrucât cursurile de formare derulate până în prezent au 

format un număr mic de profesori, comparativ cu nevoile de formare. 
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La Bucureşti, stilul “americănesc” în care a fost rulat, “simplist”, cursul “Gândirea critică”, a 

lăsat impresia că unele dintre aceste “modalităţi moderne” sunt utilizate şi la noi, de mulţi şi 

în mod frecvent, “doar că nu le denumesc aşa” – argument (întemeiat sau nu) frecvent 

întâlnit şi în stagii. În afara supraîncărcării, la Cluj se consideră că un obstacol în faţa unei 

bune formări este “lipsa unui sistem durabil de valori care să dea  măsura reală a lucrurilor”. 

Totuşi, ea “este o necesitate” şi se consideră că 5 ani este o perioadă prea mare pentru un 

stadiu de formare. 

 

La Arad se consideră ca posibilitatea înscrierii la doctorat este reformatoare, dar limitarea 

vârstei de înscriere la burse în străinătate este în contradicţie cu formarea “long-life” propusă 

profesrilor. Unele Societăţi profesionale (de Geografie) s-au implicat în formarea continuă.  

 

Sistemul de credite nu este cunoscut, iar opinia că că după obţinerea gradului I formarea 

continuă devine inutilă este curentă. 

 

Elevii nu sunt în cunoştinţă de cauză cu profesionismul profesorilor lor, dar îi apreciază după 

cum evoluează către modalitatea interactivă (ei declarând că sunt puţini profesorii care o 

utilizează, sunt rare cazurile când se lucrează pe echipe sau în grupuri; aplicaţiile din manual 

care presupun o implicare activă a elevilor în sarcină sunt considerate de către profesori timp 

pierdut şi după “renume” (îndeosebi pentru meditaţii). Un elev relatează că unii profesori îşi 

trăiesc în clasă “dilemele”: “Eu am învăţat într-un fel, în manualele voastre alternative scrie 

altfel…”. Un profesor din Arad crede că reforma se caracterizează, profesional, prin 

îmbinarea între un “democratism exagerat” (manuale) şi un “centralism” (evaluare). 

“Manualele alternative sunt, în bună măsură, un atentat la profesor: oferă alternativele 

superioare selectate “sus de tot”, transformand profesorii în simple unelte ale lor, luându-le 

ce le-a fost lor mai drag: calitatea de a fi ei marea şi adevărata alternativă”.  

 

Părinţii cunosc foarte vag faptul că există “perfecţionare pentru profesori, fiind mulţumiţi ca 

profesorii “să-şi dea interesul” – lucru care, cred ei, ar fi încurajat prin salarii mai mari, fâră 

de care, se afirmă, profesorii sunt nevoiţi să presteze meditaţii particulare, care, deşi 

“incorecte”, “sunt totuşi bine venite” pentru că [resemnare] în clasă sunt prea mulţi copii şi 
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pentru că “este prea multă materie”, iar meditaţiile “oficiale” se fac la ore incovenabile: 7.00 

sau 15.00. Cine nu face meditaţii riscă, iar “cine face meditaţii este notat puţin mai bine”, 

consideră părinţii. În rural, relaţiile comunitare fiind mai strânse, nivelul de calificare şi 

interesul pentru dezvoltare profesională al profesorilor este cunoscut – mai ales că diriginţii 

prezintă părinţilor corpul profesoral la început de an. Meditaţiile se fac şi în rural, dar 

părinţii ar prefera să subvenţioneze oficial formarea resursei umane prin programe (mai 

degrabă decât achiziţionarea de “materiale” pentru şcoală – privinţă în care opiniile sunt 

împărţite, unul dintre argumente fiind că “statul ar trebui să asigure” (fie pregătirea resursei 

umane, fie dotarea). 

 

4. Procesul educaţional în acţiune sau Reforma prin profesor. 

 

Elevii şi, într-o măsură, părinţii sunt, în acest sector, “barometrele” impactului reformei. 

Emblematice par, din acet unghi, afirmaţiile majorităţii elevilor, care deplâng degringolada 

profesorilor în faţa manualelor alternative şi a opţionalelor, ca şi opinia majorităţii părinţilor, 

care consideră că orientarea reformei “pornind de la manual” este, cum spune unul dintre ei, 

“foarte greşită”. Directorii sunt încă mai puţin pregătiţi să răspundă (“nici nu mai avem timp 

de asistenţă la ore”), iar profesorii reconfirmă că de la “teorie la practică” drumul este lung.  

 

Printre controverse: raportul între “cultura generală” şi “cultura de specialitate” - cu specială 

referire la practică - în învăţământul profesional şi tehnic, unde reforma este identificată de 

către elevi cu dotarea cu calculatoare prin programul “Phare” – de altfel foarte bine primit. 

Dacă unii (elevi şi profesori) consideră că orele de cultură generală sunt prea puţine şi dispar 

progresiv, iar introducerea Informaticii şi a limbilor străine, la alegere, la anul I în Şcoala 

profesională este un câştig reformator, alţii susţin, dimpotrivă, că practica trebuie reintrodusă 

din anul I, în intecalare cu teoria - comasarea ei stresând (pentru că realizată impropriu, iar la 

anii mari, orele teoretice se aglomerează până la 9/zi), iar diminuarea ei fiind o eroare şi de 

formare (opţionalele adâncesc separarea teorie-practică) şi - spun directorii - şi de personal 

(prin pierderea maiştrilor). 
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Materialele didactice fiind insuficiente sau deteriorate, iar uneori manualele lipsind, “teoria e 

de bază”, spun elevii, obligaţi să scrie zeci de pagini după dictare. Dacă baza materială şi 

umană necesară lipseşte, chiar şi “trunchiul comun” trebuie adaptat, dar, în orice caz, un 

opţional, chiar cerut de părinţi, nu trebuie acceptat de către şcoală (“degeaba ai prevăzut în 

programa unui Grup şcolar “conducerea tractorului” dacă nu ai motorină”). Tema a fost  

controversată, fiind reclamată lipsa materialelor auxiliare, despre care profesorii debutanţi 

au declarat că le-ar fi extrem de necesare, în timp ce alţi profesori au emis părerea că etapa 

furnizării “de-a gata” este revolută şi că formative sunt materialele personalizate, făcute cu 

fiecare categorie de elevi, fiind datoria fiecărui profesor să-şi pregătească astfel de materiale.  

 

Opţionalele - care au redus practica - trebuie realizate prin aprofundarea disciplinelor de 

examen, pentru a descuraja meditaţiile. Există însă şi opinia contrară: opţionalul trebuie să 

poată da dreptul la o (noua) calificare înscrisă pe diplomă. 

 

Din cele dezbătute reiese că în învăţământul profesional şi tehnic fiecare meserie ar trebui 

proiectată specific-curricular – în unele contând mai mult “ce ştii să faci” (de unde lipsa de 

importanţă a notelor: “În fabrică nu te întreabă ce ai făcut la „Tehnologie‟”, ci “te pune la 

maşină şi vede ce ştii”), iar în altele, dimpotrivă, “dacă nu ştii teorie, nu poţi lucra bine”. 

Cumularea notelor la practică şi la teorie echilibrează situaţia, la nivelul şcolii, însă în dauna 

relevării vocaţiei reale. În acelaşi areal şcolar, opiniile elevilor sunt egal împărţite (50-50%) 

în disputa despre alegerea liberă a locului de muncă / repartiţie (de fapt: “carte de muncă”). 

La fel - intenţia de schimbare a ocupaţiei sau chiar a meseriei (mai ales din raţiuni financiare 

şi de statut social). 

 

Bazarea studiul şcolar pe notiţe supraabundente nu este caracteristică numai învăţământului 

profesional şi tehnic sau lipsei manualelor. Dimpotrivă, în absenţa formării metodologice a 

profesorului, ea pare a fi efectul pervers al apariţiei manualelor alternative. Dacă fraze care 

vădesc o înţelegere vulgară a fenomenului (“Nu mai ştiu copiii şi profesorii ce să aleagă”) 

merită atenţie doar sociologic, judecarea manualelor ca din ce în ce mai dificile deopotrivă 

de elevi, părinţi şi profesori este un semnal. Astfel, la Vaslui profesorii remarcă faptul că 

avem de a face cu o ”falsă descongestionare”: fie s-au eliminat teme importante în logica 
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ştiinţei respective, fie s-au comasat anumite teme sub un nume comun; în acelaşi timp, în 

toate interviurile apare observaţia că nu s-a realizat o corelare a programelor, încât nici 

interdisciplinaritatea indirectă nu se realizează. La Arad elevii spun că, deoarece profesorii 

vor să-şi dovedească superioritatea faţă de manuale, îşi fac propriul lor “manual dictat”. 

Manualele alternative nu sunt dorite şi pentru că, în această optică profesorală, deşi sunt 

extrem de scumpe (pentru că, spun părinţii, sunt doar o “afacere bănoasă” – un profesor 

oferind  soluţia: “cum se dau tichete de masă, aşa să se dea şi “tichete de carte”), “ar trebui 

cumpărate toate”. La baza acestei obsesii stau, însă, şi motive reale: la olimpiade şi la 

simulări au apărut grave disfuncţii, fiind supuse spre rezolvare nu texte noi, ci teme dintr-un 

anumit manual. “Pentru a intra la facultate, elevii trebuie, totuşi, să le parcurgă pe toate”, 

opinează un părinte. De altfel, cuvântul de ordine privind manualele alternative este 

derutare – convorbirile relevând faptul că, de teama examenelor, aproape toţi părinţii îşi 

presează copiii să lucreze după toate manualele. 

 

La Vaslui, unii profesori (în special cei tineri) au opinii diferite, apreciind noile programe şi 

manuale ca superioare: au valenţe educative, pun accent pe dezvoltarea creativităţii, a 

gândirii critice, dezvoltă competenţe. 

 

Elevii de liceu din Cluj declară că au ca surse de informaţii Internetul, canalele Discovery şi 

Animal Planet, CD-ROM-uri, dar şi bibliotecile – pentru reviste de specialitate (deoarece, 

din cauza programului supraaglomerat nu prea mai citesc cărţi). Aceiaşi admit că învaţă 

doar pentru ca să ia medii mari care să le folosească la admiterea la facultate, considerând că 

dobândesc în şcoală tot felul de cunoştinţe inutile, în ore la care se plictisesc. În schimb, 

trebuie să ia meditaţii particulare – condiţii în care consideră că “ar fi mai bine să stea acasă, 

să se mediteze şi să vină la şcoală numai ca să susţină examene”. 

 

Imensa majoritate a elevilor, indiferent de vârstă, consideră că profesorii nu stimulează 

creativitatea elevilor şi nu-i ajută să-şi descopere aptitudinile, fiind - unii dintre ei - (Cluj) 

"obosiţi, plictisiţi şi lipsiţi de tact pedagogic", pe când ei, elevii, care au foarte puţin timp 

pentru viaţa personală, ar avea nevoie de sprijin şi îndrumare.  
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De aici, discuţia despre orele de consiliere, care, se afirmă majoritar, pentru a fi eficiente, 

trebuie încadrate cu psihologi. Există şi opinia conform căreia, în stadiul actual, ar trebui 

încadrat ca şi consilier orice profesor care se iniţiază în domeniu, cu atât mai mult cu cât, 

deoarece ajută copilul să comunice, ora de consiliere se realizează în unele şcoli ca opţional, 

dar este transformată, ca şi alte opţionale, în ore de meditaţie oficială pentru examene. 

 

În rural, efectul curent al reformei asupra părinţilor este că aceştia se plâng, la unison şi din 

ce în ce mai vehement, despre supraîncărcarea şi stresarea copiilor, ei considerând că elevii 

de azi parcurg de timpuriu (gimnaziu) teme pe care ei le studiau în anii mari (Liceu) şi că 

examenele erau mai uşoare. Ei consideră, ca şi elevii, că simularea examenelor este necesară 

în fiecare an, ajutând la redresarea în preajma examenelor (creează emulaţie, deşi, de teama 

unui rezultat slab pe ţară, temele de examen sunt mai uşoare decât cele simulate) şi este utilă 

şi profesorilor. Ea are, însă, efectul pervers de a stimula meditaţiile particulare. 

 

Părinţii spun că nu au fost consultaţi în privinţa alegerii manualelor şi că nici nu era util, 

deoarece imensa lor majoritate nu se pricep. Totuşi, consideră că “alternativ” nu trebuie să 

însemne “diferit”, ci “variantă”, informaţia trebuind să fie identică în toate manualele, iar 

criteriile de evaluare – aceleaşi. Evaluarea comasată este judecată ca utilă, dar plasarea ei 

imediat după vacanţa de Crăciun - nepotrivită.  

 

Examenul de capacitate este o frână (unii care s-au orientat vocaţional către un profil nu-şi 

pot urma vocaţia meserială pentru că ratează un examen de cultură generală), dar este şi 

bună (pentru că selectează). Cumularea notelor din Gimnaziu este greşită, pentru că, în rural, 

notele sunt disproporţionat de mari, creând inegalităţi (fără ureche muzicală sau fără talent la 

Educaţie fizică poţi rata un examen major) şi vine în contradicţie cu crearea liceelor de profil 

şi cu ideea de stimulare a vocaţiei. Opinia contrară este că, dimpotrivă, singurul mod de a 

“cointreresa” copilul este nota - care trebuie să fie, însă, “obiectivă”. În replică, se observă 

că nota, supraevaluată, “otrăveşte sufletul copiilor”. Este preferabil “examenul de admitere” 

organizat în fiecare şcoală, fiindcă liceele bune vor organiza oricum propriul lor concurs, 

ceea ce însemnă că examenul de capacitate va stresa tocmai pe elevii buni. 
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În privinţa proiectelor naţionale/internaţionale, nu toate au fost reprezentative, aplicabilitatea 

lor la clasă fiind limitată sau secvenţială - în studiul limbilor străine, ale căror metode 

interactive se pretează şi la alte discipline, contribuind la pregătirea pentru viaţă, eliminând 

“conspectele” şi “comentariile”. La Iaşi, elevii sunt de părere, de altfel, că modul de predare 

s-a schimbat: “se cooperează cu elevii”, se lucrează mai bine (sunt menţionate activităţi care 

presupun lucrul în grup); sunt apreciate pozitiv jocurile, referatele, “dosarele” [portofoliile], 

iar în Ilfov o profesoară se confesează: "Nu mai ai linişte. Trebuie să fii tot timpul în alertă, 

să fii pregătit - nu mai ajunge experienţa, chiar dacă e de 30 de ani". "Dispare distanţa dintre 

catedră şi elevi". "Vorbim mai puţin". "Reuşim să-i facem să înveţe şi pe cei mai slăbuţi” – 

spre deosebire de alte locuri, unde, la solicitarea elevilor de a se folodi şi alte metode, se 

aude replica magistrală “N-avem timp de joacă”. 

 

Relaţia (de formare) cu profesorii nu este optimă - fie pentru că orele unor discipline sunt 

grupate, petrecându-se “prea mult timp pe zi cu acelaşi profesor”, fie pentru că unii profesori 

(de cultură generală) jignesc elevii “de la profesională”, se dezinteresează de problemele lor 

şi încearcă să îi determine să înveţe prin “păstrarea disciplinei”. Dimpotrivă, se intervine, 

profesorul ar trebui să fie apt să atragă elevi; un astfel de profesor ar trebui să fie lăsat “să 

trăiască doar din optionale” – care ar trebui programate, la concurenţă, vinerea. Altfel, ele 

vor ramâne etern mono-disciplinare şi “aprofundări”. 

 

Deşi “copiii de azi” o privesc superficial, Religia ar trebui, consideră unii părinţi, să devină 

“materie obligatorie”, iar manualul să fie Biblia. Dimpotrivă - cred alţii - ea nu trebuie să fie 

obligatorie, pentru că ocazionează conflicte.  

 

5. Consideraţii – dincolo de constatări 

 

5.1. Tentativa de schimbare 

 

Atât în ezitanţii ani de început, cât şi la data iniţierii Proiectului de reformă, dar, ca efect al 

diagnozelor alarmante de parcurs, şi pe întreaga lui derulare, dezbaterile pe tema reorientării 

sistemului educaţional în noua paradigmă şi dialogul experţilor cu beneficiarii direcţi şi cu 
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decidenţii sistemului au avut ca obiect constant de preocupare temeiul institutiv al reformei, 

apt a-i clarifica filozofia: natura şi logica schimbării. 

 

Opţiunile de principiu s-au cristalizat, de la început, polar. Ca tip, reforma a fost văzută fie 

ca integrală şi de discontinuizare, presupunând comutativitate, fie ca sectorială şi de 

continuitate, constând în corecţii punctuale treptate. Ca demers, ea a fost imaginată fie din 

perspectiva profesionalizării - “(re)începerea cu începutul”: formarea de formatori -, fie din 

aceea a perpetuării tendinţei ameliorative - urmarea liniei de “ajustări” normative şi 

instrumentale adoptate imediat după 1989. 

 

Decizia - trenantă - a fost, cum bine se ştie, condusă în favoarea ultimelor. A rezultat ceea ce 

s-a numit “reforma curriculară“ promovată “sub semnul urgenţei” prin “măsuri” adesea 

necorelate, cu un proiect de evoluţie fără necesarele invalidări retrospective şi cu acţiune pe 

zone discrete de sistem, care lăsa, programatic, domeniul nostru de interes - formarea - în 

starea de fapt, clamată ca suficientă, când nu chiar invocată ca impecabilă. Astfel,  înnoirea 

de fond în materie era înscrisă, imprudent sau voit, în dialela vicleană a lipsei de precedent. 

 

Deşi (deonto)logic inacceptabilă, această opţiune este explicabilă în resortul ei “emoţional”: 

ea aparţinea tocmai subiecţilor virtuali ai necesarei comutări - încât schimbarea devenea 

“autoreferenţială”; or, în lipsa (istoric motivabilă) a unei culturi a responsabilităţii şi în 

condiţiile în care tradiţia, de extracţie ierarhistă, a domeniului conservă încă, tenace, 

structura “piramidală” a relaţiilor intrasistemice, ideea că schimbarea trebuie să înceapă 

“cu sine” s-a vădit, din nefericire, în spaţiul nostru profesoral - universitar sau nu -, excesivă. 

Este ştiut, de altfel, că - deşi, între altele, “radarul” TIMSS semnalează insistent alertă - una 

dintre cele mai cultivate prejudecăţi la noi este aceea a excelenţei “dascălului” furnizor de 

“olimpici” şi (mai puţin avuabil, dar defel mai puţin confidenţial-onorant) de têtes chassées. 

Grav este însă că pe acest fond au “acţionat” - şi încă o fac, nederanjate - o seamă de 

interese “practice”, excelente manipulatoare ale triumfalismului magistral, ale modestiei şi 

entuziasmului ideatic al bine-intenţionaţilor, ca şi ale incapacităţii implicaţilor din sistem 

(“de jos”) de a gândi în termeni măcar organizaţionali - favorabili lor şi sistemului pe termen 
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lung şi pe ansamblu -, dacă, din cauza blancului de cultură (în sensul antropologic pe care îl 

implicam mai sus) nu chiar în termeni socio-profesionali. 

 

Printre componentele Proiectului de reformă se afla şi aceea de profil – emblematică pentru  

spiritul general al amânărilor vremii. Deşi declarată, la un moment dat, ca “prioritară”, ea  

demara greu şi chiar prin a reproba funcţiei formative identitatea de gen - la nivel atât 

reglementativ, cât  şi reglator -, propusă, în mai multe rânduri, de cercetarea inovativă. 

Astfel, în loc să elaboreze un mod formativ omogen metodologic, ea prelua şi “disemina” 

datele punctuale ale celorlalte componente, care, estimp, produceau propria lor “formare”. 

 

În acest fel, şi activitatea pendinte funcţei rămânea - în condiţiile stăruirii în anastatic a 

formării iniţiale şi continue de tip (post)universitar - în difuzie “multisectorială” la nivelul 

Proiectului, fiind practicată în cronică inconsecvenţă: ca informare, ca abilitare, ca formare. 

Mai mult: ignorându-şi chiar unele elaborări proprii (precum standardul ocupaţional pentru 

formatori, cadrul instituţional de formare telematică, planul consituiirii unei reţele a CCD), 

componenta a preferat adoptarea de modele de (probabilă) legitimitate în zona de origine, - 

unde nu se schimba(se) însuşi tipul de societate - cu care a substituit, fără drept de apel, 

necesara profesionalizare a formării. 

 

Acesta este şi motivul principal pentru care, după semnalarea chiar de către analize oficiale a 

îndelungii amânari a “intrării în şcoală” (fie şi) a ameliorărilor din zona programelor şcolare 

- din cauza perpetuării lipsei de know-how “la purtător” - reforma curriculară a devenit 

cunoscută în sistem ca “reforma pe dos”. 

 

Disconfortul creat, îndeosebi la profesorii lucizi, de această opţiune de reformă - care 

preferat să suprapună, din pornire, prioritatea cu urgenţa (forţând astfel ulteriorul exces de 

corecţii mic-reglementative) şi care, prin retorizări grandilocvent-soteriologice (“renaştere”), 

a indus ideea similitudinii dintre tentativa de acum trei decenii de a da o “faţă umană” 

sistemului în funcţie şi reforma natural-postcomunistă de după 1990 - a avut o seamă de 

efecte perverse - între care chiar compromiterea, în unele medii educaţionale (şi nu doar în 
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cele “predispuse”), a însăşi ideii de reformă - îndeosebi datorită bazării promisiunilor de 

schimbare pe politica de contramăsuri. 

 

Pentru contextul de faţă, de interes sunt următoarele efecte nedorite: 

 

 în privinţa condiţiei profesionale: 

⋕ înscrierea în fals, ca regim şi ca statut, a categoriei de ”formator”, prin 

funcţionarea paralelă în sistem a unor persoane cu viziune şi cu expertiză extrem 

de eterogenă din punct de vedere reformator; 

⋕ menţinerea la beneficiari, prin sistemul de promovare practicat în sistem, a 

mentalităţii ocupaţionaliste; 

 

 în privinţa formării profesionale: 

⋕ selectarea şi formarea neomogenă metodologic şi din perspectiva unui firesc 

curriculum specializat, la nivel de sistem, a furnizorilor de “pregătire continuă”; 

⋕ confuzionarea solicitatorilor de formare prin adâncirea contrastului dintre 

retorica discursul de reformă şi eşuarea modelului clamat ca reformator în 

cunoscutele modalităţi vetuste ale “reciclării”; 

 

 în privinţa acţiunii profesionale: 

⋕ exercitarea cu dificultăţi cauzate de sistem a rolului de “formator (de timp liber)”; 

⋕ disuadarea, din cauza absenţei cadrului necesar, a nestimulării (când nu chiar a  

obstaculării) etc., a prestării în şcoală şi la clasă a expertizei dobândite în stagiile 

desfăşurate, cu repercusiuni asupra procesului educaţional dar şi asupra formării. 

 

Miezul problemei (a cărui punere în termeni poate constitui începutul de soluţie) este, în 

perspectiva celor trei repere de mai sus, relaţional şi tridimensional - nu atât în sensul 

tripartiţiei, cât mai ales în sensul coeziunii în spaţiu(l educaţional): 
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 a/ statutarea formatorului de formatori ca profesionist capabil şi solicitat să 

producă, în echipă, standarde de profil cu evaluare specifică incorporată şi oferte de 

formare tip curriculum de reprofesionalizare; 

b/ desemnarea virtualilor beneficiari ca solicitanţi de formare de pe piaţa liberă a 

ofertelor criterializată prin audit şi organizată prin concurenţă loială (şi nu ca 

angajaţi în sistem expuşi situaţiei de a se supune unui monopol); 

 

 a/ realizarea, prin cooperare şi prin coautorat expert, a complexului profesional de 

formare bazat pe produse de cercetare-reflecţie inovativă - ale cărui linii de 

principiu sunt deja elaborate şi propuse instituţional; 

b/ constituirea pe această bază a unui mediu formativ de elecţie pentru beneficiarii 

potenţiali – de asemenea deja schiţat prin cercetare; 

 

 a/ reglementarea condiţiilor profesionale şi ocupaţionale necesare efectivizării 

funcţiei de formare prin stagii şi prin alte forme moderne de către formatori; 

b/ reglementarea posibilităţii de participare la formarea prin stagii prin opţiune 

personală a beneficiarilor şi susţinerea, prin discriminare pozitivă pe niveluri 

(cunoaşterea universului reformator; aplicarea şi producerea inovaţiei; intrarea în 

coautorat de formare) a beneficiarilor care creditaţi prin formare ulterioară. 

  

Cele de mai sus ar fi însă lipsite de finalitatea de a constitui deopotrivă “semnal de alarmă” 

şi alternativă de lucru menită să preîntâmpine una dintre regretabilele urmări ale erorii 

fundamentale a reformei de a (fi) neglija(t) formarea pentru schimbare a profesorului: 

opţiunea “paseistă” în privinţa soluţiei utile - de aceeaşi sursă cu amintitul reflex ritual al 

contramăsurilor: contraopţiunea “reacademizării” formării ulterioare: abordarea ei prin 

lentila unei unice ştiinţe a educaţiei, în mod prescriptivist şi monodisciplinar. 

 

Or, în firea schimbării autentice stă, dimpotrivă, căutarea unor soluţii alternative - orice 

“restauraţie” fiind interimară, disuasivă şi retardatară. De altfel, după cum se va putea 

constata, atât sursele documentare, cât mai ales ancheta de teren asupra “impactului” 

confirmă - opinia contrară venind din doar două zone disciplinare, şi anume chiar din 
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acelea care au produs şi întreţinut, inclusiv în cei 12 ani de “reformă”, doctrina formării 

mimetic-diseminative - că soluţia viabilă reformator pentru formarea ulterioară şi apoi 

pentru cea iniţial-ulterioară continuă este “reînceperea cu începutul”: instituirea, de 

facto şi apoi, cât de curând posibil, şi de jure, a profesionismului în formare - începând 

cu acela al grupului socio-profesional al formatorilor de formatori.  

 

Cum spuneam de la bun început, eficienţa activităţii de formare ulterioară - încă  privită 

“sectorial” (distinct pentru profesorat, manageriat, conversie ş.a.) - depinde funciar de 

reinaugurarea funcţiei formative sub semnul omogenităţii în registru metodologic, ceea ce 

reclamă angajarea - în sens tranzitiv: convocarea de către decident, dar şi reflexiv: 

implicarea conştientă - a formatorilor de formatori şi a cercetării instituţionale reunite. 

 

5.2. Cadrul reglementat(iv) ca suport al condiţiei sau Reforma spre profesor. 

 

In domeniul normativ, principalele repere sunt direct reglementative - norme, standarde, 

metodologii ş.a. - şi indirect reglementative: de politici şi de strategii educaţionale. 

 

La nivel normativ propriu-zis, “formarea continuă” a “personalului didactic” este declarată 

de Legea 84/1995 modificată şi completată, a Învăţământului, ca asigurată (Art. 159, par. 1) 

“în principal prin perfecţionare şi conversie profesională”, în coordonarea Ministerul de 

resort - coordonare constând (Art. 160) în stabilirea de obiective, desemnarea de instituţii şi 

de alte “structuri abilitate”, evaluare, finanţare. Potrivit principiului “ce nu este menţionat 

este permis”, rezultă că şi formarea nefinanţată de Minister este, de principiu, acceptată. 

 

Legea 128/1997 (Statutul Personalului Didactic) precizează, la rândul ei, (Art. 32 [passim.]) 

că “perfecţionarea pregătirii”, organizată “potrivit metodologiei” ministerului de resort, în 

forme şi cu informaţii “specifice” îmbină “exigenţele învăţământului” cu interesele 

beneficiarilor. Modurile de lucru sunt, desigur, subînţelese ca libere de orice constrângere.  

 

O.G. 102/1998 privind formarea profesională continuă prin sistemul educaţional - aprobat 

prin Legea 133/2000 - prevede asigurarea, inclusiv prin ofertanţi privaţi, a posibilităţii de 
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completare a educaţiei de bază a personalului prin “educaţie recurentă şi compensatorie”; se 

urmăreşte “cultivarea aptitudinilor şi a intereselor individuale”, cu introducerea “metodelor 

interactive cu accent multimedia”. Scopul normei este, însă implicarea “parteneriatului 

social” în formare - precizare caracteristică pentru contrastul între discursul “modern” de 

reformă şi indirecta “corijare” a prevederilor legale de bază; “parteneriat social” 

înseamnă, de fapt, aici, amendarea principiului asigurării gratuităţii formării continue.  

 

H.G. 855/1998 - înfiinţarea Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional 

şi Tehnic - prevede o seamă de atribuţii descongestionante: preluarea funcţiilor de elaborare 

a metodologiilor de formare a personalului din domeniu, a standardelor de profil şi chiar a 

principiilor de politică educaţională şi de parteneriat social – cu precizarea: în reţeaua sa. 

Prevederile respective constituie, desigur, un prim pas bine gândit atât spre descentralizare, 

cât şi spre autonomizarea diverselor funcţii, până la nivelul major al politicilor de resort. 

O.G. 91/2000 privind organizarea sistemului naţional de formare a personalului din 

învăţământului preuniversitar stipulează înfiinţarea a două Centre Naţionale de Formare - în 

Profesorat şi în Management - cu atribuţii în elaborarea de standarde şi în evaluarea, 

autorizarea şi acreditarea programelor şi a furnizorilor de formare, în vederea “asigurării 

calităţii”. Documentul sistematizează majoritatea dispoziţiilor ministeriale anterioare, 

anulând o serie dintre ele - inclusiv unele prin care cercetarea de profil era implicată 

expres în problematica şi în practica de gen. 

 

In domeniul reglementativ-criterial, standardele ocupaţionale introduc, cum am arătat în 

mai multe rânduri 
7
, confuzia derutantă între competenţe şi atribuţii, cele câteva documente 

de gen redactate înscriind-se - prin mai multe aspecte ale lor - în spiritul epocii. Unul dintre 

acestea este neglijarea spiritului curricular însuşi, metodologic şi transdisciplinar), pe care 

reforma cu acelaşi nume pare a-l promova. 

 

În privinţa politicilor şi strategiilor de reformă în domeniu, am prezentat mai sus unele 

sinteze independente disponibile (OECD, OBSERVATORUL NAŢIONAL ROMÂN ş.a.) 

                                            
7
 De curand: Mihail, T.M. Standarde de profesionalizare pentru formarea formatorilor de formatori în educaţie. 

Determinari, structură, exemplificare. Bucureşti, ISE, 2000, mimeo. V. şi aici mai sus 
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sau contribuţii de autor (de regulă, mai optimiste). Dintre cele reproduse, revelator ni se pare 

programul american de reformă, care evidenţiază miezul managerial al profesionalizării 

profesorale şi este un bun exemplu de promovare la nivel naţional a unei iniţiative regionale 

– utila “sursă de inspiraţie” pentru aceia care contestă, la noi, “reforma de sus în jos”, fără, 

însă, a lua în seamă eventuale propuneri alternative veritabil reformatoare să intre în atenţia 

opiniei publice şi, pe această cale, în preocuparea decidenţilor. Dimensiunea majoră a 

programului este certificarea periodica a profesorilor – în bază de standarde naţionale de 

formare, realizată prin evaluare specifică, în baza unei solide calificări dobândite (şi) prin 

sprijinirea pe cercetare, atât pentru optimizarea sistemului prin proces, cât şi pentru oferirea-

procurarea de satisfacţie profesională – intenţii atinse, pare-se, de vreme ce beneficiarii 

resimt programul ca un „voyage of discovery‟ şi, graţie atmosferei destinse asigurate, ca 

„rejuvenating‟ (stenic, reconfortant, “întineritor”). Tehnic, este vorba despre un salutar “salt” 

din registrul metodologic (al lui „cum‟) în cel metacognitiv (al lui „de ce‟) – trecerea de la 

cantitativul conţinutist „ce‟ la modalul ‟cum‟ fiind de mult istorie în sistemele normalizate. 

Modul de reflecţie (‟viewing‟) este domeniul de competenţe final - accentul valoric 

punându-se pe stilul profesional (evaluat prin metoda stimulativă a portofoliului). Produsul 

acestei concepţii - cu care inovaţia pe teren românesc consonează - este un Ghid de 

Dezvoltare Profesională al cărui traseu conduce, în timp, la remunerarea progresiv-

diferenţiată, criteriată intrinsec-profesional (şi nu mecanic). Efectul profund al concepţiei 

este încurajarea conştientizării nivelului de deficienţă/proficienţă personal-profesională şi 

instalarea atitudinii de comutare pro-reformatoare: 

 de la simpla urmărire (monitoring) ocupaţională a procesului de învăţare – 

la responsabilitatea funcţionalizării (managing) acestuia; 

 de la exclusiva implicare (commitment) în învăţarea” elevilor (tranzitivă) – 

la implicarea în propria formare (reflexivă); 

 de la “gândirea sistematică” – la reflecţia integratoare (“how”“why”); 

 de la “idealul” exclusiv(ist)-ocupational al construirii “carierei didactice” – 

la structurarea interesului superior pentru devenirea profesională; 

 de la obişnuita stare de apartenenţă (membership) la un “colectiv şcolar” – 

la identitatea de participant la comunitatea educaţională. 
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5.3. Formarea iniţial-continuă (şi evaluarea) sau Reforma la profesor. 

 

Pornind de la afirmaţia (nobilă) că reperele “calităţii educaţiei” sunt profesionismul şi 

conştiinţa de sine şi de la filozofia (anticipativistă) că reforma este o “activitate personală” 

realizată prin “implicare de durată”, M. Korka pledează pentru o formare iniţială destinată 

asumării “libertăţilor implicate în noul curriculum”, printr-un organism departamental 

universitar şi prin modalitatea telematică. Formarea continuă este rezumată şi ea la cadrul (şi 

spiritul) academic: asistarea profesorilor, în “cascadă” diseminativă “să înţeleagă, să adopte 

şi să aplice” (p.33, s.n.) noul curriculum. 

 

Desigur, asemenea texte au şansa de a fi declarate - cu atât mai mult cu cât, prin 

construcţie şi discurs (de exemplu, corelarea tipurilor de formare reiese, din modul de 

formulare, ca indubitabil înfaptuită, la noi, p.34) - concludente, de regulă în numele 

interesului de netezire diplomatică a asperităţilor şi de plasare a fondurilor rambursabile) 

conclusive, de către diverşi parteneri de dialog - fac să reapară obsesiva întrebare de fond: 

ce este, anume, reformator, în formarea profesorilor ? Iar, dacă lucrul este identificat (şi 

evaluat ca atare), de ce sistemul educaţional nu progresează, ba chiar tinde să se reîntoarcă 

la formule revolute? Este confirmată, astfel, una dintre observaţiiile noastre anterioare, 

anume că actuala reformă de continuitate de la noi nu are nici motivaţia, nici substanţa 

necesară înfiinţării unei Şcoli române de profesorat. 

 

În această privinţă, un alt demnitar 
8
 este încredinţat că “Activitatea cadrului didactic trebuie 

din nou concentrată asupra formării sale continue, [asupra] rolul[ui] său, în sens propriu, 

educaţional […]. Formarea continuă este acum de transformat într-o componentă 

instituţională a şcolilor, liceelor şi facultaţilor. Formarea continuă este forma prin care 

fiecare vom trece. Este raţional să devenim la rândul nostru, oameni care învăţăm continuu 

[…]”. De remarcat, însă, că în cele şase “capitole de “măsuri” ale aşa-numitei reforme 

comprehensive 
9
 nu este înscrisă expres vreuna care să privească formarea profesorilor. 

 

                                            
8
 Marga, A. (2000). Trei ani de schimbări în învăţământ. Bucureşti  

9
 Marga, A. (2000). Anii reformei. 1997-2000. Cluj, Editura Fundaţiei de Studii Europene 
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Alţi autori din mediul universitar 
10

 se preocupă, mai aplicat, de chestiunile profesionale – 

mai ales acelea care privesc obligatoria modernizare a formării iniţiale: sistemul de credite. 

Aplicarea lui ar presupune ca disciplinele să fie realizate modular, ierarhizate în obligatorii, 

opţionale şi facultative şi ponderate în fundamentale, de specialitate şi complementare. 

Programul de formare s-ar proiecta pe ciclurile: de bază şi de specializare, cu un “semestru 

de graţie” intercalat. Rolurile de formare revin, funcţie de instanţele de studiu: titularului de 

curs, titularului de seminar, mentorului, consilierului de carieră, metodicianului. 

 

Pornind (şi) de la această opinie, o lucrare în temă 
11

 (care fructifică şi o anterioară 

investigaţie de teren) 
12

 susţine că “un conţinut bine selectat, structurat şi organizat nu 

degrevează de responsanbiltăţi cadrul didactic, ci îi optimizează acestuia demersurile” (p.8). 

Centrarea pe ideea de “conţinut” - cu implicita (şi apoi evidenta) neatenţie la optimul 

formativ al deţinerii de către profesor a know-how-ului de selectare, structurare şi 

organizare a conţinuturilor, ca ilustrative de moduri, funcţie de grupurile de nivel din clase 

- este destul de puţin încurajatoare. 

 

Autorii admit că, deşi “orice reformă trebuie să înceapă şi să se sfârşească cu dascălul”, 

“antrenarea şi motivarea” lui fiind “o condiţie a asigurării succesului în schimbările 

educaţionale” (p.10), este evidentă “[…] poziţia secundară alocată dimensiunii de formare şi 

de pregătire” a acestuia, prin intermediul unei “pieţe libere şi deschise a programelor de 

formare continuă”, corelate cu cele de formare iniţială, întru realizarea unui “continuum 

profesional”: “cariera didactică” (p.11). Opinia este, desigur, îndreptăţită, dar este 

regretabil că, deşi avansată şi reiterată insistent de către unii dintre cercetătorii ISE, ea 

apare acum, din cauza nesusţinerii ei în mediul de origine, în contul altor autori – cu atât 

mai mult cu cât aceştia consideră că “După cum se cunoaşte deja, cercetarea ştiinţifică în 

acest domeniu s-a realizat şi se realizează în continuare steril, în maniere inconsistente şi în 

absenţa unor grupuri de lucru active” (p.23). 

                                            
10

 Mazilu, D.H. (1996). Propuneri privind introducerea sistemului de cursuri-credit. Bucureşti, Editura 

Universitatii. 

11
 Iucu, B.R; Păcurari, Otilia (2001). Formare iniţială şi continuă. Bucuresti, Humanitas Educaţional 

12
 Iucu, B.R.; Pânişoară, I.O. (2000). Formarea personalului didactic. Raport de cercetare [investigaţie şi interpretare 

statistica şi discursivă]. Ed. a II-a, Bucureşti, MEN, Vol. I [formarea iniţială] - II [formarea continuă] 
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Fiind “investiţie în resursa umană”, formarea cere - consideră, iarăşi corect, autorii - 

“relansarea şi reconsiderarea statutului sistemului de pregătire a personalului didactic ca 

prioritate naţională” (p.20). Este de observat, însă, că sistemul de “pregătire” nu are 

“statut”, ci regim, cerinţa inechivocă pentru avansarea în reformă este, credem, discutarea 

şi validarea propunerilor privind o Lege a Formării şi un Statut al Formatorului. 

 

Punând în discuţie “starea actuala a programelor de studiu pentru formarea cadrelor 

didactice”, autorii observă orientarea planurilor de învăţământ universitare “vizavi de 

interesele cadrelor didactice” academice, marcată de “absenţa corelaţiilor dintre formarea 

iniţială şi continuă” şi de “organizarea clasică a instruirii” prin cursuri magistrale, cu 

reducerea ponderii activităţilor “practic-aplicative” şi în condiţiile nepracticării modularităţii 

(pp.26-27) – condiţii în care, cum afirmam, repreluarea de catre universităţi a formării 

continue - mai ales prin monopolizarea telematicului, care este tipic modular - este 

contraindicată. Soluţia (se crede) este “modelul conectiv” german de formare a profesorilor: 

universitatea - “loc de asigurare a pregătirii forţei de muncă şi în acelaşi timp canal principal 

de comunicare”, p. 30. “Universităţile, prin colegii şi DPPD-uri, trebuie să fie interesate de 

şansele de activitate profesional-pedagogică ale absolvenţilor, prin adaptarea programelor de 

studiu la solicitările viitorilor utilizatori - elevi, părinţi” (p.32), inclusiv “compatibilizarea 

internaţionala” a programelor de studiu (p.35) – din nou, o opinie acceptabilă de principiu, 

dar care presupune prezumţia că reforma (inclusiv chestiunea profesionismului în domeniul 

formării) a fost deja consumata la noi şi că utilizatorii se află deja în situaţia de a cunoaşte 

şi solicita programe de formare global-compatibile. De altfel, trecerea la obiectivul specific 

al lucrării în discuţie - “sistemul de capitalizare a unităţilor valorice transferabile (credite) ca 

unic criteriu “de stabilire a concordanţelor şi implicaţiilor logico-ştiinţifice îintre formarea 

iniţială şi continuă” a profesorilor” (p.43) o probează. Şi aceasta pentru că abordarea 

productivă a problemei (neclarificată, de altfel, în aspectul ei docimologic) se află nu la 

capătul ei valuativ, ci în raportul de valoare dintre curriculumul propus şi curriculumul 

realizat şi în continuitatea curriculară la nivel proiectiv-performativ între formarea iniţială 

şi formarea ulterioară – ambele, nerezolvate de actualul sistem de formare, interesat în 

continuare nu de necesara profesionalizare realizată printr-un curriculum specializat - 
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structurat si prestat de formatorii de formatori în coautorat cu comanditarii şi cu 

beneficiarii - ci de ocupaţionalizare (“cariera didactică”). 

 

Nu reproducem aici problematica tehnică a domeniului, deşi ea are personanţă în discuţia - 

întreprinsă, de altfel, în cercetarea curentă a ISE - asupra raportului între reglementarea 

ocupaţională (de atribuţii) şi reglarea profesională (de competenţe). De notat, totuşi, că 

autorii sunt conştienţi de necesitatea dezvoltării unui “program complet nou de studii pentru 

formarea iniţială şi continuă” a profesorilor (p.51). Desigur, pentru ca aceste proiecţii să nu 

rămână - la confruntarea cu ştiuta rezistenţă şi birocraţie a sistemului - în repertoriul 

retoricii schimbării şi în registrul idilic al eternelor dezirabilităţi, este nevoie de alte soluţii 

decât cele pentru care optează autorii. Efortul de determinare a “schimbării mentalităţii” 

trebuie, de aceea, dirijat lucid şi prioritar către legiuitor şi către decident. 

 

De altfel, însăşi ancheta anterioară 
13

 pe care, spuneam, se sprijină autorii conduce la 

concluzia că persoanele investigate din sistem - angajaţi, absolvenţi după 1990 - sunt 

favorabile nevoilor de formare privind modul şi proiectarea (I, pp.17,.21), ceea ce arată, 

inclusiv prin coroborare cu alte răspunsuri, că defecţiunea principală menţinută în sistem 

este lipsa de know-how profesional, determinând aproape 60% dintre subiecţi să considere 

(I, p.19) schimbarea ca eronată sau invizibilă, iar motivaţia “carierei” (I, p.23) să rămână fie 

convenţională (“dragostea faţă de copii” – 36%), fie refuzată ca răspuns de un număr 

semnificativ de subiecţi: 35%. 

 

Statistica formării continue - ponderea de vârstă: 31-50 de ani; de vechime (61%) şi peste 15 

ani de carieră (52%) arată, printre altele, că formarea continuă este majoritar considerată o 

datorie, nu un drept (II, p.17), ceea ce trădează persistenţa mentalităţii ocupaţionaliste. 

Primul loc între prorităţi revine modernizării formelor de pregătire, iar ultimul - corelării 

dintre formarea iniţială şi continuă (II, p.19), relevând tenacitatea spiritului empirist şi 

indirecta respingere a actualei orientări a formării iniţiale, confirmată de alte răspunsuri 

                                            
13

 Iucu-Pânişoară. Faptul evident că opiniile credibile apar doar în răspunsuri la întrebările indirecte întăreşte 

convingerea că alarmanta persistenţă la profesori a “dublei gândiri” rămâne o tristă realitate. Un exemplu: 

gradele didactice sunt considerate relevante (85%) de răspunsurile la întrebările directe (II, pp.27, 33), dar sunt 

tot pe atât relativizate (80%) de cele de la întrebarea indirectă (II, p. 31). 
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indirecte, dar infirmată de răspunsul la întrebarea directă (II, p.29) şi, în masura în care 

conceptul va fi fost familiar, de opţiunea majoritară după care formarea continuă trebuie să 

aibă “statut curricular”, (II, p. 29). Îndoiala provine din aceea că, totuşi, rostul formării 

continue pare a persista în confuzie. Criteriile de selecţie pentru înscriere la cursuri sunt 

considerate “competenţa profesională” şi “vechimea” (II, pp 21-23). În acelaşi timp, 

frecvenţa apariţiei în carieră a unor situaţii de criză este mică (II, p.25), dar situaţia de criză 

cea mai des întâlnită este “tendinţa de a renunţa la carieră” (II, p.25). 

 

Înşişi autorii, constatând contradicţii în setul de răspunsuri, consideră necesare unele 

“precauţii”. Celor pe care le formulează ei, le adăgăm pe următoarele: 

 

 Cvasi-consensul analizei aparţine necesităţii de “integrare europeană” – ceea ce, în 

raport cu obiectul major al investigaţiei, este mai degrabă un semn al conivenţei în 

abstract, decât un semnal al schimbării. 

 

 Criterializarea selecţiei pentru participarea la formarea continuă pe ideea 

“competenţei profesionale” (deja deţinute) arată că “reforma mentalităţilor […] îşi 

poate găsi un teren fertil de manifestare”, însă nu, cum cred autori, “în sensul unei 

aşteptări şi [al] unei înţelegeri” a ei (II, p. 73), ci, dimpotrivă, în sensul că, aşa cum a 

fost gândită şi “implementată”, reforma este văzută ca drept (cu)venit “de sus în 

jos”, adjudecabil de “seniori” – evidenţa acestei optici fiind relevată de buna 

plasare a vechimii în ierarhia criteriilor. Această reprezentare “dogmatică” de iz 

sapienţial (gen “Cui are – i se va mai da; cui nu are –  i se va mai lua”) pune sub 

semn de întrebare veridicitatea multor răspunsuri directe şi, în acelaşi timp, trimite 

la cauzele reale ale noului “conflict între generaţii” semnalat în şcoli. 

 

 Astfel, nu mai este de mirare că în caracterizarea finală a “carierei didactice” (II, 

pp. 79-81) - care acoperă, indistinct, şi profesia aşa cum este aceasta concepută azi 

- predominanţi sunt (cităm în ordinea apariţiei în text) termenii: ambiguitate, 

orgoliu, incertitudine, disconfort, frustrare, interogaţie, teamă, criză existenţială, 
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răscruce, “dezinvestire”, nemulţumire, decepţii, conservatorism, imobilism, 

conservatorism, dezangajare. 

 

O abordare intransigentă a reformei la profesor 
14

 susţine că orientarea utilă este în direcţia 

structurării decise a unei gândiri strategice alternative în domeniu. Se afirmă, astfel, că 

finalităţile reformatoare nu trebuie gândite la nivelul proficienţei personale a formatorului, 

chiar profesionist, şi ca ţinte discrete. Promotorul voinţei de schimbare veritabilă pe calea 

cea mai solidă posibil - cea profesională - trebuie să-şi acomodeze, dacă este formator de 

vocaţie şi de reală dublă intenţie profesional-ocupaţională, implicarea specifică în 

modificarea de substanţă nu numai a comportamentului ocupaţional al formabililor din 

sistem, dar mai ales a mentalităţii, concepţiei, opţiunii şi atitudinii “actorilor educaţionali” - 

ca grup. Inducerea de nevoi formative la nivel individual într-un sistem închistat în forme 

rezistente din varii pricini - inclusiv aceea că multe s-au regăsit ca adecvate unui fond 

tradiţionalist-pasivist - este insuficientă, reclamând şi ea comutare spre grupal. La rândul lui, 

efortul de inovare epistemică pe porţiuni trebuie plasat în rama cuprinzătoare şi permisivă - 

al cărei eclectism de început este tolerabil - a ştiintelor întrunite ale educaţiei şi sub veghea 

atentă a unui spirit managerial bine cultivat, condus de concepţia reunirii resurselor. 

 

Toate acestea se relevă ca “unghiuri” ale unui areal strategic (unitar) de reformă, al cărui 

loc geometric se află în necesara corelare între proiecţiile lor în plan tactic – respectiv: 

 

 plasarea sub semn organizaţional - coautoral şi co-evolutiv - a forţei 

transformatoare a gândirii alternative; 

 

 extinderea programatică la nivel de grup a idealogiei vizând formarea 

profesionalizată – generală şi managerială; 

 

 operaţionalizarea consistentă, în cursuri prestate elocvent, dar şi redactate 

curricular şi editate - a gândirii bazate pe cercetarea şi pe reflecţia inovativă. 

 

                                            
14

 Mihail, T.M. (2001). Reforma prin formatori. Bucureşti, ISE, mimeo 
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În esenţă, se susţine trebuinţa dezvoltării simultane dar comutative a unei formări experte 

în bază de standarde profesionale, prin curriculum unitar specific formării ulterioare şi cu 

ratificare prin audit profesional adecvat (şi diferenţiat pentru autorizarea de programe, 

acreditarea de experţi şi atestarea - mereu provizorie - a beneficiarilor). Apariţia subtipurilor 

formării - inter- şi autoformarea - impune ca ramă a formativităţii expertiza profesionistă – 

alternativă sine qua non la pericolul (re)asimilării acestora cu forme vetuste precum 

“studiul individual de documente”, “schimbul de experienţă” sau “reciclarea” conferenţială. 

Concluzia este că reforma la profesor pretinde profesionismul generalizat în educaţie. 

 

5.4. Procesul educaţional în acţiune sau Reforma prin profesor. 

 

O analiză cu baze statistice 
15

 - concludentă în privinţa “intrării reformei în şcoală” nu numai 

pentru aria ei de investigaţie (mediul rural), dar, prin raportări şi chiar prin grila în care 

“citeşte” datele, pentru întregul spaţiu educaţional românesc - vizează dificilele probleme ale 

condiţiilor de viaţă. Deşi cele mai probante (chiar dacă indirect), acestea exced obiectul 

propriu-zis al studiului de faţă. Vor fi trecute în revistă, aşadar, doar reperele profesionale.  

 

Primul factor defavorizant constatat este “Deficitul de personal didactic calificat” (p.13), “de 

aproximativ 3 ori mai mare”, în anul şcolar 1998-1999, în mediul rural (22,8%) faţă de cel 

urban (6,9%) - p.35 şi tabel la p.196, cu “tendinţă de accentuare a decalajului“. Includerea în 

calcul a personalului ce nu funcţionează în specialitate (uneori supracalificat) şi 

superioritatea lui cantitativă (10% rural, 7,1% urban) arată o tendinţă de “risipă de resurse” 

(ibid.). În acest context, “Formarea profesorilor în vederea aplicării schimbărilor produse în 

curriculum, [în] sistemul de evaluare şi examinare, [în] managementul şcolar etc.” […] “în 

acord cu obiectivul major al acestei perioade - «coborârea reformei la nivelul şcolii»” este 

citată printre ultimele “direcţii principale ale reformei educaţiei” (p.39). 

 

Facilităţile legislative şi formative - inclusiv introducerea unui “sistem de pregătire tutorială 

pentru cadrele didactice stagiare” - apar cu atât mai necesare cu cât prin formarea iniţială 
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 Jigău, Mihaela (coord.). (2000). Învăţământul rural din România: condiţii, probleme şi strategii de dezvoltare. 

Bucureşti, ISE 
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viitorii dascăli nu sunt familiarizaţi cu situaţiile particulare şi [cu] problemele reale ale şcolii 

rurale” (p.44-45) – ceea ce înseamnă că reforma este nu doar o chestiune de principiu, ci şi 

de specificitate a mediului. “Personalul didactic din astfel de localităţi este mai slab pregătit 

(necalificat), ceea ce poate conduce la o eficacitate mai scăzută a pregătirii elevilor 

(considerând nivelul de pregătire al cadrelor didactice ca un determinant al eficacităţii”;  

“[…] s-ar putea spune că unele dintre aceste localităţi sunt sortite subdezvoltării” (p.86). 

 

În aceste condiţii, o altă cauză a stagnării pare să fie lipsa de motivaţie: “[…] într-o oarecare 

măsură, personalul didactic este înclinat să invoce lipsa de interes a părinţilor pentru 

instruirea copiilor sau sărăcia acestora în scopul de a minimaliza insuficienta sa implicare” 

(p.130, s.aut.). Dar analiza înregistrează cu perplexitate (“Interesant este”) “că în nici unul 

dintre cazuri [vizând “factorii ce determină decisiv performanţele şcolare”], actorii implicaţi 

în sistem nu plasează responsabilităţi la nivelul cadrelor didactice” […], nevizând “nici 

nivelul de pregătire şi nici calificarea” acestora (p.161). Departe de a fi paradoxal, faptul 

indică natura specifică a relaţiei intracomunitare de la noi - valabilă nu numai în rural -, 

datorată nivelului scăzut de civilizaţie. Reforma nu intră în şcoală şi pentru că orizontul 

cultural al beneficiarilor este limitat. De aici porneşte “cercul vicios” constatat de studiu. 

 

“Inadecvarea conţinuturilor cursurilor de formare la nevoile specifice învăţământului din 

mediul rural (în prezent, formarea iniţială şi continuă este aproape exclusiv axată pe o 

educaţie de tip urban care se adresează unui copil fără probleme de adaptare la mediul 

şcolar, generate de deficitul cultural” este o idee discutabilă, soluţiile propuse (“Identificarea 

nevoilor de formare”, “Definirea unor standarde de pregătire”, “Descentralizarea sistemului 

de formare continuă” şi “flexibilitatea organizării” formării, inclusiv prin “vizite de studiu” 

pp. 170-171) fiind  discriminatorii fără voie şi în contradicţie tocmai cu “grila” studiului 

(vezi nota de subsol). Aducerea reformei în mediul rural nu se poate face prin diminuarea 

pretenţiilor faţă de profesor. Or, dacă formarea acestuia ar viza moduri, nu “conţinuturi”, 

s-ar crea omogenitatea de gen care ar evita riscul unei veritabile “condamnări la rural” şi 

ar rezolva orice tip de dificultate de adaptare sau deficit cultural (soluţia corectă fiind 

formarea de consilieri şcolari). 
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Dacă rămânem, în analizarea reformei prin profesor, la rezumarea acestui tablou este nu 

numai pentru că socotim spiritul critic (dezinteresat ideologic) infinit mai folositor decât 

orice inferenţe de convenienţă şi nu doar pentru că el ni se pare concludent din perspectiva 

modului actual de a privi problema în cauză - inclusiv în privinţa discriminării între 

diversele tipuri de zone defavorizate -, dar şi pentru că asupra impactului propriu-zis - 

efectul la formabil - nu există, în acest moment, un control independent şi, prin urmare, 

nici texte ştiinţific semnificative
16

. O veritabilă analiză a impactului ca efect (singura utilă) 

se poate înfăptui doar de către un organism autonom de audit, cu mijloace stricte - inclusiv 

eşantion reprezentativ - şi cu finalitatea inechivoc-exclusivă a pregătirii terenului pentru 

proiectarea reformei de fond în educaţia românească. Alte tipuri de abordare vor fi 

(considerate) întotdeauna parţialiste şi vor contiuna să mineze orice efort de reabilitare a 

(imaginii) reformei, la noi. 

 

B. Personalul profesoral: condiţie, formare şi acţiune profesională – repere 

 

Studiul documentelor şi investigaţia de teren au arătat, pe de o parte: 

1. Existenţa unor indiscutabile efecte pozitive ale demersurilor de reformă 

întreprinse din 1990 încoace - mai ales în domeniile curricular, managerial şi al 

sistemului de evaluare şi de examinare: 

a. Este în creştere numărul profesorilor şi învăţătorilor interesaţi de: 

- schimbarea modului formativ de la aspectele teoretice la aspectele practice, care 

cresc interacţiunea, încurajând dezvoltarea de competenţe şi atitudini; 

- încurajarea elevilor să desfăşoare mai multă activitate individuală, mai ales prin 

proiecte şi investigaţii, modalităţi care-i ajută să-şi asume responsabilitatea 

pentru ceea ce învaţă; 

- introducerea noului tip de evaluare, care optimizează comunicarea profesor-elev. 

                                            
16

 Opţiunea autorilor pentru lectura datelor statistice prin grila programatică a egalităţii şanselor ni se pare 

discutabilă – pentru impunerea “lentilei ideologice” explicite (principiul “corelaţiei planificate”). De infinit mai 

mare folos este, cum am mai spus-o, adoptarea unui criteriu nu numai neutru ca partizanat doctrinar, dar mai 

ales realist şi în acord cu ideea real-democratică a trecerii de la “educaţia pentru toţi” la “educaţia pentru fiecare”: 

cel al echivalenţei şanselor, bazat pe principiul permisiv-stimulativ (şi, în contextul nostru reformator: realist şi 

nediscriminatoriu cu vreun tip de zonă defavorizată) al proporţionalităţii asistate 
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b. În procesul de elaborare a curriculum-ului intenţionat se constată o mai bună 

corelare a elementelor sale componente (cazul cel mai semnificativ, menţionat şi de 

evaluările externe – vezi Raportul OECD -, este cel al corelării dintre programe şi 

manuale). 

c. Se înregistrează semne vizibile ale: 

- conştientizării de către profesori şi învăţători a nevoilor de formare în diverse 

domenii ale reformei (analiza chestionarului aplicat cu ocazia stagiilor de 

abilitare curriculară realizate de Componenta Curriculum a Proiectului de 

reformă, în perioada aprilie-mai 2000, arată că 79,6% din subiecţi declară nevoia 

de formare); 

 înţelegerii rolurilor pe care le au în procesul de reformă toate grupurile de interes 

implicate (cel mai convingător fiind cel al directorilor). 

2. Deschiderea din ce în ce mai evidentă a diferitelor categorii de personal la inovaţie 

şi la măsuri autentice de reformă - nu doar la "ameliorări". 

3. Iniţierea descentralizări sistemului de învăţământ: 

- în plan curricular - prin introducerea curriculum-ului la decizia şcolii; 

- în plan financiar - prin transferul finanţării unor capitole de cheltuieli din 

bugetul Ministerului în bugetele locale; 

- în planul resurselor umane - prin posiblitatea "şcolilor reprezentative" de a-şi 

angaja singure personalul didactic (deşi procedura rămâne vetustă); 

- în planul parteneriatului social - prin încurajarea dezvoltării relaţiilor dintre 

şcoală şi comunitate. 

Această descentralizare nu a fost, însă, însoţită de o "dereglementare" absolut necesară, fapt 

care a dus la inaplicabilitatea de facto a multor măsuri de reformă şi la predominarea, încă, a 

muncii administrative care face dificilă trecerea de la "directorul administrator" la 

"directorul manager" şi la "directorul lider educaţional". În acelaşi timp, preocuparea pentru 

cariera profesorilor a rămas la nivel administrativ, aspectele profesionale fiind neglijate; 

astfel, progresul în profesie continuă să depindă exclusiv de obţinerea gradului didactic, 

fiind echivalent cu promovarea în carieră. 
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4. Realizarea unui real progres în informarea cadrelor didactice şi a managerilor 

privind măsurile de reformă – prim pas către şi eliminarea marelui deficit de 

(in)formare din sistem. 

5. Înfăptuirea de paşi semnificativi în formarea unor categorii de personal: inspectori 

şi directori de unităţi şcolare. Este de subliniat, în context, că pericolul ca extinderea 

formării să fie ameninţată de lipsa resurselor financiare - o dată cu încheierea Proiectului 

de reformă a învăţământului preuniversitar co-finanţat de Guvernul României şi Banca 

Mondială.- este real şi trebuie evitat.  

6. Crearea unui cadru mai adecvat pentru o mai bună corelare între  învăţământul 

profesional şi tehnic şi piaţa muncii, prin dezvoltările recente la nivel naţional 

formulate de Strategia Naţională de Dezvoltare a Resurselor Umane. Pornind de la 

priorităţile formulate aici - care consideră dezvoltarea resurselor umane ca un obiectiv 

comun tuturor programelor de dezvoltare şi restructurare, inclusiv în domeniul 

educaţional -, ca şi de la disfuncţionalităţile şi problemele evidenţiate de analizele 

privind reforma învăţământului profesional, Planurile Regionale de dezvoltare şi 

Strategiile economice sectoriale au conclus asupra necesităţii de a continua şi 

aprofunda reforma în domeniul formării profesionale iniţiale la nivelul tuturor 

componentelor, ca şi de a realiza reforma sistemică prin combaterea "cercului 

vicios al resurselor umane". 

 

În acelaşi timp, documentarea şi ancheta de teren au relevat şi: 

1. Persistenţa unor factori inhibitori şi de constrângere identificaţi încă din 1993
17

 - 

din care amintim: 

 Incapacitatea politicii educaţionale de a defini obiectivele reformei şi de a obţine 

consensul diferitelor grupuri de interes în privinţa lor - "criză a politicii 

educaţionale" evidentă mai ales în domeniul formării personalului. 

 Absenţa unei diagnoze complete asupra situaţiei învăţământului românesc. 

 Lipsa coordonării la diverse niveluri - reglementativ, financiar, curricular - a 

diverselor “măsuri de reformă”, dintre care multe bune în esenţa lor, dar 
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inaplicabile datorită neluării în considerare a unor situaţii specifice, cum ar fi 

dificultatea conceperii curriculum-ului la decizia şcolii în mediul rural, din cauza 

problemelor de încadrare. 

 Deficitul de informare a societăţii în general şi a unor grupuri de interes 

semnificative (părinţi, elevi, administraţie locală, "lumea muncii") în special în 

legătură cu misiunea, ţinte, opţiunile strategice şi etapele procesului de reformă. 

 

2. Criza sistemului de formare a personalului didactic - rămas "domeniul cel mai 

puţin dezvoltat al reformei generale a învăţământului"
18

. Deficitul de formare este 

cauzat de inexistenţa unor schimbări cu adevărat reformatoare la nivelul formării iniţiale 

şi continue. Astel, sistemul de formare iniţială este, în linii mari, acelaşi ca înainte de 

1989 (cu excepţia "universitarizării" formării educatoarelor şi învăţătorilor); curriculum-

ul conţine aceleaşi discipline şi nu are o concepţie explicit profesionalizantă (statutul 

profesorului rămânând preponderent ocupaţional). Sistemul de formare continuă a 

început să fie restructurat abia de curînd, prin înfiinţarea celor două Centre Naţionale 

care creează premisele unei pieţe libere a programelor de formare şi a unor criterii 

naţionale pentru evaluarea şi acreditarea furnizorilor de formare, dar care nu rezolvă, în 

esenţa ei, formarea profesională în domeniu. 

 

3. Insuficienţa resurselor financiare, alocarea şi utilizarea neeficientă a fondurilor, 

tendinţă care are s-a agravat în ultimii ani. 

În esenţă, dificultăţile reformei provin atât din concepţie cât şi din implementare, acest 

fapt fiind dovedit şi de modul în care a fost folosită expertiza cercetării educaţionale 

(numai în faza de elaborare a măsurilor de reformă, nu şi în faza de introducere a 

acestora în sistem) - fapt care a făcut ca reforma să fie aplicată doar administrativ iar 

nu managerial (nerespectându-se principiile, etapele şi procedurile specifice 

managementului schimbării) şi nici profesional (lipsind măsurile de sprijin pentru 

dezvoltarea profesională a "actorilor" reformei prin formare, consiliere şi 

consultanţă). Subliniem şi faptul că birocratizarea reformei a creat neînţelegere, 
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neîncredere şi lipsa sentimentului de participare: reforma nu este percepută a 

aparţinând elevilor şi profesorilor, părinţilor şi comunităţii ci doar "Ministerului". De 

aceea, schimbările sunt perceptibile, deocamdată, mai ales la nivel retoric (şi aici cu 

multe neînţelegeri) relaţia educaţională concretă dintre profesor şi elev rămânând, 

practic, neschimbată. 

 

Aceste concluzii permit formularea următoarelor repere de conduită reformatoare: 

 

1. La nivelul politicii educaţionale: 

a. Negocierea unui "pact educaţional" cu toate forţele politice, care să implice şi 

instituţiile reprezentative ale statului şi societatea civilă (cercetarea în educaţie, 

instituţii de învăţământ superior publice şi private, alţi furnizori publici şi privaţi de 

educaţie şi formare acreditaţi, organizaţii non-guvernamentale etc.) care să 

stabilească liniile directoare ale dezvoltării educaţiei în următorii 10 - 20 de ni 

şi care să fie urmat indiferent de rezultatul alegerilor. Această "filosofie" a 

reformei va asigura coerenţa programelor de reformă, indiferent de domeniu şi de 

sursa de finanţare şi stabilirea ordinii corespunzătoare a demersurilor de reformă: 

precedarea oricărei iniţiative de identificarea resurselor de finanţare şi de evaluarea 

în termeni profesionali a  implicaţiilor / efectelor. 

b. Inventarierea expertizei româneşti în domeniul educaţional şi utilizarea acestei 

expertize în elaborarea programelor de reformă. Ne referim nu numai expertiza 

existentă în institutele de cercetare sau în universităţi ci şi la foarte numeroşii 

profesori, directori, inspectori care au parcurs diverse programe de formare, au 

participat la proiecte naţionale şi internaţionale şi au fost în vizite de studiu şi în 

schimburi de experienţă în străinătate. 

c. Elaborarea unor strategii clare de înnoire a reformei cu sprijin internaţional, 

centrată pe nevoile specifice şi pe priorităţile politicii educaţionale stabilite la nivel 

naţional. Pentru aceasta este necesară sporirea capacităţii Ministerului de a evalua şi 

a coordona proiectele finanţate din surse externe
19

. Este vitală conceperea unui 

program pe termen lung de dezvoltare a învăţământului rural, pe baza strategiei 
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enunţată în studiul ISE despre învăţământul rural
20

. Pentru aplicarea acestui 

program, Banca Mondială şi-a manifestat deja disponibilitatea acordării unui nou 

împrumut. Considerăm că strategii similare ar trebui realizate pentru toate 

categoriile de zone defavorizate. 

2. În plan normativ: 

a. Simplificarea legislaţiei şi de reglementarea (la nivel central) a domeniilor 

supuse descentralizării (care, oricum trebuie reglementate la nivelul la care decizia 

a fost delegată); 

b. Adecvarea legislaţiei la iniţiativele de reformă (şi nu invers), dar precedarea 

oricărei decizii de aplicare de luarea în considerare a tuturor actelor normative 

(inclusiv a legislaţiei financiare generale şi mai ales a Legii finanţelor publice locale) 

- în scopul corelării tendinţei de descentralizare cu asigurarea resurselor financiare. 

Se va evita, astfel, contradicţia dintre dezvoltarea curriculum-ului la decizia şcolii şi 

adaptarea lui la nevoile comunităţilor locale şi cadrul normativ existent privind 

încadrarea personalului didactic. "Pachetele de măsuri" în acest sens vor cuprinde 

motivarea introducerii măsurilor respective, noul cadru normativ (inclusiv, dacă este 

cazul, modul de finanţare şi de încadrare a personalului), schimbarea propriu zisă 

(conţinut, etape, termene, responsabilităţi), noul curriculum (în primul rând cel de 

formare a personalului, modalităţile de control, evaluare, raportare şi de feed-back; 

În acest sens este necesară actualizarea reglementărilor referitoare la: 

 Managementul personalului - în speţă: 

 corelarea mai strânsă a evaluării personalului de activitatea la clasă; 

 statutului directorului de şcoală coordonatoare şi relaţiile acesteia cu şcolile 

coordonate; 

 norma directorului în şcolile mici, care nu dispun nici de personal 

administrativ; 
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 statutul managerial al "managerilor de prim nivel" (şefi de arii curriculare, 

responsabilul cu formarea continuă, directorul educativ etc.), precum şi unor 

stimulente acordate ocupanţilor acestor poziţii; 

 modul de încadrare a personalului pentru disciplinele opţionale. 

 Managementul financiar - în speţă: 

 stimulentele acordate cadrelor didactice care lucrează în zonele defavorizate 

(nu numai celor cu domiciliul în aceste zone) şi a celor care lucrează la 

învăţământul simultan; 

 indemnizaţia de conducere şi alte facilităţi acordate directorilor de şcoli din 

zonele defavorizate; 

 standardele de finanţare pentru toate capitolele bugetare - inclusiv pentru 

cele finanţate din bugetele locale, şi finanţarea acestor cheltuieli pe baze 

contractuale; 

 Managementul de curriculum - în speţă: 

 creşterea autonomiei unităţilor şcolare în definirea curriculum-ului la decizia 

şcolii şi în elaborarea ofertei educaţionale în funcţie de nevoile declarate şi 

specificul comunităţii locale; 

 introducerea curriculumului naţional omogen de formare a personalului 

didactic din perspectivă reformatoare. 

c. Acordarea unei atenţii speciale asigurării de oportunităţi - inclusiv prin 

"discriminarea pozitivă" – către comunităţile în situaţie de risc educaţional, 

pentru orice iniţiativă strategică de reformă, în vederea evitării adâncirii inegalităţii, 

(câteva exemple: realizarea formării ulterioare de calitate pentru profesori, directori 

şi alte categorii, facilitarea proiectării unor opţionale de specific, furnizarea la timp şi 

în număr util a manualelor, introducerea limbilor străine şi a informaticii însoţită de 

resursele necesare). 

 

3. În plan instituţional : 

a. Revizuirea rolului, funcţiilor şi atribuţiilor diferitelor instituţii nou-create 

pentru introducerea reformei, în raport cu cele existente (inspectoratele şcolare, 

casele corpului didactic, unităţile şcolare), prin redefinirea rolului acestor instituţii şi 
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a locului lor în relaţiile sistemice (de comunicare, decizie şi raportare) ale 

învăţământului şi prin justificarea lor din perspectivă financiară. 

b. Regândirea, într-o primă etapă, a rolului inspectoratelor şcolare judeţene în 

noua structură descentralizată a sistemului de învăţământ. 

c. Înfiinţarea, în etapa a doua, a Inspectoratului Naţional Autonom al Educaţiei - 

cu funcţia de asigurare a calităţii educaţiei din întreg sistemul de învăţământ şi cu 

atribuţii în pregătirea, atestarea, controlarea inspectorilor şi a procesului de inspecţie, 

în monitorizarea şi revizuirea Regulamentului de Organizare şi Desfăşurare a 

Inspecţiei Şcolare şi care să se constituie în instanţă de apel. 

d. Definirea mai clară a atribuţiilor şi transparentizarea activităţii Centrelor 

Naţionale de Formare (pentru personalul didactic şi pentru manageri) în vederea 

liberalizării pieţei formării continue pentru toate categoriile de personal din  

învăţământ - pe baza unor standarde profesionale specifice. 

e. Eficientizarea activităţii Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului 

profesional şi tehnic în plan curricular (dezvoltarea curriculară pentru liceul 

tehnologic şi revizuirea raportului dintre componentele teoretică şi practică), logistic 

(obţinerea şi angajarea de resurse financiare pentru dotarea unităţilor şcolare de 

profil) şi partenerial (creşterea rolului Comitetelor Locale de Dezvoltare a 

Parteneriatului Social) 

f. Definirea "gradelor de libertate" ale părţilor în relaţiile dintre şcoală şi 

autorităţile publice locale. 

 

4. În plan managerial: 

a. Aplicarea principiilor, etapelor şi procedurilor specifice managementului 

schimbării şi al tranziţiilor; 

b. Optimizarea comunicării şi circulaţiei informaţiei în sistem şi în societate prin: 

 Reforma sistemului informaţional în aşa fel încât acesta să furnizeze date pentru 

fundamentarea deciziei la nivel politic, strategic, tactic şi operaţional. 

 Funcţionalizarea Acordului privind Schimbul de Date şi echilibrarea sistemului 

informaţional - în care predomină comunicarea vertical-descendentă - cu fluxuri 

informaţionale vertical-descendente, orizontale şi "diagonale". 
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 Lărgirea ariei de circulaţie a informaţiei - mai ales a mesajelor privind reforma 

educaţională - spre părinţi, elevi şi, în general spre societate. Aici, sugerăm 

editarea unui "Jurnal al reformei", "Buletinele informative" (al Ministerului şi al 

Proiectului de reformă) fiind relevante, dar insuficiente. De asemenea, propunem 

iniţierea unor campanii promoţionale (inclusiv prin firme specializate) care să 

îmbunătăţească imaginea iniţiativelor de reformă. În sfârşit, ar fi extrem de utilă 

revitalizarea departamentelor de relaţii publice la nivelul Ministerului şi al 

inspectoratelor şcolare prin încadrarea acestora cu specialişti în domeniu. 

c. Lărgirea participării diferitelor grupuri de interes la proiectarea, 

implementarea şi evaluarea măsurilor de reformă. Aşa cum arată şi Raportul 

OECD
21

 "introducerea schimbărilor depinde în ultimă instanţă de sentimentul 

profesorilor că schimbările pleacă de la ei" dacă nu există acest sentiment "reforma 

va fi percepută ca o succesiune de iniţiative politice sporadice conduse sau stopate 

de către Minister şi nu un proces continuu, de lungă durată, cu obiective la nivel 

naţional". Acest proces de implicare nu trebuie limitat la profesori, fiind necesar 

să cuprindă şi elevii, părinţii şi societatea în general. În acest sens recomandăm 

stăruitor: 

- elaborarea unor programe speciale de informare şi consultare a părinţilor, 

elevilor şi comunităţii în general în vederea construirii încrederii şi sentimentului 

de "proprietate"; de mare utilitate ar fi încurajarea crearea unor asociaţii 

naţionale ale părinţilor şi ale elevilor şi afilierea la organismele similare de la 

nivel european - cum ar fi Asociaţia Europeană a Părinţilor (European Parents 

Association - EPA); 

- creşterea rolului Comitetelor Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social şi 

atragerea întreprinderilor ca parteneri în stabilirea nevoilor de formare 

profesională, în elaborarea standardelor de pregătire şi a curriculum-ului 

(inclusiv pentru pregătirea practică) şi în procesul de evaluare şi certificare, totul 

în vederea optimizării conexiunii dintre învăţământul profesional şi tehnic şi 

"lumea muncii"; 
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- promovarea rolului învăţământului profesional şi tehnic în ameliorarea coeziunii 

sociale (programe de includere a populaţiilor de risc şi de formarea de tip "a 

doua şansă" etc.) şi în direcţia deschiderii învăţământului profesional spre 

formarea continuă 

- utilizarea formării profesionale în dezvoltarea regională; 

d. Punerea accentului strategic pe resursa umană - singura care poate genera si 

realiza schimbarea - prin: 

 formarea ulterioară sistematică a "actorilor educaţionali" (profesori, 

directori, inspectori) pe baza unor principii şi metodologii comune - în 

vederea construirii unei "culturi a schimbării" în educaţie; în acest sens, 

considerăm necesară constituirea unui corp naţional de formatori, pregătiţi pe 

baza unui curriculum naţional specific şi acreditaţi (pe baza unui statut specific) 

pentru a avea credibilitate în sistem; totodată, este necesară reactivarea echipelor 

de formatori pregătiţi în alte proiecte (cum ar fi Phare-VET). 

 utilizarea unor strategii motivaţionale specifice în vederea interiorizării noilor 

comportamente profesionale asociate iniţiativelor de reformă; toate stimulentele 

materiale şi de orice altă natură vor trebui să fie acordate pe baze profesionale 

(activitatea şcolară - mai ales nivelul introducerii măsurilor de reformă -, relaţiile 

cu comunitatea, participarea la activităţile de formare etc.) şi mai puţin pe baza 

criteriilor birocratice (vechime, grade didactice etc.); 

 introducerea şi instituţionalizarea serviciilor de consiliere şi consultanţă 

pentru dezvoltare instituţională; 

 încurajarea creării şi activităţii asociaţiilor profesionale ale diferitor categorii 

de personal din învăţământ - directori, profesori, formatori, inspectori; 

 folosirea părţii "active" a corpului profesoral (cei care au participat la diferite 

programe de formare) ca promotori ai reformei la nivel local. 

e. Promovarea unor mecanisme de finanţare obiective şi transparente (formule de 

alocare) pentru toate capitolele şi articolele bugetare, indiferent de sursă (bugetul 

central, bugetele locale şi alte surse). De asemenea, este imperios necesară 

identificarea unor resurse alternative de finanţare (interne şi externe). 

5. În plan curricular: 
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a. Generalizarea strategiilor modale în proiectarea şi aplicarea curriculumului.  

b. Includerea etapelor de implementare, monitorizare şi evaluare în strategia 

reformelor şi evitarea distincţiei stricte între faza de iniţiere şi faza de 

implementare - cu o atenţie sporită acordată factorilor cheie de care depinde 

strategia implementării reformei la scară largă:  

- actualizarea contextului sistemic (politicile, stimulentele, standardele, 

compensaţiile şi cerinţele generale legate de profesori şi de profesia acestora); 

- asigurarea coerenţei (necesitatea existenţei unei “unităţi care să poată face 

legături şi să stabilească o sinergie între activităţile legate de priorităţi comune”); 

- introducerea unor structuri de legătură (construite pe principiul difuzării pe 

măsură ce reforma avansează), investiţii la bază / identităţi la vârf, investirea în 

materiale de calitate (cu condiţie flexibilităţii în implementare şi intervenţia 

structurilor de legătură); 

- integrarea presiunii normative cu asiatenţa prin resurse (nu sunt suficiente 

standardele şi scopurile dacă nu intervin sprijinul şi finanţarea); 

- eliberarea de ideea aplicării “reformei altora” (inducerea sentimentului 

proprietăţii, interacţiune între energiile existente la nivel local şi strategiile 

promovate de la nivel central). 

c. Pentru învăţământul profesional şi tehnic: 

- Punerea unui accent curricular sporit pe dimensiunea civică şi pe dezvoltarea 

competenţelor sociale - pe lângă competenţele profesionale;  

- extinderea reformei curriculare din învăţământul profesional şi tehnic la liceul 

tehnologic; 

- revizuirea raportului dintre teorie şi practică la nivelul învăţământului 

profesional şi tehnic prin creşterea ponderii componentei practice; 

- includerea noilor tehnologii în cadrul curriculum-ului 

 

În esenţă, succesul reformei depinde, aşadar, de următoarele mişcări: 

1. Asigurarea spiritului înnoitor în (re)proiectarea reformei şi a coerenţei în aplicarea 

ei. 
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2. Formarea de formatori profesionişti capabili de a îndeplini, la înalt nivel, funcţiile 

de formare, consiliere şi parteneriat educaţional intern şi extern. 

3. Realizarea echilibrului dinamic - susţinut, în plan reglementativ şi reglator, de 

resurse adecvate nivelurilor, tipurilor şi mediilor educaţionale - între curriculumul 

naţional şi curriculumul local . 

4. Pregătirea specifică şi stimularea bunei funcţionări în sistem a experţilor în 

curriculum şcolar, în evaluare de proces şi de sistem şi în management educaţional 

şi şcolar. 

 

 

 

 
 

 


