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"Orice adevăr 

trece prin trei faze: 

întâi este ridiculizat, 

apoi trezeşte opoziţii violente, 

pentru ca, în sfârşit, să fie acceptat 

ca fiind evident de la sine". 

 

Ibn Sina (Avicenna) 
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1. Notă liminară. 

1.1. Consider utile şi necesare unele precizări - componentă natural-integrantă a unui raport de cercetare, 

dar pe care le voi formula, aici, în nume propriu -, despre conjunctura în care s-a derulat acest proiect. 

Iar aceasta nu justificativ - el fiind dus la îndeplinire (pe cât au permis împrejurările şi factura cooperării 

intra- şi interinstituţionale), atât în termenii formali, care i-au fost atribuiţi, cât şi în cei de fond, pe care şi 

i-a asumat -, ci deontologice: marcarea explicită a condiţiilor improprii unei schimbări autentice din mediul 

managerial şi social al cercetării. Disimularea în continuare, din orice raţiune - fie ea invocată ori implicită 

(şi cu atât mai mult subiectivă) -, a realităţilor de fapt ale acestui mediu va constitui - după încă alte decenii 

de "normalitate" -, acelaşi obstacol plasat de-a curmezişul reformei logice şi reale pentru care am lucrat 

constant prin varii demersuri de cercetare-reflecţie şi, în fructificarea acestora, de formare continuă. 

Proiectul de faţă - care era din principiu de interes pentru subsistemul şcolar, fie şi pentru că se încadra 

în contextul topic al 'Anului Creativităţii şi Inovaţiei în Europa', declarat de către Comisia Europeană
*)

 

după ce fusese propus în forumul 'Knolwedge Society & Culture', ca şi în ceea ce era de aşteptat de la noua 

denumire a ministerului nostru de resort
**)

 - a primit aviz de intrare în lucru abia la finalul lui martie 2009, 

investigaţia şi redactarea fiind, astfel, comprimate la nouă luni, din care efective aproape opt. În consecinţă, 

conceperea proiectului, selectarea unităţilor de aplicaţie şi elaborarea instrumentarului (chestionar, 

ghid de interviu, grup de discuţii) au determinat începerea cercetării de teren abia spre final de an şcolar. 

Mai mult: vizitele în şcoli au coincis nu numai cu această perioadă "încărcată", dar mai ales cu o epocă de 

amplificare, în sistem, a unei stări de spirit care nu a favorizat ancheta. Încât, cum rezultă din mai toate 

rapoartele de teren, varii reticenţe şi chiar directe întâmpinări vag ostile ale respondenţilor au confirmat 

degradarea, în ultimul timp, a interesului pentru şi a încrederii în astfel de demersuri axate pe investigaţia 

de opinie şi aplicate an de an, destui participanţi reclamând că efectele lor nu sunt reperabile în sistem, 

şi cu atât mai puţin în şcoli – de unde neta decredibilizare a formulei (pe care, personal, o mai semnalasem). 

Aceleaşi fenomene fac, deocamdată, inoperant şi e-group-ul de discuţii creat special pentru proiect. 

Acesta va fi, desigur, repropus atenţiei, odată cu postarea unor fragmente din această lucrare şi a unei/unor 

contribuţii ale Laboratorului, dar, în condiţiile în care funcţia de formare a ISE este incertă, consilierea 

metodologică în reţeaua CCD – neglijată, iar şcolile de aplicaţie – de mult desfiinţate, la care se adaugă 

menţionata atmosferă impropice a perioadei şi situaţia jenantă că multe adrese de e-mail ale ISJ-urilor şi ale 

CCD-urilor, aflate pe site-ul ministerului, sunt greşite, este greu de crezut că efectul va diferi şi că exersarea 

unui/unor model(e) în (vre)una dintre unităţile investigate, cum era proiectat, va deveni posibilă. 

 
*)

 Lyon, 2008; va fi, de bună seamă, interesant de urmărit eventualul Raport al CE cu privire la urmările acestui gest 

în ţările europene în general şi în România în special 

**)
 din care, de altfel, la momentul definitivării celor de faţă (dec. 2009) termenul "inovare" a şi dispărut... 
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1.2. Compensarea acestor impedimente (conjuncturale?) este, poate, conceptibilă, într-o oarecare măsură, 

prin ceea ce secţiunea 4. dezvoltă ca pachet de idei - construit şi avansat, cum menţionez undeva, în crezul 

că a vorbi despre inovaţie fără a inova este nedestul  -, pe care îl consider provizoriu (în sensul că el 

ar merita cultivat şi extins, şi nu întrerupt, ca de obicei, după doar un an calendaristic, aşa cum - se pare - 

se pregătesc "managerial" lucrurile şi pentru 2010) şi apt de a se structura şi dezvolta, prin colaborarea 

pe care o propune, într-un program alternativ de formare veritabil-continuă elaborat şi derulat zonal, 

în bază de cercetare-inovare şi în scop de dezvoltare robust-durabilă. 

1.3. Unele întârzieri în furnizarea datelor prelucrate au grevat redactarea unitară a Cap. 3. În acest context, 

menţionez contribuţiile coautorilor: 

Carmen Bălăşoiu: participarea la elaborarea proiectului şi a instrumentelor de cercetare; prelucrarea 

datelor rezultate din investigare cu chestionar (81 de persoane) şi prin interviu (35 de persoane – 

exclusiv membri ai colectivelor şcolare); elemente de legislaţie comparată (în Cap. 2.1.). 

Paul Blendea: participarea la elaborarea proiectului şi a instrumentelor de cercetare; prelucrarea 

datelor rezultate din investigare cu chestionar (91 de persoane) şi prin interviu (70 de persoane –

membri ai CA ai şcolilor); elemente de legislaţie comparată (în cap. 2.1.); elaborarea Cap. 2.4. 

Ovidiu Măntăluţă: participarea la elaborarea proiectului şi a instrumentelor de cercetare; propunerea 

unor repere teoretice; prelucrarea brută parţială a unei investigaţii de teren (3.2.2). 

Tiberiu Marcian Mihail: iniţiere şi coordonare de proiect; participarea la elaborarea proiectului şi a 

instrumentelor de cercetare; definitivarea acestora pentru aplicare; preluarea şi prelucrarea datelor 

rezultate din investigarea cu chestionar (97 de persoane) şi prin interviu (63 de persoane – membri 

de toate categoriile ai CA ai şcolilor: directori, profesori, părinţi, elevi, consilieri, primari); 

elaborarea Cap. 4., Modele de intervenţie (MdI); elaborarea aplicaţiei; elaborarea, redactarea şi 

prestarea elementelor de formare; sintetizarea prelucrărilor furnizate de coautorii de proiect şi 

finalizarea Raportului de cercetare; proiectarea şi managementul e-Group-ului de discuţii. 

Viorica Pop: participarea la elaborarea proiectului şi a instrumentelor de cercetare; prelucrarea 

datelor rezultate din investigare cu chestionar (108 persoane) şi prin interviu (92 de persoane – toate 

categoriile de membri ai CA ai unităţii şcolare: directori, profesori, părinţi, elevi, consilieri/primari); 

elaborarea textului 'Spre testarea în model internaţional' (postat pe e-Group-ul de discuţii). 

Nicolaie Neagu: construirea tehnică a e-Group-ului de discuţii; supravegherea funcţionării acestuia; 

asistarea prelucrării chestionarelor; semnalare de site-uri; înscrierea produsului final pe suport 

electronic şi clasic. 

Menţionez - cu sincerele mulţumiri cuvenite - sprijinul acordat de Inspectoratele Şcolare Judeţene, 

ca şi de majoritatea manageriatelor şcolare în realizarea investigaţiei de teren. Notez şi participarea 

lui Mircea Bădescu la elaborarea instrumentelor de cercetare. 

Redactarea finală (încheiată la data înscrisă în graficul proiectului) a părţii de Raport care provine din 

investigaţia de teren s-a realizat în configuraţia menţionată sub 3.2.1.2.: "retopirea" (moderarea) datelor 

culese, sistematizate şi prelucrate de coautori (cu excepţia celor inserate sub 3.2.2., ataşate ca atare) – 

contribuţiile individuale fiind specificate aici mai sus, sub 1.3., în aldine. 

Tiberiu Marcian Mihail 
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2. Proiectare şi repere livreşti 

2.1. Tema cercetării în Educaţie este tradiţional alocată, în legi şi în alte documente reglementative, 

spaţiului academic, 'Strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2007-2013', elaborată de 

Agenţia Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, menţionând ca mediu de cercetare numai zona 

'educaţiei terţiare', nu şi pe aceea a educaţiei şcolare. La fel – publicaţiile expres destinate, precum, 

de exemplu, 'Revista română a inovării', a AMCSIT, debutată în 2008. Strict normativ vorbind, 

activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare este prevăzută şi definită în Legile 319 şi 324 / 2003. 

Ca 'autoritate a administraţiei publice centrale de specialitate cu responsabilităţi directe în calificarea 

şi certificarea resurselor umane ale activităţii de cercetare-dezvoltare', prima instituie caracterul  

'de interes naţional' al activităţii de acest gen, care constă în 'a) dezvoltarea cunoştinţelor ştiinţifice; 

b) participarea la transferul cunoştinţelor şi tehnologiilor în toate domeniile vieţii economice şi 

sociale; c) participarea la valorificarea eficientă a rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare, 

pentru dezvoltarea durabilă a societăţii' (art.4.); destinată aprobării OG 57/2002 privind cercetarea 

ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, a doua specifică: 'activitatea de cercetare-dezvoltare cuprinde 

cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea' (art.2.). Pentru 

Educaţie, însă, potrivit Legii învăţământului 84/1995 (completată şi republicată) doar personalul 

didactic din învăţământul superior este obligat să urmeze cursuri de pregătire pentru cercetare 

ştiinţifică, cel din învăţământul şcolar neavând această obligaţie (situaţia persistând şi în forma 

recentă, declarată neconstituţională). Mai mult: activitatea de cercetare din învăţământul superior 

este recompensată prin gradaţii de merit, creşteri salariale şi alte forme de stimulare. Pentru cel 

preuniversitar, legea nu prevede - discriminator - nici un fel de stimulent. 

Reglementarea activităţii personalului didactic prin statut (Legea 128/1997, cu varii propuneri de 

modificare-completare) prevede, şi ea, 'perfecţionare prin programe şi schimburi de experienţă în 

ţară, cooperare internaţională, învăţământ postuniversitar, inovare educaţională (s.n., TMM), 

creaţie ştiinţifică, tehnică şi artistică' (art.75) exclusiv pentru personalul didactic universitar. 

Pentru educaţia şcolară, unica referire la cercetare este condiţionarea obţinerii gradului didactic I 

de 'elaborarea unei lucrări metodico-ştiinţifice, sub îndrumarea unui conducător ştiinţific stabilit 

de instituţia cu competenţe în domeniu' (art.36,1,c.)
*)

. Prevederea statutară 'organizarea, cu elevii 

sau [n.n.] cu studenţii, a unor activităţi extraşcolare cu scop educativ sau de cercetare ştiinţifică' 

 
*)

 a se vedea discuţia, mai jos (vizând subordonarea ştiinţifică a învăţământului "preuniversitar") 
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este ambiguă, părând a privi şi pe elevi; dar spiritul documentului, contextul (Tit. IV, Cap. I, 

Drepturile şi obligaţiile…, Art. 96. Libertatea iniţiativei profesionale.., d.) şi modul de formulare 

vădesc, o dată în plus, că activitatea de cercetare ştiinţifică, este, de fapt, apanaj universitar – 

fiind greu de admis că, dacă ea nu este prevăzută pentru profesori, ar viza elevii. 

De acest domeniu al vieţii educaţionale - cercetarea cu un cât mai ridicat (în principiu) grad de 

inovaţie - este, totuşi, răspunzător Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, care, conform site-ului său, 

www.ise.ro/Prezentare, este 'instituţie naţională [...]', lucrând, în baza Legii 84/1995 (republicate), 

'în domeniul inovării şi reformei (s.n., TMM) sistemului naţional de învăţământ' prin activităţi 

de 'cercetare-dezvoltare', dar şi pentru/printr-o 'diversificare a funcţiilor' - 'formare şi evaluare'
*)

 - şi 

urmărind, prin 'indicatorii de performanţă' pe care şi-i propune, o serie de 'rezultate' (cifrice). Nu 

foarte răspândită în lume, această formulă instituţională a fost adoptată de curând şi de actuala 

direcţie de reformă educaţională nord-americană: Pe urmele programaticei 'A Nation a Risk' (1983) şi 

în reforma '3Re': Reinvestment, Reinvention, Responsibility, 'Education Sciences Reform Act' (2002), 

Office of Educational Research and Improvement (OERI) este transformat în Institute of Education 

Sciences (IES), aparţinător de Departmentul de Educaţie al SUA şi încorporând National Center 

for Education Research (NCER), cu atribuţii de cercetare-inovare, care are în componenţă un set 

de R&D [Research and Development] Centers. Ca şi în entităţile de profil de pe alte continente 

- ale căror rezultate se pot constata în locurile ocuapte de elevi în ierarhiile stabilite prin evaluări 

internaţionale independente (PISA, TIMSS, PIRLS) -, pe primul plan este susţinerea efortului de 

înnoire prin investiţie financiară, în vederea solidei realimentări motivaţionale a funcţiei inovative. 

Sarcini de cercetare are, la noi, şi secţia specializată a 'Centrului naţional pentru curriculum şi 

evaluare în învăţământul preuniversitar', instituţie în curs de reorganizare. Dintre organismele 

teritoriale din subordinea Ministerului - Inspectorate Şcolare Judeţene, Case ale Corpului Didactic, 

Centre Judeţene de Asistenţă Psiho-Pedagogică -, conform www.edu.ro/index.php/articles/c21, 

primele ar avea formal  atribuţia: 'organizează şi îndrumă activitatea de perfecţionare a personalului 

didactic, de cercetare ştiintifică (s.n., TMM) şi alte acţiuni complementare din învăţământul 

preuniversitar' (IV.2.142.h). Cum am menţionat - şi cum se adeveri prin investigaţia de teren -,   

această atribuţie va fi acoperind activităţi preliminare trebuitoare înscrierii la gradul didactic I, cu 

caracter episodic în viaţa profesională.  

 
*)

 Recenta reorganizare decisă prin HG - cf. Monitorul Oficial, Partea I, nr. 830/3 dec. 2009 - va fi urmată, desigur, 

de o actualizare a acestui site şi o redefinire a funcţiilor. 

http://www.ise.ro/Prezentare
http://www.edu.ro/index.php/articles/c21
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Ţările fost-comuniste au reacţionat diferit - în speţa discutată - la ruptura de istorie din 1989. În 

Estonia, finanţarea instituţiilor educaţionale se face din fonduri care provin din taxe pentru 

furnizare de servicii, producţie şi activităţi de cercetare, programe de formare a personalului 

contractual, donaţii de la sponsori şi persoane individuale şi alte surse, procedura pentru 

utilizarea fondurilor în instituţiile educaţionale publice fiind stabilită de ministerul de resort. În 

Letonia există un fond de inovare educaţională, reglementat de o lege specială şi susţinut din 

surse de la bugetul de stat prin contribuţiile legale ale persoanelor fizice şi ale altor state, donaţii 

şi alte surse. În Ungaria, personalul didactic se poate dezvolta profesional prin 'participarea la 

experimente pedagogice' şi la 'munca de cercetare'. Guvernul acordă granturi (exceptate de la 

taxe) în scopul susţinerii şi recunoaşterii cercetării educaţionale publice. Consiliul Naţional 

pentru Educaţie Publică are printre obiective enunţarea scopurilor cercetării pentru dezvoltarea 

educaţiei şi monitorizarea gradului de schimbare în educaţia publică. A fost  creată şi o formă 

instituţională specializată în formarea continuă coparticipativă, cu un remarcabil management 

instituţional. 

În alte ţări se investeşte masiv în cercetare inovativă şi în dezvoltare. În Finlanda au fost 

elaborate politici educaţionale, ştiinţifice şi tehnologice pe termen lung, pentru întărirea trendului 

naţional de inovare. Scopul este promovarea cunoaşterii şi creşterea nivelului şi a vizibilităţii 

cercetării finlandeze, în vederea obţinerii succesului pe plan internaţional prin finanţarea 

cercetării de înaltă calitate şi prin promovarea şi dezvoltarea unui cadru al cercetării creative. 

Fondurile publice sunt utilizate pentru a întări competenţele pe care se bazează progresul 

economic şi bunăstarea. Obiectivele politicilor educaţionale sunt acelea de a promova ştiinţa, de 

a asigura o dezvoltare pozitivă a calităţii şi de a crea un sistem al cercetării eficient şi echilibrat. 

Activitatea de cercetare ştiinţifică se bazează pe un plan de dezvoltare pentru educaţie şi 

cercetare şi pe politici formulate de Consiliul de Politici pentru Ştiinţă şi Tehnologie al Finlandei 

– politici decise de către Parlament. Guvernul şi ministerele sunt responsabile pentru planificarea 

şi implementarea acestor politici. Ministrul Educaţiei este vicepreşedinte al Consiliului de 

Politici pentru Ştiinţă şi Tehnologie, condus de primul ministru al ţării. 

La rândul ei, tema inovaţiei în Educaţie este abordată fie în chip (paradoxal-)convenţional, 

exclusiv în relaţie cu norma, fie sectorial, în raport cu informaticul şi cu tehnologicul. Prin 

Proiectul de reformă a învăţământului preuniversitar, din anii '90 ai secolului trecut, ca şi din 

cauza dependenţei de academicul monopolist, reforma românească în domeniul şcolar a avut 
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(şi a continuat să aibă şi după expirarea acelui program) o linie directoare covârşitor politică şi 

voluntarist-administrativă, de ameliorare prin "măsuri" în zona formării iniţiale a elevilor, în locul 

a ceea ce ar fi putut determina schimbarea reală: o strategie concepută în logica priorităţii: 

prealabila (re)formare a corpului managerial şi profesoral, cu bază în cercetarea inovativă. 

Numeroase întruniri şi simpozioane la diverse niveluri - pentru care subiectul inovaţiei este, ca şi 

"asigurarea calităţii", topos la modă - numesc, de regulă, "inovaţie", mai degrabă decât înnoirea pe 

teren românesc, transferul de "best practice", când nu chiar desuetul "schimb de experienţă" – 

eventual prin... vizite unilaterale. Publicaţia de consum în profil
*)

 întreţine şi ea, în subsistem, 

gândirea de veac XIX: "A fi inovativ ca profesor înseamnă, înainte de toate, a gândi şi a căuta 

metode şi mijloace noi pentru a pune în operă actul didactic, activitate complexă, de 

extraordinară dificultate. Inovaţia înseamnă, pe de o parte, refuzul permanent al rutinei, 

respingerea riscului de a cădea în locuri comune, de a repeta proceduri şi strategii didactice 

uzate şi, pe de altă parte, deschiderea către tot ceea ce înseamnă noutate, la nivel conceptual şi 

tehnologic, un apetit sporit pentru experiment, sub controlul unei viziuni coerente şi conştiente a 

finalităţii întregului proces. Astfel privind lucrurile, aria semantică a inovaţiei ar putea fi 

constituită din elemente precum: inteligenţă, creativitate, fantezie, originalitate, noutate, 

capacitate asociativă, progres tehnologic" etc. etc. 

În baza unor astfel de "dezvoltări teoretice", la noi s-au experimentat, spuneam, formule curriculare 

(şi evaluative) pentru formarea iniţială a elevilor fără ca resursa managerială şi cea profesorală 

pentru comutare să fi fost formată în prealabil (preferându-se formula neprofesionistă a "abilitării"). 

Exemplul caracteristic este mult-lăudatul curriculum la decizia şcolii (prescurtat "c.d.ş." şi poreclit 

în sistem "ce[...]deşeu"), care a devenit rapid, din ceea ce trebuia să fie - o probă de iniţiativă şi de 

creativitate profesorală bazată pe cercetare specifică, ca şi de implicare a elevilor în propria formare 

şi de atragere a comunităţii în sprijinirea vieţii şcolare -, o mostră de birocraţie pseudomanagerială, 

fiind destinat aproape în totalitate completării normelor didactice. Alt exemplu: în loc să fie absorbite 

- ca spirit - în curriculumul curent, "extracurricularul" a rămas... extraşcolar, iar non- şi in-formalul 

(spre a nu mai vorbi şi de transdisciplinar şi de cross-curricular) sunt - ca şi 'SWOT', 'viziune', 

'misiune' şi altele asemenea - doar titluri de rubrici menite să "sune bine" în rapoartele anuale ale 

inspectoratelor şcolare. 

 
*)

 'Tribuna învăţământului' (probabil 2006, în www.tribunainvatamantului.ro/d_art.php?id=96&cat=11 lipsind anul); 

că asemenea texte de o banalitate alarmantă şi disuasivă "prind" într-un mediu profesoral nemişcat o vădeşte plagierea 

celui exemplificat în numărul inaugural (din 2009) al publicaţiei 'Pagini şcolare'. 

http://www.tribunainvatamantului.ro/d_art.php?id=96&cat=11
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În acest context, unele cercetări ale ISE
*)

 au relevat că, în absenţa unui profesor creativ şi inovator, 

disponibilitatea tinerilor pentru variabilitate se canalizează spre / se calează pe "modele" de succes 

social facil, hiperpopularizate de media – ceea ce varii anchete sociale
**)

 au confirmat: 'dispoziţia 

spre inovare a tinerilor reprezintă, mai degrabă, un mit şi un stereotip social, decât o realitate 

constatată'. Cadrul filozofic ('societatea cunoaşterii') şi pragmatic ('descentralizarea') nu precipită, 

iar pârtia spre inovare în domeniu rămâne închisă, încât, în condiţiile "eternei reîntoarceri", la fiecare 

schimbare de administraţie, în punctul în care fusese lăsată "reforma", cei atenţi la valori îşi pun 

din ce în ce mai acut întrebarea: nu cumva iterarea perpetuu-izomorfă a "fazelor" criză-schimbare 

- cu prima mereu în rol determinant - fără implicarea spiritului hermeneutic prin care schimbarea 

să condiţioneze, la un moment dat, o "criză de creştere", desenează un cerc vicios, şi nu virtuos? 

2.2. Avizată asupra situaţiei, cercetarea de faţă şi-a fixat ca scop anticiparea nevoilor de dezvoltare 

organizaţională, la nivel local, a personalului managerial şi profesoral – prin cercetare-inovare. 

Punctul de referinţă al abordării - managementul calităţii - se conturase în lucrări anterioare ale 

Laboratorului, în care avansasem idei novatoare privind "extensia de bandă" a conceptului şi, apoi, 

evaluarea diferenţiator-promeritocratică prin aparatul valorii modificate (v. 4. şi Glosar
***)

).  

Asupra primei, opinam că preocuparea - azi, exclusivă - pentru asigurarea managerial-gestionară 

cu diverse tipuri de resursă a funcţionării sistemului trebuie dublată de aceea - prioritară, credem - 

pentru generarea calităţii în proces prin expertiză profesională marcată de spirit inovator, 

conform principiului reformator că simpla răspundere funcţională, tipică pseudodescentralizării 

ocupaţional-instituţional-birocratice, este insuficientă – obţinerea-menţinerea-optimizarea calităţii 

educaţiei reclamând responsabilitatea de-concentrării profesional-organizaţional-adhocratice. 

În privinţa abordării calităţii ca modificare (nu adăugare) de valoare, am optat, în aceste lucrări, 

pentru aşa-numitul 'val III al calităţii' (superior primelor două prin ideea inducerii de interese) şi 

pentru tema stilului managerial (faţă de aceea a funcţiilor), cu finalitatea marcării şi consolidării 

opticii constructive asupra managementului calităţii ca domeniu al mobilităţii şi al variabilităţii, 

în care reglementarea (de preferinţă standardială, nu normativă ori conjuncturală) este permanent 

dinamizată - iar în reforma nu doar post-, ci şi ex-comunistă: chiar dinamitată - de reglatorul viu. 

 
*)

 cităm aici pe aceea ţintită pe temă: Popenici, S. (coord.) (2005). Motivaţia învăţării şi reuşita socială. Buc., ISE. 

**)
 Exemplu: Mitulescu, S. (2009). Răspunsul tinerilor la inovaţia educaţională – pe care îl cităm după site-ul 

www.revistacalitateavietii.ro/2009/CV-1-2-2009/15.pdf. (Am reprodus din acest text sperând că, totuşi, oribila 

"curricule" a fost doar un lapsus calami...) 

***)
 unele trimiteri la el vizează intrări deja existente, dar spiritul apelului este cel al viitoarei lui co-elaborări 

http://www.revistacalitateavietii.ro/2009/CV-1-2-2009/15.pdf
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În directă consecuţie, am vizat, prin acest proiect, adăugarea la uzuala ţintă a produselor noastre 

de cercetare - 'constatarea nevoilor de dezvoltare locală' prin documentare de surse umane şi 

formularea de 'concluzii şi recomandări' - a unui instrument mai puţin convenţional decât eternul 

"modul de formare", pe care să-l destinăm compensării previzibilei penurii de expertiză din 

subsistemul şcolar, în câmpul abordat: cercetarea profesorală. În acest sens, în redactarea finală 

a Raportului de cercetare am ţinut seama de faptul că elaborarea, în colectivul de proiect, a 

scopului, a obiectivelor şi a ţintelor inserase repere ("nevoi", "diseminare" ş.a.) mai degrabă ca 

lesne-adoptabile, decât ca noţiuni-cheie cu potenţial inovator. Rămânerea la ele ar fi consemnat 

cercetarea în constatativ, în stereotip şi în oţios. Cum se încearcă a vădi produsul-"miez" elaborat 

- MdI -, relevante (şi "anticipabile") sunt nu "nevoile", ci interesele de dezvoltare prin formare 

(continuă) pe care cercetarea inovativă le poate nu doar releva, ci şi induce; iar la efectivitate 

se ajunge nu prin confecţionare de reţete şi prin "diseminarea" lor ca şi "căi unice" (best practice), 

după asemănarea "clonelor" de informaţie redusă la scară, în "sosii" de conţinuturi ştiinţifice din 

programele (mai mult sau mai puţin) "analitice", ci prin co-elaborare (cercetare în echipe mixte: 

profesori-experţi), prin aplicabilitate zonală (nu locală, cum s-a dorit spre a nu deranja cine ştie ce 

susceptibilităţi) şi prin demultiplicare programatică. Preluarea neprejudecată a situaţiei de fapt 

din teren şi construirea în consecinţă - "deschisă", procolaborativă - de modele de intervenţie 

bazate pe inovaţie, în scopul valorificării de acest gen şi la acest nivel - inclusiv printr-un forum 

de discuţii şi, dacă posibil (din nefericire, însă, nu în acest an), prin "localizarea" şi performarea 

unui/or model/e - este, credem, nu doar obligaţie ocupaţională, ci mai ales o datorie deontologică. 

Înalt serviciu social, Educaţia reclamă, în activitatea de cercetare-inovare ca suport consolidant 

al profesionalizării continue şi al dezvoltării (şi anume nu de curricula ca produse "de-a gata", ci 

de expertiză la formator, prin configurare de competenţe şi, mai departe, pornind de aici: la 

formabilul tânăr – de antrepriză, prin optimă orientare de apetenţe), un demers altfel preparat 

decât în uzuale (şi uzate) "cursuri" şi "module" obligate la formă fixă sau proiecte de intervenţie 

(cf. Cap. 4., I. Introducere), cu caracterul lor exclusiv remedial, corectiv/ameliorativ. Ea cere, 

anume, un demers constând în proiectări-performări libere, serios evaluate in situ, de programe 

de formare. Veritabila anticipare de interese de dezvoltare profesională, reglementată în standarde 

profesionale (nu ocupaţionale) şi creditată cu rol reglator, poate fiinţa - repetăm şi întărim - 

doar prin asumare de responsabilitate reformatoare concretizată în modelare coechipieră de 

modele de intervenţie concepute ca scenarii. 
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De aceea, abordarea managerială a pilonilor de sprijin solid ai calităţii educaţiei ca proces - cel 

organizaţional: şcoala şi cel strategic: inovaţia - trebuie să fie, în acest sens (ca, de altfel, şi a 

problemei evaluării personalului), nu exerciţiu conjunctural, ci demers consecvent de susţinere a 

reformei de fond (nu de forme) în Educaţie, cu temei în crezul profesional că producerea calităţii 

- nu discreţionar-voluntarist, ci în directă proporţionalitate cu anvergura şi consistenţa resurselor 

investite (pe baza unei corecte analize cost-beneficiu) -, presupune intervenţia prealabilă şi apoi 

bine cadenţată la nivelul-"motor" al constituirii, prin formare (veritabil-)continuă, sub semnul 

de-concentrării (subtemă importantă a oricărei discuţii despre intervenţie, pe care o reluăm sub 4.) 

a expertizei de tip colaborativ a specialistului, managerului şi profesorului. 

2.3. În conformitate cu aceste credinţe profesionale şi deontologice, proiectul a pornit cu ipoteza că 

intervenţia bazată pe cercetarea de factură inovativă poate gira emulaţie procalitativă de durată 

prin co-elaborare de bune practici (good practices) autentice: ilustrativ-exemplificative, nemimetice, 

(neeşuate în reţetism dogmatic "general valabil" – best practice), interformative – dacă: 

a/ este promovată ca prioritate adhocratic-managerială, de orientare proliderială; 

b/ este proiectată-performată metodologic de un grup-nucleu zonal menţinut în permanentă 

alertă inovativă sau, cel puţin demultiplicativă; 

c/ este prestată ulterior continuu-omogen de un corpus de formatori locali profesionalizat şi 

adecvat ocupat în sistem. 

Cadrul firesc al cultivării inovaţiei este cercetarea, însă nu doar în identitatea ei "profesionistă", 

ci şi în aceea specific-profesorală – sens în care Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a încurajat, prin 

timp, rolul de cercetător asociat. Dar, cum opinam, această cercetare îşi îndeplineşte menirea nu 

rămânând la ipostaza documentară şi de investigaţie "opiniologică", ci dacă onorează în integrala 

documentare-reflecţie-aplicare, indeniabilul ei rost proformativ(-prodezvoltativ). Cercetarea-aplicare 

ca etapă finalizantă se va justifica nu rămânând la exersare/pilotare de "recomandări", ci devenind 

interfaţa reflecţiei inovatoare cu activitatea educaţional-şcolară. Egal dezirabil ca actant-formator 

devine, în acest fel, formatorulul asociat, şi el de integrat, ca şi cercetătorul asociat, unei echipe 

extinse de lucru, în stare a demultiplica (nu disemina) programe, inclusiv de factura MdI – întru 

decisa reorientare spre formativ a profesionalizării profesorilor, menită îndreptării în aceeaşi 

direcţie a pregătirii iniţiale a elevilor.  
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2.4. De altfel, spre a contura specificul acestui tip de cercetare, reamintim aici că W. Carr şi 

S. Kemmis
*)

 i-au dat - numind-o tradiţional - o definiţie utilizată frecvent: 'Cercetarea-acţiune 

este o formă de cercetare autoreflexivă realizată de participanţii la situaţii sociale cu scopul de a 

îmbunătăţi raţionalitatea şi echitatea propriilor practici, înţelegerea acestor practici şi situaţiile în 

care aceste practici sunt realizate'. Mulţi cercetători sunt atraşi de această definiţie pentru că este 

ferm ancorată în domeniul practicianului şi este legată de autoreflecţie şi de noţiunea de "practică 

reflexivă" introdusă de Donald Schön în 1983. Cel care a elaborat conceptul este, însă, K. Lewin. 

Acesta era de părere că activitatea de cercetare care produce doar cărţi nu este suficientă, ci ar 

trebui dublată de acţiune socială. Abordarea lui implică o serie de paşi în spirală: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*)

 Carr, W.; Kemmis, S. (1986). Qualitative Research Methods and Interpretation, London: The Falmer Press. 
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Factorii de decizie români ar putea să se inspire din tradiţia britanică, aceea care astăzi încearcă 

să se scuture de "mitul obiectivităţii"
*)

 şi să meargă pe calea cercetării-aplicare, care este un tip 

de cercetare orientat către îmbunătăţirea practicii. 

De altfel, 'anul creativităţii şi inovării în Europa', declarat de Comisia Europeană în 2009, viza 

nevoia de 'amplificare a capacităţii de a produce creativitate şi inovare din motive sociale şi 

economice'
**)

. Printre alte motive care au stat la baza acestei decizii a fost şi acela că, spre 

deosebire de alte sectoare, cum ar fi cel al sănătăţii, în sectorul educaţiei nu a existat un progres 

ştiinţific uriaş. Cu toate că cercetătorii au contribuit mult la înţelegerea problemelor din educaţie, 

formare şi învăţare, totuşi, ei au fost adesea criticaţi pentru că nu produc suficientă cunoaştere 

care să poată fi aplicată în practică. Este nevoie de schimbări majore în ceea ce priveşte 

activitatea practică a profesorilor, cercetătorilor şi specialiştilor în politici pentru a crea o mişcare 

continuă de îmbunătăţire a bazei cunoaşterii. Profesorii au nevoie să caute informaţii şi probe 

dincolo de şcolile lor şi să reflecteze riguros asupra practicii. Specialiştii în politici ar putea să 

"valorizeze" şi să aplice informaţiile rezultate în urma cercetării, în elaborarea de politici şi în 

implementarea lor, iar cercetătorii ar trebui să coopereze mult mai strâns cu profesorii pentru a 

îmbunătăţi baza cunoaşterii în ceea ce priveşte practicile din educaţie. Miron şi Sorensen
***)

 

subliniază că ar trebui să se treacă la '[…] utilizarea directă a procesului de cercetare şi a 

rezultatelor ei pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei din şcoli[…]'. O 'serie de iniţiative inovative 

pentru a îmbunătăţi baza cunoaşterii cu ajutorul cercetării au fost puse în slujba profesorilor şi 

factorilor care elaborează politici educaţionale'
****)

 şi ele au început deja să producă efecte 

pozitive în multe ţări membre ale OECD, în timp ce în România situaţia din educaţie se 

deteriorează, după cum arată anchetele PISA şi TIMMS. 

În ceea ce priveşte creativitatea, aceasta nu este un subiect de dezbatere pentru factorii de decizie 

din sistemul educaţional românesc, care stau în expectativă pentru că şi în Uniunea Europeană 

abia se fac primii paşi în acestă direcţie, pornindu-se de la constatarea că anchetele PISA şi 

TIMMS nu sunt adecvate în studierea creativităţii: 'PISA sau TIMMS sunt anchete sociologice 

 
*)

 Walford, G., Ed. (1991). Doing Educational Research, London and New York, Routledge 

**)
 CE (2008). The Communication of March 2008, European Commission, 2. 

***)
 Miron, G.; Sorensen, K., Eds. (1991). Strengthening educational research in developing countries. Stockholm. 

International Institute for Educational Planning, Unesco Institute of International Education, Univ. of Stockholm. 

****)
 OECD (2003). New Challenges for Educational Research, 3 
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convergente de amploare care se ocupă cu testarea gândirii. Acesta înseamnă că pentru rezovarea 

itemilor propuşi se poate găsi doar un răspuns corect [… şi] a încerca să măsori creativitatea cu 

itemi care au fost proiectaţi pentru a testa cunoaşterea […] va ridica nenumărate probleme'
*)

. 

Din păcate, în România sunt puţine foruri care încearcă să oprească declinul educaţiei, ce pare 

inexorabil; un exemplu: un proiect al Societăţii Academice din România (SAR) îşi propune 

schimbarea modului greoi de predare a ştiinţelor exacte în România, după modelul Statelor Unite, 

unde se pune accent pe gândirea critică şi pe elementele care pot fi folosite în viaţa de zi cu zi. 

O analiză prezentată de SAR
**)

 arată că rezultatele slabe ale sistemului educaţional din Romania 

ar necesita o reformare a programei şcolare, mai ales la disciplinele exacte. Potrivit responsabilului 

acestui proiect, în ceea ce priveşte predarea matematicii şi a ştiintelor, în România, spre deosebire 

de Statele Unite, 'nu se dezvoltă gândirea critică, ci mai mult o gândire tehnică şi greoaie'. Studiile 

arată că din cauza nivelului de abstractizare foarte mare şi a exemplelor care rămân tot în sfera 

matematicii şi a fizicii, aproape 80% din conţinutul predat pe baza manualului se pierde. Pe de 

altă parte, potrivit documentului SAR, în Statele Unite se pune accentul pe ideea că un elev, 

indiferent dacă ştie sau nu subiectul unui enunţ, ar trebui să îl poată evalua, ţinând cont de mai 

mulţi factori: dacă au fost prezentate sau nu dovezile însoţitoare, limbajul utilizat şi structura logică 

a argumentării. Astfel, elevii pot folosi modul de a rezolva aceste probleme şi în situaţiile din viaţa 

de zi cu zi. În schimb, pentru Romania studiile arată că elevii de 15 ani nu au capacitatea de a reflecta 

asupra cunoştinţelor dobândite, confundă adesea informaţiile ştiinţifice şi amestecă propriile 

convingeri cu faptele ştiinţifice atunci când li se solicită argumente pentru luarea unei decizii. 

De altfel, în 2006 când a avut loc evaluarea la matematică şi fizică, România era pe ultimul loc în 

UE, iar la nivel mondial s-a clasat în urma unor ţări ca: Thailanda, Chile sau Uruguay. În plus, un 

factor de decizie din ministerul român de profil atrăgea atenţia într-un interviu asupra faptului că 

reforma programei şcolare ar fi inutilă, dacă nu ar fi însoţită de stagii de formare pentru profesori 

pentru că 'oricât de bună ar fi această curricula, sistemul de educaţie este unul inerţial, profesorii 

predau ce ştiu să predea şi o vor adapta la metodele vechi'. Încă de mult
***)

  'Prima cerinţă este o 

viziune, publicul american ar trebui să aibă sentimentul că este posibil să avem un sistem şcolar 

care diferă în mod fundamental sub toate aspectele de cel de acum care e un eşec' – aserţiune 

 
*)

 Vilalba, E. (2008). On Creativity. Towards an Understanding of Creativity and its Mesurements. CRLL, EUR 23561 
**)

 Cf. http://portal.edu.ro/index.php/articles/mediacover/7730. 

***)
 Fiske, B. E. (1992). Smart Schools, Smart Kids. Why Do Some Schools Work? New York, Simon and Schuster. 

http://portal.edu.ro/index.php/articles/mediacover/7730
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care se potriveşte de minune cu situaţia din ţara noastră. În ceea ce priveşte viziunea, poate că 

cercetătorii şi factorii de decizie din sistemul educaţional românesc ar trebui să se inspire din 

ceea ce se întâmplă în sectorul mult mai dinamic al economiei private. 

Iată un exemplu demn de urmat: compania Hewlett Packard a sponsorizat un concurs on line 

pentru design-ul unui nou laptop. Compania a promovat concursul în 13 ţări prin intermediul 

televiziunii, internetului şi telefoniei mobile. Cu toate acestea, vestea s-a răspândit rapid în toată 

lumea şi în circa o lună au primit 8500 de propuneri din 112 ţări. Site-ul concursului a fost 

accesat de 5 milioane de persoane, ceea ce a impulsionat compania să-şi mărească de circa 5 ori 

estimarea privind vânzările. Şi toate acestea s-au întâmplat pentru că, aşa cum spunea Mike 

Mendenhall, chief marketing officer la Hewlett Packard: 'noi am deschis porţile şi le-am permis 

clienţilor noştri să facă design-ul produselor'. 

O serie de companii de top au trecut de la un mediu în care firma este o entitate activă, iar 

clientul o entitate pasivă, la un mediu interactiv, în care şi firma, dar şi clientul joacă un rol în 

dezvoltarea viitoarelor produse. Mai mult, firmele se străduiesc să supravieţuiască crizei 

economice dezvoltându-şi trei caracteristici dominante: relevanţa (calitatea de a fi direct conectat 

cu clientul), interactivitatea (firma şi clientul sunt două entităţi active) şi responsabilitatea. În 

acest timp, în şcolile româneşti profesorii, elevii, părinţii şi comunitatea nu au nici un input - cu 

excepţia curriculumului la decizia şcolii care a fost drastic amputat - în ceea ce priveşte design-ul 

produselor educaţionale utilizate (curricula, manuale, teste naţionale etc.).  

Revenind la schimbările introduse în sistemul educaţional britanic - care ar trebui să constituie 

un prilej de reflecţie şi pentru factorii de decizie români - în studiul 'Educational Research in 

United Kingdom', Michael Bassey
*)

 le trece în revistă. Iată-le pe cele mai importante: testarea 

sumativă a copiilor de 7, 11, 14 şi 16 ani; publicarea rezultatelor la testarea sumativă pentru a 

ajuta părinţii să aleagă şcolile bune; introducerea competiţiei între şcoli; scăderea rolului 

evaluării curente la clasă şi creşterea rolului evaluării de tip examen; introducerea evaluării 

curente a profesorilor şi folosirea ei ca bază pentru salarizarea în funcţie de performanţe. 

Dacă ministerul nostru de profil doreşte realizarea unor cercetări de calitate în şcoli, ar trebui să 

aibă în vedere patru arii: mediul cercetării, chestiuni contractuale, statutul şi drepturile 

profesorilor-cercetători şi managementul şi dezvoltarea carierei. 

 
*)

 citat în Calderhead, J. (Ed.) (1994). Educational Research in Europe, Bridgend WBC Ltd.  
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Calitatea cercetării depinde de expertiza cercetătorilor care o realizează şi de dezvoltarea lor 

profesională.Asigurarea unor condiţii benefice pentru creşterea nivelului de expertiză în materie 

de cercetare va aduce beneficii şcolii, profesorilor-cercetători şi sistemului educaţional. 

Profesorii-cercetători ar trebui incluşi în reţele care comunică între ele şi ar trebui încurajaţi să 

colaboreze între ei şi în afara proiectelor uzuale, iar personalul managerial din şcolile implicate în 

cercetare ar trebui să urmeze cursuri de formare pentru a achiziţiona expertiza necesară conducerii 

unei astfel de activităţi. Şi nu doar profesorii ar trebui implicaţi în cercetare, ci şi elevii care ar 

putea să devină participanţi activi, adică persoane care derulează propriile proiecte de cercetare. 

Cercetarea care implică elevii nu e doar o strategie didactică pentru obţinerea unor rezultate 

şcolare mai bune şi nici pregătire pentru viaţă, ci este chiar un nou stil de viaţă. Cercetătorii cred 

că şcoala tradiţională nu poate întreţine o atmosferă corespunzătoare pentru elevii care îşi 

realizează propria cercetare-acţiune. Acest lucru este posibil doar într-o şcoală orientată către 

elev, al cărui scop principal este dezvoltarea potenţialului creativ al tuturor participanţilor. Elevii 

ar trebui aibă libertatea să-şi stabilească propriile arii sau teme de cercetare pe baza propriilor 

nevoi, interese şi valori în aşa fel încât scopul lor să fie îmbunătăţirea a ceva important pentru 

viaţa proprie. Punctul nodal al cercetării-acţiune nu este achiziţionarea de cunoştinţe noi, ci 

dezvoltarea potenţialului creativ. Pornind de la acesta, oamenii vor fi capabili să creeze 

realităţi noi şi apoi, plecând de la ele, vor produce cunoştinţe noi.      

Introducerea cercetării şi inovării în şcoli ar uşura tranziţia care se prefigurează în UE de la 

şcoala tradiţională la şcoala centrată pe elev. Scopul şcolii tradiţionale este pregătirea elevilor 

pentru a se integra în cadrele sociale tradiţionale. În aceste şcoli există relaţii bazate pe putere, se 

face o pregătire pentru participarea copiilor la viaţa economică, iar scopul ultim este obţinerea 

bunăstării materiale. Într-o astfel de şcoală, profesorii participă la inculcarea unor valori stabilite 

de forţe externe, valori care nu sunt emanate de participanţii la procesul de învăţare. Organizată 

pe baza unor curricula oficiale care sunt întotdeauna anteplanificate în detaliu, învăţarea este 

condusă de profesori a căror sarcină principală este transmiterea către elevi a unor cunoştinţe din 

diferite discipline academice. Persoana responsabilă cu punerea în practică a acestor curricula este 

profesorul. El proiectează activităţi de predare cu scopul de a informa elevii în privinţa adevărurilor 

oficiale şi pentru a dezvolta anumite deprinderi dorite oficial. Evaluarea învăţării este realizată de 

profesori şi de corpuri externe oficiale care stabilesc criteriile şi metodele de evaluare şi notare. 

În schimb, scopul şcolii centrate pe elev este dezvoltarea potenţialului creativ/productiv al elevilor, 
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ceea ce va duce la reînnoirea/revitalizarea culturii şi la promovarea dezvoltării: fundamentat pe 

valori alese de participanţi - elevi, profesori, părinţi etc. - procesul de învăţare porneşte de la o 

premisă stabilită democratic, evidentă pentru toţi participanţii la procesul educaţional; profesorii 

respectă nevoile şi abilităţile individuale ale elevilor, consideraţi suficient de capabili pentru a 

participa la planificarea curriculumului; scopul principal al învăţării este abilitatea de a învăţa în 

manieră autodirecţionată, care permite controlul asupra schimbărilor esenţiale; elevii şi profesorii 

sunt solidar-responsabili pentru îndeplinirea activităţilor planificate, participând în mod egal la 

autoevaluare, al cărei scop este să determine îndeplinirea ţintelor stabilite individual şi a 

rezultatelor învăţării – direcţii fundamentate prin cercetare-aplicare. 

2.5. Cum se poate constata, demersul de faţă a fost întreprins nu spre a se constitui într-o (altă) 

"referinţă de cabinet", ci în sprijinul introducerii în sistemul şcolar a cercetării inovative şi, apoi, 

a interformării continue aplicative centrate pe zonă/şcoală ca sursă a optimizării prestaţiei 

curriculare curente – mod al congruenţei strategic-organizaţional în dezvoltarea profesională 

- individuală şi, pe această cale, organizaţională -, în scopul comutării accentului managerial şi 

profesoral de la mentalitatea certificativă a insularului "rezultat şcolar" la aceea calificativă a 

stimulativei reuşite educaţional-umane a tuturor implicaţilor în actul educaţional: formatori, şcoală, 

formabili, comunitate şi sistem. Astfel, managementul calităţii procesului educaţional urmează 

logica naturală a reformei: axarea preliminară pe cercetarea inovativă ofertantă de alternative în 

profesionalizarea continuă a personalului, în chipul cel mai productiv în "bune practici": 

interformarea aplicativă la nivel de zonă/şcoală, asistată specializat, întru construirea expertizei 

necesare proiectării-performării influenţei formative procalitative şi, prin aceasta prodezvoltative. 

Un punct de sprijin - consistent, cum se va vedea, cu finalizarea (sub 4.) în termeni de benchmarking 

a susţinerilor de aici - al abordării cercetării-inovare din perspectiva managementului calităţii a 

fost "traducerea" reperelor inovaţiei în societatea bazată pe cunoaştere - şi, ne permitem adăugirea: 

menită cunoaşterii ca domeniu nu doar al deţinerii de cunoştinţe, ci şi al transferului competenţial -, 

avansate la nivel european
*)

: A. 'Înnoirea şi extinderea gamei de produse, servicii şi pieţe asociate'. 

B. 'Stabilirea de noi metode de producţie, de aprovizionare şi distribuţie'. C. 'Introducerea de 

schimbări în management, organizarea muncii, condiţii de muncă şi instruirea personalului' – 

în şcoala pe care o vedem ca pachet de funcţii şi înalt serviciu social. 

 
*)

 European Commission  (1995). Communication on Innovation, 688 (cf., printre alte site-uri care o menţionează, 

www.inovare.amcsit.ro/conferinta/2008/.../Conference_Programme.pdf) 

http://www.inovare.amcsit.ro/conferinta/2008/.../Conference_Programme.pdf


 19 

Pentru Educaţie, acestea pot fi astfel (re)formulate: 

A. a/ 'produse' – nu 'rezultat şcolar' imediat, ci reuşită educaţional-umană şi nu (doar) 

'material didactic' preconfecţionat, ci instrumente de lucru/studiu realizate în procesul formării; 

 b/ 'servicii' – nu doar răspunderi instituţionale, ci responsabilităţi profesionale asumate; 

 c/ 'pieţe asociate' – nu doar debuşee ocupaţionale (optim: contractate) pentru absolvenţi, ci 

zone de achiziţie de varietăţi non- şi informale de studiu; 

B. a/ 'metode de producţie, aprovizionare şi distribuţie' – nu repere administrative, ci 

ţinte manageriale întru reunirea formativă: resurse "calde" (personal) şi "reci" (instrumente); 

C. a/ 'schimbări în management' – nu adaptare formală a profesorului în condiţia de director, 

ci profesionalizare în identitatea managerială şi conlucrare board managerial - staff educaţional; 

 b/ 'instruirea personalului' – nu perfecţionare cincinală cu alocare mecanică a aceluiaşi 

număr de credite participanţilor (indiferent de prestaţie), ci individualizarea formării conform 

intereselor de profesionalizare - prioritar metodologică, finalizată cu evaluare meritocratică. 

Dacă rolul profesional al inovaţiei în aceste comutări este esenţial, stimularea implicării 

specific-profesorale este greu de conceput fără asistenţa colegială a cercetării experte inovative şi 

permanent pasibile de înnoiri teoractice (= anularea, prin proiectarea-performarea intervenţiilor, a 

opoziţiei teorie/practică). Începând cu atât de necesara, astăzi, clarificare-nuanţare conceptuală
*)

 

şi cu firesc-consecutiva repunere în discuţie a unor principii, standarde, metodologii, proceduri 

- inclusiv alternative de proiectare-performare curriculară, cu evaluare incorporată - şi "sfârşind" 

(nicicând...) cu fructificarea expertizei - nu numai în şcoala de origine, ci şi dincolo de ea, prin 

programe ofertate zonal -, această asistenţă ar fi infinit mai eficientă în prezenţa unei articulate 

componente organizaţionale în care rolul crucial este deţinut de asociativitatea profesională –  

profesorală (nu disciplinară). Mai mult: însăşi efectivitatea acţiunii bazate pe inovaţie este 

natural-dependentă, în chip profund - chiar dacă neconştientizată la noi -, de această componentă a 

vieţii profesionale. Ea ar asigura acţiunea a reglatorului asupra reglementativului – salutară, 

deoarece managementul calităţii educaţiei mizează pe valori profesoral-profesionale precum 

 
*)

 În lipsa proprietăţii termenilor (subtemă la cere vom reveni în corpul Raportului), educaţia însăşi devine vulnerabilă; 

educaţional/educativ, profesional/ocupaţional, reglementare/reglare, competenţe/atribuţii, responsabilitate/răspundere, 

metodologic/metodic, performare/performanţă şi destule altele sunt frecvent utilizate unul în locul altuia, confuzionând 

domeniul; obstructiv (dacă nu distructiv), fenomenul este tipic crizei de formare de astăzi. Incriminate (din păcate, 

chiar şi în unele medii de cercetare) ca "moft pedant", distingerea şi rafinarea noţionale ar descuraja ceea ce uneori este 

doar neatenţie, dar alteori – flagrantă impostură. 
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cercetarea de echipă, stilul managerial adhocratic, (inter)formarea continuă, co-proiectarea şi 

co-performarea curriculară, valori obstaculate acum de antireformatoarea, (auto)cenzuranta, 

constrângătoarea limitare la 'prevederile legale în vigoare'. "Insurgentă" prin definiţie, inovaţia 

survine şi se justifică în urma surpasării reglementărilor datate – în literă, dar mai ales în spirit; 

ea produce valori prin "gândire «altfel»" – la cercetător, la manager, la formator şi, de aici, la 

formabil, fiind, prin aceasta - spuneam - reglatoare şi, ca atare, ax spinal al reformei. 

2.6. Pornind de la premisa că, fruct al cercetării-reflecţie, inovaţia trebuie desemnată, pe de o 

parte, ca fruct al imaginaţiei (dar nu al fanteziei), iar pe de alta, ca incidentală (dar nu aleatoare), 

elaborarea de repere teoretice şi practice de asistare-derulare a cercetării specific-profesorale de 

factură inovativă cu caracter aplicativ este de realizat în baza analizării critice a unor prevederi 

în domeniu şi a unor texte existente, dar şi - deopotrivă - a reperării eventualei prezenţe a unor 

demersuri efective de gen în subsistemul şcolar. Dar, chiar inovative şi valide "în sine", aceste 

repere - aparat conceptual-ideatic, recomandări de politici, strategii şi tactici, căi metodologice de 

(inter)valorificare de bune practici în/de zonă, instrumentar tehnic - vor fi ineficiente în absenţa 

unui program. De aici, opţiunea noastră pentru tematizarea proiectului pe modéle de intervenţie, 

pasibile de integrare programatică, şi pentru asistarea profesională - a procesului de lucru -, şi 

nu paternalistă a membrilor echipei, de unde, neîntâmplător, grafierea cu linioară lungă cercetarea 

specific-profesorală de echipă – asistată expert; astfel, cercetătorul "profesionist" se implică nu 

în lucrul "de laborator", personal, al utilizatorilor
*)

 - răspunzători managementul de echipă -, ci în 

structurarea expertizei în problematica cercetării întru pregătirea, derularea şi  valorificarea ei 

în/prin proiectarea-performarea MdI ca program procalitativ. 

Conexă (insistăm, v. 2.2.) – lipsa de sens în ecuaţie a economist-cantitativei 'valori adăugate': 

simpla preluare - adăugare - a unui astfel de program în activitatea unei unităţi zonale/locale nu 

este defel garanţie pentru izbândirea în ceea ce promite ducerea lui până la capăt: efectivitatea 

susţinerii reuşitei educaţional-umane. Derularea incompletă poate avea efect invers, cu instalarea 

unor valori profesionale negative. De aceea, proprie în speţă este ceea ce am elaborat şi numit 

'valoare modificată' (la care, de altfel, vom şi apela) – fermentul de cooperare înăuntrul echipei 

de lucru, fiind gradul efectului procalitativ de ansamblu, nu cuantificarea centimetric-comparativă 

a contribuţiilor. MdI este nu probă de evaluare, ci test de conlucrare. 

 
*)

 caz în care grafierea ar fi fost: cercetarea specific-profesorală de echipă asistată expert 
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Întrebarea este ce anume, în actualele condiţii ale unui sistem educaţional grevat deontologic, 

poate determina apariţia comutativă, dezvoltarea robust-durabilă şi rodirea exemplarizantă a 

unei atare mentalităţi. Credem că acest stimul poate fi un bun suport formativ pentru tema(tica) 

cercetării specific-profesorale la nivelul-'motor': al managementului de proces, cel care, deosebit 

de, dar în tandem cu cel de sistem (care veghează asigurarea precondiţiilor de apariţie a calităţii), 

are în sarcină stimularea producerii/generării acesteia, direct proporţional cu investiţia de resurse, 

pe baza trebuitoarei, dar încă nepracticatei analize cost-beneficiu. Asistarea expertă a intervenţiei 

- acţiune nu invazivă, arbitrar-voluntaristă, ci, dimpotrivă, ofertată, agreată (contractual), de 

cauţionare a unor situaţii detectate sau proiectate - poate reuşi doar dacă porneşte, realist, de 

la necesitatea reînceperii cu începutul: discontinuizarea formării continue prin profesionalizarea 

de factura optimei orientări a corpus-ului de formatori de formatori ai subsistemului şcolar. 

Intervenţia (pentru care cercetarea inovativă şi scopul dezvoltativ sunt covalente) nu rezolvă 

cauze punctuale ("cazuri"), ci structurează, prin formare indirectă/directă, competenţe colaborative 

- relaţionale şi dialogale - între implicaţii în condiţionarea reuşitei educaţional-umane: specialist, 

manager, profesor, finanţator/susţinător. Cum vom vedea, ea urmăreşte a furniza - amintind un 

proverb devenit butadă - nu "peşte", ci un rastel de "undiţe", dar mai ales know-how-ul "pescuitului". 

Iată de ce conceptul de preformare va dobândi o importanţă aparte. El insertează subiectul în: 

     ▪ actual: mentalitatea 'organizaţiei care învaţă' – inclusiv ca grup, dintâi cum să înveţe, 

nu cum să subziste; 

     ▪ realist: atitudinea stenic-mandatorială 'De ce?' – dar teleologică, proiectivă, întru asumare, 

nu etiologică, explicativă, pentru alibiuri; 

     ▪ modal: conduita contributiv-procalitativă – prin elaborare-demultiplicare de programe, 

nu inerţial-funcţională prin conformare la specificaţii. 

Proiectarea suportului teoretic pentru MdI ia, astfel, turnura procalitativă a agregării dimensiunilor: 

a/ strategică: instituirea cercetării specific-profesorale ca valoare profesională proreformatoare; 

b/ tactică: propunerea reflecţiei demultiplicativ-inovative ca temei al alternativităţii curriculare; 

c/ tehnică: scenarizarea (chiar prinderea în curriculum) a (inter)formării continue şi, consecutiv, 

a formării iniţiale a elevilor pe baza consubstanţialităţii 'ce se spune' - 'ce se face' –  

ceea ce poate da substanţă susţinerii reuşitei educaţional-umane a actanţilor organizaţionali prin 

optima orientare a expertizei manageriale şi profesorale spre formativitatea armată metodologic. 
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3. Investigaţie de teren şi interpretări 

3.1. Instrumente 

3.1.1. Reperarea eventualei prezenţe în subsistemul şcolar a unor demersuri efective de cercetare 

specific-profesorală inovativă ar fi fost de un real folos cercetării de faţă. În consecinţă, aceasta 

este direcţia în care a fost orientat conţinutul celor două instrumente complementare - chestionarul 

şi interviul de grup -, care au fost aplicate pe un eşantion reprezentativ (doar) tipologic – din care 

motiv am optat nu pentru o prelucrare statistică, ci pentru una liber-interpretativă. În acelaşi spirit 

liber, consubstanţial ideii de contribuţie inovativă, este gândit şi e-group-ul de discuţii, la adresa: 

cercetare-inovare@yahoogroups.com. 

De interes au fost considerate repere manageriale şi profesionale ca: 

- optica directorului asupra problemei, 

- "perfecţionarea" curentă (obligatorie şi electivă), 

- autoformarea,  

- participarea la proiecte (granturi/cofinanţări) şi, important, 

- autoratul de educaţie (cursuri opţionale - cu posibila adaptare a spiritului extracurricular şi a 

non- şi informalului -, contribuţii la sesiuni ş.a.). 

Populaţia vizată: pentru chestionare – personal educaţional al şcolilor participante la cercetare;  

pentru interviuri – membrii de toate categoriile ai consiliilor de administraţie din: 

- unităţi preşcolare de stat şi private, 

- gimnaziu, 

- licee teoretice / tehnologice / vocaţionale, cu predare în română şi/sau în limbi ale 

minorităţilor 

– din mediul urban şi rural din judeţele Braşov, Iaşi, Sibiu, Neamţ şi din Bucureşti.  

Menţionăm că, în privinţa aplicării ghidului de interviu, colegii operatori au fost rugaţi ca, dacă 

în discuţie apăreau semnale ale interesului unor participanţi pentru subiectul vizat în interviu, să 

extindă dezbaterea, la întrebările-cheie, în direcţia detectării nu a cauzelor irealizării (unul dintre 

"zgomotele" - comunicaţionale - bine-cunoscute în astfel de investigaţii fiind tendinţa profesorilor 

de "a se plânge"), ci a perspectivelor de cuprindere în norma integrală a profesorului, a unor 

activităţi de gen care să implice lucrul în echipă, ca şi pe elevi. 

mailto:cercetare-inovare@yahoogroups.com
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În acest sens, au fost elaborate în Laborator: 

a/ chestionarul: 
 

Se va completa de către toţi membrii colectivului unităţii preşcolare şi de minimum 

10 profesori din celelalte unităţi. Răspunsurile sunt anonime. 
 

1. Aţi participat la stagii/cursuri de formare continuă care să fi abordat cercetarea specific-profesorală 

(metodologia studiului, managementul formării, curriculum opţional/alternativ, tehnica muncii 

intelectuale)?  

Da … /  Nu  … (bifaţi – după caz) 

 

2. Daca da, detaliaţi: 

- anul ...........; durata (în ore) ............; organizate/prestate de.............................................. 

- calitatea (cursant / lector) .................................................................................................. 

- tematica .............................................................................................................................. 

- satisfacţia personală …....................................................................................................... 

- îmbunătăţiri propuse/posibile ............................................................................................ 

 

3. Dacă nu, menţionaţi motivul: ....................................................................................................... 

 

4. Dar la alte tipuri de formare continuă cu acest subiect? Daca da, menţionaţi tema. 

 

5. Colegii Dvs. de catedră consideră util/necesar un astfel de program? (completaţi – după caz) 

Da, pentru că ……...…………………………………………………………………………......... 

Nu, pentru că ……...…………………………………………………………………………......... 

 

6. Ce cazuri de bună practică aţi furniza unui program de acest gen centrat pe şcoală? (exemplificaţi) 

 

7. Aţi întreprins demersuri efective de cercetare specific-profesorală în şcoală? Daca da, 

menţionaţi tema: 

 

8. Dar la nivel personal? Daca da, menţionaţi împrejurarea. 

 

9. Aţi elaborat / participat la elaborarea de cursuri opţionale? Dacă da, menţionaţi titlul/titlurile. 

 

10. În şcoala Dvs. directorul se manifestă: 

- ca manager;  - ca lider; - în ambele ipostaze  (subliniaţi – după caz şi argumentaţi) 

 

11. Contribuiţi la educaţia nonformală în spaţiul Dvs. comunitar? Dacă da, descrieţi pe scurt. 

 

12. Primul obiectiv al cercetării specific profesorale este buna cunoaştere a elevilor. Cum anume 

îl realizaţi? 

 

13. Încurajează legislaţia în vigoare cercetarea specific-profesorală? Daca da, cum? 

 

14. Cum poate fi îmbunătăţită calitatea formării continue (a profesorilor) şi a celei iniţiale (a 

elevilor) prin cercetare specific-profesorală?  
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b/ ghidul de interviu: 

 

Se va discuta cu cinci reprezentanţi diferiţi - director, profesor, părinte, elev, primar / 

consilier local - ai Consiliului de Administraţie al unităţilor şcolare selectate. 

 

1. Cum apreciaţi, funcţie de experienţa Dvs., şansele cercetării specific-profesorale în mediul 

şcolar? 

- foarte bune, având în vedere că : 

- bune, în condiţiile în care : 

- slabe, ţinând seama de : 

- foarte slabe, deoarece : 

- ca şi inexistente, pentru că : 

 

2. Ce prevederi normative oficiale susţin o astfel de activitate? (menţionaţi) 

 

3. Aţi susţine managerial un program de acestă factură? Dacă da – cum anume? (descrieţi) 

 

4. Contaţi pe susţinerea comunitară a unui astfel de program? Daca da – prin ce anume? 

 

5. În şcoala Dvs. au fost întreprinse demersuri efective de cercetare specific-profesorală? Daca 

da, menţionaţi sau enumeraţi. 

 

6. Şcoala Dvs. a aplicat la proiecte de (co)finanţare externă? Daca da, menţionaţi titlul/titlurile 

  

7. În şcoala Dvs. sunt cunoscute modele de acţiune/intervenţie procalitativă bazate pe inovaţie? 

Dacă da, menţionaţi sau enumeraţi 

 

8. Abordarea activităţii personalului educaţional din perspectiva cercetării specifice diferă de cea 

actuală. Ce dificultăţi prezumaţi? 

 

9. Vine această abordare, din punct de vedere managerial, în sprijinul descentralizării educaţiei? 

Da, prin:  

Nu, deoarece: 

 

10. Cum aţi reglementa activitatea efectivă în şcoală a personalului, în cazul dezvoltării unor 

programe de cercetare specific-profesorală? 

 

11. Este realistă introducerea unor programe de cercetare specific-profesorală în şcoala Dvs.? 

Da, deoarece:  

Nu, pentru că : 

 

12. Dar a unor programe de formare continuă în scopul pregătirii unor astfel de activităţi? 

Da, deoarece:  

Nu, pentru că: 
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3.2. Rezultate 

3.2.1. Prelucrare moderată (patru judeţe) 

3.2.1.1. Avertizată în privinţa condiţiilor de derulare a investigaţiei şi realistă în aceea a 

situaţiei din sistem, cercetarea nu a avut în intenţie - chiar dacă interviul şi chestionarele au 

fost aplicate în aceleaşi şcoli - elaborarea de "studii de caz" (locale sau zonale), ci schiţarea, 

din unghiul temei, a unei imagini totalizatoare, integrative, cu caracter de reprezentativitate 

(relativă) pentru percepţia profesionalităţii, dar mai ales pentru realitatea profesională de fapt. 

Orientarea şi-a confirmat justeţea la analizarea rapoartelor de investigaţie, care au vădit similitudinea 

- mai net: nediferenţierea sub aspectul reliefului profesional -, din unghiul temei, a stării de lucruri 

în judeţele investigate. Deşi, cum s-a menţionat sub 3.1.1., ancheta a vizat, conform metodologiei 

uzuale, toate mediile, tipurile şi profilele şcolare
*)

, compararea "monografică" a răspunsurilor 

obţinute din aceste surse (în principiu) diferite sau ale profesorilor investigaţi prin chestionar, 

respectiv ale membrilor CA supuşi la interviu este, în cazul de faţă, nerelevantă. Iar aceasta nu 

din raţiunea strategică (pe care o vom argumenta sub 4.) că, destinată solidei susţineri a reuşitei 

educaţional-umane, cercetarea specific-profesorală inovativă este nu doar necesară în orice 

gen de şcoală (ceea ce nu necesită argumentare), ci şi posibilă - direct-proporţional cu resursele 

asigurate managerial, precum nivelul competenţial dobândit prin formare (real-)continuă şi 

evaluat meritocratic şi condiţii adecvate de lucru -, ci din pricina constatării că, nutrită de 

lipsa reformei în materie de profesionism managerial şi profesoral, complacerea în "pragmaticul"  

funcţionalism al actualei inerţii a sistemului nostru educaţional le este comună tuturor. 

Accentul interpretativ a fost pus, aşadar, pe gradul de conştientizare în "lumea şcolii" a ceea ce 

poate constitui punct de pornire suportiv-stimulativ în activitatea de cercetare specific-profesorală, 

pentru care Programul MdI ca abordare managerială alternativă a problematicii profesionale în 

organizaţie este în situaţia de a juca un rol productiv. Imaginea generală în raport cu tema - pe 

care o esenţializăm din rapoartele de cercetare şi pe care o exprimăm în realitatea ei, fără volute 

"diplomatice"
**)

 - este aceea că angajaţii şcolii româneşti actuale investigaţi prin acest proiect - fie 

ei manageri sau profesori (spre a nu mai vorbi şi de părinţi sau de reprezentanţii comunităţii) - 

 
*)

 din aria teritorială relativ limitată pe care am putut-o acoperi cu resursele existente 

**)
 Reamintim că redactarea finală a Raportului aparţine coordonatorului de proiect, care îşi asumă sensul interpretării; 

De asemenea, menţionăm că, pentru a nu mări inutil volumul lucrării, am luat decizia de a nu include ca atare 

prelucrările realizate de colectivul proiectului - care sunt în deplină concordanţă cu cerinţele planului de cercetare şi 

pe care le ţinem la dispoziţia doritorilor, în formă electronică. 
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sunt, în marea lor majoritate, lipsiţi de expertiză conceptuală şi metodologică şi (do)minaţi de 

conformismul prescriptivist-practicist al sistemului. Creativitatea personală şi încurajarea ei 

organizaţională sunt ca şi absente. Din investigaţie, transpare că, în speţă, diferenţa dintre 

spaţiul rural şi mic-urban pe de o parte şi cel "municipal" pe de alta nu este semnificativă: în 

privinţa activităţii intelectuale, cunoscutul şi mult-invocatul (adesea, "la alibi") 'decalaj dintre sat 

şi oraş' nu se manifestă, nivelarea "în jos", sub acest aspect, fiind evidentă. Iar această realitate nu 

este de pus în seama "condiţiei economice şi sociale" a ţării. Ea trebuie asumată de modul precar 

în care "top-managementul" sistemului înţelege gândirea, organizarea şi derularea 

profesionalizării - iniţiale şi continue - în manageriat şi în profesorat. În discuţie este aspectul 

civilizaţional în ansamblu. Concepţia tradiţionalistă rezidual-retardatară şi comod-ocupaţionalistă, 

vizibil reticentă la modernizarea prin educaţie, este întreţinută nu atât de lipsa mijloacelor 

financiare, ci de "reforma" ilogică în etapizarea schimbării, de o "descentralizare" care eşuează 

întâi de toate în conceptualizarea şi, consecutiv, în reglementarea (printr-o legislaţie care se 

vădeşte instabilă, stufoasă şi, acum, eronată constituţional) şi în realizarea bunei conexări a 

dependenţei comunitare cu apartenenţa profesională a organismelor şcolare. Lipsa nu numai de 

preocupare expresă, dar chiar de cunoaştere elementară şi de deschidere naturală către problemele 

cercetării specific-profesorale este cauzată - spre a ne referi aici doar la formarea continuă - de 

caracterul dirijat, sporadic, şi empirist al acesteia – care produce, la apariţia în orizont a unui 

mod alternativ de lucru, reacţii "de apărare". Ancheta de faţă a arătat o din ce în ce mai puţin 

disimulată retractilitate a corpului profesoral faţă de o schimbare de fond – fenomenul grav fiind 

creşterea odată cu rangul şcolii şi al localităţii a autosuficienţei emfatice, transmisă şi elevilor, 

sub înfăţişarea "ethos-ului şcolii", încurajat de convenţionalismul părţii istoriste a "Proiectului de 

dezvoltare instituţională", ca şi de supralicitarea triumfalistă - chiar şi după relevarea situaţiei 

dezastruoase a evaluărilor PISA - a "olimpicilor" şi a calităţii de "colegiu naţional". 

În aceste condiţii, declanşarea naturală de programe locale de factura cercetării profesorale este, 

din câte ne-am putut da seama, destul de puţin probabilă nu doar în localităţile rurale şi în cele 

mic-urbane - unde pretenţiile specifice sunt (menţinute) la un nivel foarte scăzut, preocuparea fiind 

pentru "profesori stabili", titulari în sistem (una dintre cele mai sigure surse de anticalitativism), 

iar obstrucţia practicată de ordonatorii de credite de care aparţin şcolile fiind evidentă -, ci şi în 

cele mari, unde lipsa diferenţierii reale între performări, mai degrabă decât între performanţe, 

printr-o formare continuă cu evaluare meritocratică inclusă, întreţine un elitism slab substanţiat.  
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3.2.1.2. Au fost recoltate în total 378 răspunsuri la chestionare şi 260 de prezenţe individuale 

în discuţiile de grup (interviuri) – acestea: intervenţii uneori multiple, dar cu grade foarte inegale 

de participare efectivă şi de pertinenţă. Au fost, aşadar, consemnate în total 638 de unităţi 

nominale de răspuns, cercetarea fiind finalizată prin sinteze, interpretări şi comentarii care au 

reţinut preponderent (la cererea coordonatorului de proiect) spiritul răspunsurilor, "litera" acestora 

fiind reprodusă doar pentru cele concludente – în sens pozitiv sau dimpotrivă. 

Faptic, ancheta a înregistrat - pe lângă destule exemple de (ca să nu spunem altfel) interinfluenţare 

a respondenţilor în completarea chestionarelor - răspunsurile identice sau foarte asemănătoare 

fiind grupate pe unitatea şcolară -, un număr neaşteptat de mare de non-răspunsuri (în medie, 

aproximativ un sfert) – mai ales la întrebările care solicitau argumentarea opţiunii. Discuţiile 

prin extensie ori colaterale interviului au relevat, indirect, ca şi expres, că faptul este cauzat nu doar 

de lasitudinea cvasigenerală, ci şi de îngrijorătoarea nedeţinere sau dificilă înţelegere a noţiunilor 

vizate de investigaţie. Chiar când ele au fost explicate în chestionar sau, verbal, în interviu, ele au 

fost greu prizate, din lipsa capacităţii de ieşire din convenţionalismul pedagogic, "cultivată" de o 

"perfecţionare" formală şi desuetă. 

S-a verificat, astfel, din păcate, supoziţia de pornire că problema(tica) inovaţiei prin cercetare 

specific-profesorală nu se află - încă? - în orizontul formării continue şi, cu atât mai puţin, al 

activităţii şcolare. 

3.2.1.3. Sintetizăm răspunsurile înregistrate şi analizate în rapoartele de cercetare de către fiecare 

coautor al acestui raport, într-un tablou de situaţie rezultând din ordinea internă care a constituit 

vertebrala "ascunsă" a interesului nostru tematic (secvenţionată în întrebări, încât acestea să nu 

pară "teziste"),  coroborând datele obţinute în chestionare / interviuri: 

A : normativitate şi reglementare – întrebările 13. / 2., 9.
*)

 

B : management şi calitate – întrebările 10., 9. / 5.-6., 8., 3., 10. 

C : echipă şi colectiv de lucru – întrebările 5. / 11. 

D : comunitate şi suportivitate – întrebările 11. / 4. 

E : profesionalitate profesorală – întrebările 1.-4. / 12.; 12.,7.-8. / 1.,7.; 6.; 14. 

 
*)

 Deşi instrumentele de investigaţie au fost transcrise mai sus, inserăm şi aici, pentru mai facilă urmărire, întrebările – 

grupate în grila de interpretare şi cu specificaţiile: C. = chestionar; I. = interviu. 
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3.2.1.3.1. Normativitate şi reglementare – întrebările 13. / 2., 9.
*)

. 

Da: 61 – majoritatea referitoare la aspecte corelative legislaţiei, îndeosebi (dar nu numai) la 

formarea continuă, căreia cercetarea îi este mai degrabă ilicit substituită, decât legitim asociată. 

Aproape toate formulările sunt generale, fără referiri concrete la acte normative. Sunt menţionate: 

oportunităţi de dezvoltare profesională (programe de doctorat/masterat sau perfecţionare/formare 

continuă gratuită), eficientizarea activităţii didactice, schimbul de experienţă cu alte şcoli, 

caracterul de activităţi de interes naţional al educaţiei fizice – condiţionate, însă, de 'sporuri 

salariale', 'salariu/gradaţie de merit' sau 'orar mai simplu/scurt' şi 'concediu', specificându-se 

paleta restrânsă a posibilităţilor, îndeosebi la nivel preşcolar unde "lipsesc standardele". Multe 

răspunsuri sunt neargumentate, nelipsind accentele nete: 'muncă în zadar!'. Un (singur) răspuns 

încurajator: 'nu există reglementări care să o împiedice', traductibil, din punctul nostru de vedere, 

prin: cine chiar doreşte, este liber să o facă. 

Răspunsurile negative la chestionar sunt în număr covârşitor: 317 (peste 80%), distribuite astfel: 

Nu: 61; Nu ştiu: 48; Non-răspuns: 208. Numărul mare al non-răspunsurilor este alarmant, 

faptul că aproape jumătate din cei care au răspuns la această întrebare nu cunosc nici o prevedere 

normativă subliniind situaţia grea în care se află acest domeniu; dar non-răspunsul este, totuşi, 

preferabil răspunsurilor la întrebarea 2. a interviului care menţionează, fals-"informat", prevederi 

inexistente sau care nu au nici o legătură cu cercetarea (de exemplu: 'standardele' ori 'metodele 

active' sau 'articolul din Statutul personalului didactic referitor la norma de predare şi activităţi 

de perfecţionare', unde vizat este învăţământul superior (pentru cel şcolar "cercetare" apărând 

doar când este vorba de aceea a... abaterilor disciplinare!). Pe lângă legislaţia privind calitatea 

(Legea 87/2006, OUG 75/2005
**)

, HG 21/2005 [?]), unde tema cercetării este absentă, o unitate 

şcolară citând 'metodologia de susţinere a gradelor didactice'. 

În acest punct, este de precizat că Anexa la OM 5720/2009, 'Metodologia formării continue a 

personalului didactic din învăţământul preuniversitar', abrogând OM 3.770/1998 emis de 

administraţia Marga, prevede formarea profesională prin 'abordări actuale în specialitate şi [în] 

 
*)

 C.13. Încurajează legislaţia în vigoare cercetarea specific-profesorală? Daca da, cum?, respectiv: 

    I.2. Ce prevederi normative oficiale susţin o astfel de activitate? (menţionaţi) 

    I.9. Vine această abordare [a activităţii personalului educaţional din perspectiva cercetării specifice], din punct de 

vedere managerial, în sprijinul descentralizării educaţiei? 

**)
 'activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz' (II.10.B.c – s.n. TMM), cu 'dreptul de a gestiona personal 

[...] de cercetare', şi aceasta se vădeşte a privi cercetarea ca apanaj universitar, unităţile şcolare neavând acest drept 
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didactica specialităţii', dar, de salutat, şi printr-un 'modul tematic privind metodologia cercetării 

şi managementul proiectelor de cercetare în stiinţele educaţiei'. Mai mult: documentul prevede şi 

'elaborarea, punerea în practică si valorificarea unor proiecte de cercetare realizate individual sau 

în echipă' (s.n., TMM). Numai că - trecând peste faptul că activitatea de grup nu poate constitui 

probă a calificării necesare pentru certificarea individuală - respectiva pregătire este, alături de 

retoricele 'prestaţii didactice de calitate, competenţă didactică de înalt nivel, dovedită prin 

rezultatele obţinute în procesul de învăţământ, iniţiativă şi responsabilitate în dezvoltarea culturii 

calităţii în organizaţia scolară', ca şi de activităţile in- şi non-formale (dar canonizate de organisme 

formale), condiţie obligatorie numai pentru admiterea cererii de obţinere a gradului didactic I. 

Limitarea cercetării şcolare la acest scop - aşadar, neprevederea ei ca factor de substanţiere a altor 

niveluri de certificare şi, în orice caz, nicidecum ca firească activitate curentă practicată prin 

programe de durată - înseamnă, în fapt, excluderea ei din strategia învăţării permanente, de care 

se face frecventă vorbire proeuropeană. Mai semnificativ este, însă, că formalismul prevederii 

respective este vădit de sintetiza răspunsurilor privind profesionalitatea profesorală, care arată  

că pregătirea instituţională (CCD sau similar) prin "module tematice" de cercetare este, în fapt, 

inexistentă chiar şi pentru aspiranţii la gradul I. 

Deşi şi-au declarat neştiinţa în materie, elevii au declarat - acolo unde au participat la interviu - 

că este de aşteptat ca 'anumite acte' (citeşte: documente oficiale) să 'sprijine mai bine şcoala'. 

Invitaţi să precizeze, ei au dat exemplul legii salarizării profesorilor, ceea ce arată că tinerii nu 

sunt indiferenţi la derularea vieţii politice şi sociale. 

Întrebarea 9. a interviului viza şi ea, pe fond, normativul – în ideea că descentralizarea poate 

constitui cadrul nomic favorizant pentru cercetarea specific-profesorală, descriptorul 'managerial' 

sugerând relaţia de interimplicare a acestor importante componente în viaţa şcolii.  

Nespecifice chestiunii în discuţie, răspunsurile basculează net spre negativ per total investigaţie, 

având nu doar încărcătură emoţională ('nu cred că învăţământul românesc este pregătit pentru 

descentralizare'), ci şi un relief accentuat ('am obosit să aşteptăm descentralizarea, care înseamnă şi 

salarizare funcţie de performanţă', 'nu există o strategie clară de descentralizare', 'deocamdată, 

descentralizarea în teritoriu este mai mult formală, posibilităţile de cursuri opţionale înseamnă 

doar 1-2 ore').  
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Când totuşi prezentă, agrearea ideii este sintetizată astfel: 'să avem posibilitatea de a alegem ce şi 

cum să facem'; 'individualizarea abordărilor în funcţie de necesităţile instituţiei'; 'oferirea de 

soluţii ameliorative specifice unităţii'; posibile 'variante de acţiune'. Se cere 'descentralizarea 

realizată în mod concret prin autonomia şcolilor', pentru a se lua 'decizii proprii' în privinţa 

'selecţiei cadrelor', a 'metodelor de care are nevoie fiecare şcoală'. Descentralizarea ar putea 

'stimula un demers reflexiv necesar unui proces decizional corect asupra curriculumului'  

Puţinele răspunsuri ţintite sunt şi ele majoritar negative, vădind că dezabuzarea are ca "suport" 

spiritul discreţionar din sistem ('dacă rezultatele cercetării ar fi aplicate fără oprelişti din exterior', 

'nu se ţine cont de părerea cadrelor didactice care  lucrează efectiv şi de calitatea actului educaţional 

oferit de către acestea'). Se crede că 'nu sunt elaborate criterii obiective de selectare şi evaluare' şi 

se opinează că atare iniţiativă 'ar crea inegalităţi între unităţile şcolare în privinţa dezvoltării lor 

ulterioare'; mai mult, cineva consideră cercetarea profesorală 'sarcină în cârca învăţământului'. 

Mulţi respondenţi 'nu ştiu', ezitarea nonverbală lesne lizibilă vădind că lipsa de opinie este 

cauzată de o extrem de slabă informaţie în această privinţă "la baza" sistemului. Consilierii locali 

sunt favorabili, dar menţionează frecvent aspectul fianciar – singurul care pare a-i preocupa, de 

altminteri ('atragerea de fonduri pentru dezvoltarea instituţiei', 'cheltuirea în acest scop, şi nu în 

altele, a fondurilor extrabugetare ale şcolilor'). 

Dorinţa cvasiunanimă este ca, dacă descentralizarea se introduce, ea 'să nu fie doar teoretică', 

pentru a se asigura 'o mai largă participare la actul decizional' – fiind evident că nu democraţia 

este punctul tare al învăţământului de la noi. 

3.2.1.3.2. Management şi calitate – întrebările 10., 9. / 5.-6., 8., 3., 10.
*)

 

Pentru acest subcapitol, întrebările de chestionar erau menite adâncirii şi clarificării prin cele din 

interviuri, mai ales prin intermediul opiniei comunităţii (părinţii, primarii / consilierii locali). 

 
*)
 C.10. În şcoala Dvs. directorul se manifestă: ca manager; ca lider; în ambele ipostaze (subliniaţi după caz şi argumentaţi) 

    C.9.  Aţi elaborat / participat la elaborarea de cursuri opţionale? Dacă da, menţionaţi titlul/titlurile – respectiv: 

      I.5. În şcoala Dvs. au fost întreprinse demersuri efective de cercetare specific-profesorală? Daca da, menţionaţi 

sau enumeraţi 

      I.6. Şcoala Dvs. a aplicat la proiecte de (co)finanţare externă? Daca da, menţionaţi titlul/titlurile. 

      I.8. Abordarea activităţii personalului educaţional din perspectiva cercetării specific-profesorale diferă de cea actuală. 

Ce dificultăţi prezumaţi? 

      I.3. Aţi susţine managerial un program de acestă factură? Dacă da – cum anume? (descrieţi). 

   I.10. Cum aţi reglementa activitatea efectivă în şcoală a personalului, în cazul dezvoltării unor programe de cercetare 

specific-profesorală? 
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Cum relevă rapoartele de teren, prezenţa acestora a fost, din păcate, per total investigaţie, 

insuficientă pentru a se putea conclude valid asupra modului în care este văzută realist 

perspectiva managerial-procalitativă a activităţii de cercetare specific-profesorală (cu atât mai 

mult cu cât la întrebarea-cheie 3., atât o bună parte dintre membrii CA ai şcolilor, cât mai ales 

primarii şi consilierii locali, câţi au participat, au răspuns "în principiu" afirmativ, adăugând, 

însă, imediat, că priorităţile lor - oricum greu de îndeplinit - sunt infrastructura şi dotarea şcolilor –

maniheismul resurselor continuând să fie unul dintre efectele antireformatoare şi, prin urmare, 

anticivilizaţionale ale întârzierii formării manageriale a răspunzătorilor de soarta educaţiei). 

Situaţia răspunsurilor la chestionare pentru întrebarea 10.: manager (85); lider (4); ambele (264); 

non-răspunsuri (25). Mulţimea opţiunilor pentru 'ambele' (ca înscrisă ca atare în chestionar, dar 

mai ales din bifarea şi motivarea "în solidar" a amândurora) relevă ca semnificativ pentru tema şi 

pentru propunerea noastră - care presupune iniţiativă şi asumare -, mai degrabă decât numărul 

comparativ-redus de non-răspunsuri, numărul infim de opţiuni pentru directorul-lider, ca şi 

argumentările [?]: 'îşi îndeplineşte atribuţiile', 'încearcă să se impună, să-şi afirme autoritatea'. 

Dacă lipsa preferinţei pentru opţiunea 'lider' este un indiciu clar al absenţei leadership-ului
*)

 din 

foarte multe şcoli - puţini respondenţi notând calitatea de 'lider / formator de opinie' (cineva 

opinând: 'lider înseamnă să poţi discuta şi alte probleme în afara educaţiei'...) -, numărul redus al 

non-răspunsurilor este de interpretat ca semn de onestitate, admiterea necunoştinţei de cauză 

fiind preferabilă aproximării care trădează inclaritatea în susbsistem a noţiunilor respective (şi a 

distincţiei manager/lider – fapt vizibil şi în apariţia aceloraşi caracteristici la opţiunea 'manager' 

şi la 'ambele', şi în numeroasele răspunsuri neargumentate). Dar aceasta nu este o surpriză, 

având în vedere că majoritatea covârşitoare a directorilor se află în situaţia - impusă de sistem - 

de a nu fi parcurs un program (gratuit) de formare înainte de a prelua postul. Acolo unde se oferă, 

totuşi, explicaţii, pletora de trăsături amalgamat-caracterizatoare ale profilului directorial "binar" 

manager-lider vădeşte, dincolo de stereotipuri ('lider formal şi informal', 'prestanţa unui lider şi 

capacitatea organizatorică a unui manager', 'deschis tuturor colaborărilor', 'exemplu personal',  

'veritabil mentor') - trei criterii de identificare, dintre care ultimul – încurajator pentru intenţia de 

alternativizare/variabilizare a formării manageriale şi profesorale pe care o propunem aici: 

 
*)

 mutatis mutandis, leadership-ul de generare ar trebui să răspundă ofensivei managementului gestionar de asigurare 

cu vigoarea cu care readership-ul, perechea sa paronimică, o face la asaltul imaginii (îndeosebi din "lumea virtuală"), 

dar şi al deculturalizării 
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- funcţional, unde predomină coordonarea ('ia decizii', 'se ocupă de partea administrativă a şcolii'), 

organizarea instituţiei ('respectă planul de management', 'respectă prevederile din fişa postului'), a 

personalului ('consultă colectivul', 'uneşte colectivul într-o echipă') şi a procesului ('asigură bază materială', 

'asigură condiţii de învăţare', 'asigură calitatea învăţământului' şi chiar 'determină rezultatele obţinute');  

- relaţional, în care contează, în mare proporţie, implicarea (îndeosebi, însă, în conflicte
*)

: 'imparţial', 

'obiectiv', 'conciliant', 'are tact şi coloană vertebrală'); şi comunicarea ('împărtăşeşte informaţia'
**)

, cu 

varianta psihanalizabilă 'informator'...) şi reprezentarea ('om de imagine', 'reprezintă şcoala', 'îndrumă');  

- profesional, cu accente pe care le subsumăm genericului iniţiativă-dezvoltare: 'atrage fonduri, 

resurse şi proiecte'; 'propune programe'; 'stimulează'; 'încurajează creativitatea, promovează schimbarea, 

introduce reguli noi şi îşi asumă riscuri'; 'este preocupat de performanţă'. 'asumă responsabilităţi'. 

În interviuri, profilul profesional (asumativ şi stimulativ) este văzut ca practicabil - de exemplu, 

accentuează cineva, prin 'democratizarea vieţii şcolare' -, dar greu de concretizat în condiţiile 

mentalităţii canonice - dintâi a managerului provenit "dintre cei mai buni [a se citi: consuetudinari] 

profesori" - şi ale restricţiilor financiare. 

Întrebările 5. şi 6. vizau - indirect - tocmai asumarea de responsabilităţi managerial-şcolare 

în privinţa activităţii intelectuale (cercetare sau/şi proiecte) cu caracter sau, cel puţin, cu tentă 

inovativă. În majoritate, participanţii la discuţii sunt ezitanţi în această problemă. Ei furnizează 

peste 100 de răspunsuri 'Nu' şi aproape tot atâtea 'Nu ştiu' (aparţinând aproape integral elevilor). 

Dintre cei care răspund afirmativ, peste 60%, indică drept activităţi de cercetare elaborarea 

lucrării de grad I şi foarte puţini participarea la (dar şi scrierea de) cursuri
***)

, însă pun inovaţia 

(când ea este - destul de reticent, de altfel, - admisă) pe seama activităţii la clasă ('lecţii deschise', 

'schimb de experienţă'). Mai figurează redactarea de lucrări pentru - sau chiar doar participarea la (!) - 

'sesiuni de comunicări', cu teme ca: 'Utilizarea cântecelor şi poeziilor în predarea limbii engleze', 

'Comportamentul elevului – dilema profesorului' ('cu implicarea psihologului şcolii'), 'Proiect de 

chimie alimentară' ('la nivel internaţional, cu implicarea ministerului'), 'Semnificaţia numelor 

proprii în romanul Moromeţii', 'Istoria totalitarismului',  'Învăţarea prin proiecte', 'Introducere în 

 
*)

 frecvenţa răspunsurilor cu acest conţinut trimit la înmulţirea şi/sau acutizarea conflictelor 

**)
 cu bine-cunoscuta înţelegere univocă a comunicării (aici: a celei ierarhice; în procesul şcolar – şi a celei formative, 

educaţionale în general) 

***)
 Contextul general al intervenţiilor ne-a întărit convingerea că, frecventă şi în interviuri şi în chestionare, 

identitatea temelor/titlurilor indicate de respondenţi relativ la formarea continuă şi la "cercetarea" profesorală 

(chiar şi prin redactare de opţionale) este mai degrabă o indistincţie, decât o circulaţie de motive tematice. 
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tehnicile de cunoaştere şi autocunoaştere (în colaborare cu Universitatea), 'Ocrotirea mediului' ş.a. 

Sunt menţionate nu atât titluri, cât subiecte şi teme generice, precum 'educaţie multiculturală', 

'motivaţia elevului', 'absenteism', 'abandon şcolar', 'violenţă', 'calitatea actului educaţional', 'relaţia 

elev-profesor', 'lecturile elevilor'), ceea ce trădează caracterul mai degrabă pasager al preocupării. 

Unele unităţi şcolare (desigur, din oraşe mari) descriu activităţile de gen pe site-ul propriu, el 

însuşi obiect de cercetare. Un exemplu este 'portal.ro'
*)

. Tot din câmpul informaticii, utilizarea 

calculatorului de către preşcolari ar putea fi - se apreciază la o altă unitate - o fertilă temă de 

cercetare, în 'cunoaşterea elevilor şi pentru trecerea lină de la grădiniţă la viaţa şcolară'. 

Un caz aparte este cel al unui liceu tehnologic, ai cărui profesori de specialitate au o serie de 

proiecte remarcabile, orientate cu precădere spre mediu în genere şi spre ecologie în special, precum 

'Pe urmele deşeurilor' sau 'Clima – încotro?'. Împreună cu parteneri din Austria, se face o analiză a 

calităţii laptelui funcţie de modul de colectare şi de condiţiile de păstrare. Preocuparea pentru 

îmbunătăţirea reţetelor utilizate în microfabrica proprie (panificaţie, patiserie) a făcut posibilă 

înregistrarea la OSIM, sub numele şcolii, a unui patent propriu. Pentru disciplinele tehnice la 

care lipsesc manuale, se elaborează în catedre suporturi de curs. Absolut remarcabile sub aspectul 

contribuţiei - de cercetare (şi poate chiar de inovare) -, acestea nu vizează, însă, profesoratul. 

 
*)

 'Utilizatorii autorizaţi pot accesa spaţiul virtual de învăţare de oriunde şi oricând. Elevul primeşte sau trimite teme 

către profesori, vede note, primeşte e-mail, are acces la orar şi la calendarul evenimentelor şcolii, stă la "chat" cu alţi 

colegi şi lucrează în echipă la un proiect comun găzduit pe portal. Profesorul trimite teme şi le primeşte apoi pentru 

corectare, comunică cu elevii şi părinţii, pune note, comunică virtual cu colegii din catedră sau cu managerii şcolii, 

are acces la orar şi calendar, crează şi predă lecţii cu ajutorul computerului (prin aplicația AeL şi nu numai) etc. 

Directorul liceului este informat permanent despre situaţia educaţională din şcoală, despre activităţile elevilor şi 

profesorilor şi evenimentele anunţate, comunică direct cu inspectoratul, ministerul, administraţia locală. Părinţii au 

acces la notele copilului, la calendarul evenimentelor clasei şi ale şcolii şi comunică eficient cu profesorii şi cu 

managerii liceului. La rândul lor, inspectoratul şcolar, MECT sau administraţia locală au acces la portal în funcție de 

cerinţele lor specifice. Portalul găzduiește librării de documente şi imagini, ştiri şi anunţuri de evenimente, clase şi 

laboratoare virtuale, proiecte, discuţii, ba chiar un catalog virtual, accesabil printr-un link care deschide aplicaţia AeL. 

Acest portal facilitează comunicarea între elevi, profesori, părinţi, mediul educaţional superior (universităţi) sau 

inspectorate şcolare şi Minister. El este un mediu prin care comunicăm nu doar între noi şi cu elevii, ci şi cu părinţii. 

Suntem vizibili pentru părinţi, pentru ca ei să ştie ce se întâmplă în şcoală. Există o secţiune numită "Evenimente", 

în care sunt postate şedinţele cu părinţii, consiliile profesorale şi cele de administraţie, ca şi alte activităţi. În portal 

mai este o secţiune unde avem documente manageriale – raport de activitate semestrial şi anual, planul managerial şi 

planul de dezvoltare instituţională. Tot aici avem documentele de curriculum, adică toate programele şcolare, 

programele şi subiectele de bacalaureat, toate anunţurile Ministerului care sunt de interes general. Orice părinte care 

doreşte să-şi înscrie copilul aici ştie unde vine, pentru că poate accesa aceste informaţii şi poate vedea dacă dorinţele 

şi posibilităţile noastre ca şcoală se suprapun cu dorinţele şi aspiraţiile copilului.  Aici, alături de softul educaţional 

pentru învăţare cum sunt lecţiile AeL, capătă valoare relaţionarea. Este un mediu colaborativ, în care colaborarea are 

sensul ei, profesorul uită că este magistru şi nu mai stă cu spatele la elevi şi cu faţa la tablă, nu mai este un dirijor, ci 

este un membru al cercului din jurul copilului, cerc din care mai fac parte şi părinţii şi internetul şi mailul şi 

televizorul şi ziarul şi cărţi şi biblioteci. Profesorul nu mai este cel care ştie răspunsul, ci acela care îndrumă pentru a 

fi găsit răspunsul. Iar partea interesantă este că această tehnologie nici măcar nu este una costisitoare'. 
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Aceeaşi unitate şcolară a editat instrumente precum 'Cartea brutarului – ghid auxiliar tehnologic' 

şi 'Cartea electromecanicului'. Pentru tema 'Alimentaţie sănătoasă într-o eră poluată' s-au recoltat 

şi analizat cereale din zonă. Revista de specialitate 'Energie pentru viaţă' şi 'Terezianum', revista 

şcolii, publică articole 'pe teme diverse', în special de mediu şi de siguranţă alimentare, dar şi în 

câmpul de interes aici: 'Cunoaşterea elevilor – un proces afectiv'. Fondurile extrabugetare proprii 

au permis acestei unităţi finanţarea integrală a proiectului 'Miracolul unei picături de apă' (vizând 

reducerea consumului casnic şi industrial de apă), ceea ce constituie o garanţie de seriozitate 

pentru atragerea altor fonduri (de coeziune economică şi socială, POSDRU, Comenius, Leonardo). 

Fapt notabil, proiectele se derulează împreună cu elevii, 'în procesul de învăţare'. 

Într-un alt oraş mare, însă, la un proiect 'naţional' - 'Creativitate şi imaginaţie' - 'început acum 4 

ani şi continuat', 'se lucrează cu elevii sâmbăta' [n.n.], 'pentru dezvoltarea lor'. Mentalitatea 

extraşcolară - a top-management-ului, dar şi a directorilor de şcoală care programează activităţi 

de acest gen nu doar în afara orelor, dar şi a săptămânii de lucru [!] - este de natură a induce la 

elev, dar, înainte de toate la profesor, ideea că o contribuţie intelectuală proprie necanonică, 

inovativă, ar fi distinctă de viaţa şcolară curentă, o excepţie de la aceasta. 

Acest păgubos "mecanism instituţional" este sesizat, de altfel, şi în alte unităţi şcolare; prezentat 

ca 'temă de cercetare permanentă', rolul teatrului de păpuşi în dezvoltarea şi învăţarea limbii 

române pentru copiii cu altă limbă maternă (aceştia 'învăţând mai uşor pentru că nu se expun ei, 

se expun păpuşile') este consistent numai atunci când copiii, interesaţi şi implicaţi în activitate, 

'nu sunt întrerupţi de la aceasta pentru a se conforma orarului'. Or, chiar dacă noul curriculum 

pentru învăţământul preşcolar recomandă şi la noi o astfel de abordare, 'inspecţiile şcolare 

urmăresc încadrarea strictă în programă'. 

O categorie înrudită de probleme este aceea a acomodării unor tipuri de curricula, de factura celor 

'la decizia şcolii' dar cu amprenta unui anumit tip de responsabilitate. Este vorba de cele anume 

destinate pregătirii individuale a elevilor angrenaţi în specializarea vocaţională timpurie, precum 

aceea sportivă. Respondenţii menţionează efortul de conştientizare la aceşti elevi a importanţei 

parcurgerii integrale a programei, în scopul de a li se crea alternative de continuare a studiilor în 

cazul în care, din diverse motive (accidentare, rezultate mai slabe decât cele scontate etc), cariera 

sportivă le este închisă. Aceasta presupune nu numai o reală 'centrare pe elev', dar şi colaborarea 

profesorilor pentru stabilirea şi construirea programelor individuale de pregătire a acestor elevi – 
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'uneori chiar interdisciplinară'. Este, desigur, vorba despre ceea ce numim, sub 4., co-teaching. 

Aceeaşi situaţie se înregistrează la clasele de actorie, unde unele dintre metodele aplicate de 

actorii de la teatrul local, cooptaţi ca profesori asociaţi (memorarea rapidă a rolurilor, mişcare 

scenică, exerciţii de dicţie/respiraţie) au fost adaptate şi transferate la clasele cu profil filologic, ai 

căror elevi 'contribuie la spectacole, beneficiind, astfel, de noi situaţii de învăţare'
*)

. (Invocat şi 

el, inversul nu este valabil: participarea elevilor de la clasele cu profil pedagogic la activităţi 

sportive, spre a fi exemple pentru viitorii lor elevi, este stimabilă, dar greu de asimilat cercetării.) 

Este declarată şi elaborarea de teste – de cunoaştere a elevilor ('împreună cu psihologul şcolar'), 

sau de evaluare şi autoevaluare (cu prilejul recentei ofensive a instituţiei de profil - CNCEIP). 

Stilurile de învăţare sunt şi ele obiect de testare. 

Unele "acţiuni" pot trece şi ele drept activităţi de cercetare, cu asocierea elevilor. Un exemplu: 

'Moşteniri culturale: biserici culturale săseşti'; altul: pregătiri pentru organizarea unor muzee de 

şcoală, în absenţa unor case memoriale în localitate, cercetarea arhivei şi a locului în căutarea de 

obiecte şcolare (manuale vechi, documente, un clopot al şcolii din 1836, pupitre), pregătirea 

elevilor spre a furniza turiştilor servicii de ghizi (în muzeu, dar şi în localitate). Negreşit, acestea 

au amprenta unei cercetări documentare cu totul stimabile, însă - repetăm - nu în profesorat. 

Nici chiar implicarea unor asociaţii profesionale, care facilitează publicarea în reviste specializate a 

unor articole - exemple din interviuri: 'Efectul de piramidă', un manual şi un caiet privind reciclarea 

deşeurilor de hârtie - nu înseamnă cercetare de profil, care este mai degrabă identificabilă în 

elaborarea de teste/chestionare de cunoaştere a elevilor sau în lucrul la partea de substanţă a unor 

proiecte în parteneriat - dintre care mai cităm 'Alimentaţia sănătoasă a tânărului european', 

'Oameni care au schimbat lumea', 'Energie pentru viaţă', 'Insula Europa', 'Consilierea elevilor cu 

abilităţi înalte', 'Biblioteconomie', un portofoliu pentru educaţia ecologică europeană, proiectul 

eTwining (cu teme printre care 'Going to school in Europe' sau 'Capitale culturale europene', 

'Cuvinte comune în limba română şi turcă', 'Tradiţii din perioada sărbătorilor de iarnă'. Nelămurită 

rămâne, însă, încărcătura de inovaţie a acestor produse, precum şi efectul lor reformator real. În 

context, au fost evocate, ca exemple de cercetare, şi 'discuţiile în consiliile metodice şi în cele 

profesorale', care, dacă prezenţa unui program coerent de cercetare ar putea fi demonstrată, 

 
*)

 Negeneralizarea unor astfel de practici în direcţia unei formativităţi diversificate şi a 'aducerii vieţii în şcoală' 

constituie o fundamental-pecabilă carenţă de management la nivelul conducerii generale a sistemului. Dacă în cazuri 

ca acestea se poate –  de ce acest mod de lucru prin excelenţă formativ nu este posibil şi în restul sistemului? 
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ar putea face parte dintr-o zonă a cercetării non- şi in-formale, care ar avea, poate, o şansă mai 

mare de a se manifesta "lateral", inovativ, decât (ultra)cunoscutele "manifestări" şi "acţiuni"
*)

. 

Răspunsuri ca ' suntem o şcoală mică, fără resurse materiale, cercetarea s-a făcut doar individual 

şi nu prin echipe formate din specialişti, dar am participat la formarea continuă' sunt - în această 

formulare sau în altele - destul de numeroase, îndeosebi în unităţile gimnaziale. 

Am lăsat la urmă - spre a face conexiunea cu întrebarea 9. din chestionar răspunsurile privind 

elaborarea de cursuri opţionale, care, dacă veritabile (nu destinate completării normei didactice), 

presupun un demers de cercetare-inovare, nu atât în privinţa conţinutului, cât mai ales la nivelul 

modului de abordare. Destul de puţine răspunsuri (aproximativ 20%) menţionează astfel de 

cursuri (şi foarte rar titlul). Nici chiar elevii nu şi le amintesc, iar reprezentanţii organelor locale (şi 

unii părinţi) nu au cunoştinţă de existenţa lor, ceea ce înseamnă că în CA subiectul este absent. 

Iar dacă în zona preşcolară - unde majoritatea răspunsurilor este 'Nu ştiu' - faptul este tolerabil 

având în vedere gradul de calificare a personalului, el este inadmisibil la celelalte niveluri şcolare. 

Cum spuneam, răspunsurile la întrebările 5.-6. (din interviu) menţionau - nespecific - redactarea 

de cursuri opţionale. La întrebarea specifică (9., a chestionarului) procentul de peste 80 al celor 

care răspund 'Nu' sau nu răspund probează precaritatea (de altfel, bine cunoscută a) domeniului 

în şcoala românească, iar titlurile – evidentul voluntarism profesoral - acceptat managerial, în lipsa 

unui program naţional - în elaborarea acestor cursuri (v. şi observaţia dintr-un ss.
***)

 de mai sus). 

Aflată în extrema opusă ultracentralismului naţional, opţionalitatea curriculară este eronat înţeleasă 

ca libertate discreţionară a profesorilor formaţi îngust-disciplinar, rezultatul fiind un peisaj haotic 

care, în locul mişcării reformator-formative de preluare în curriculumul curent a spiritului alternativ 

- transdisciplinar, cross-curicular şi in-&non-formal - care ar trebui să caracterizeze opţionalitatea, 

conţine teme a căror alternativitate se reduce la un plus de informaţie şi la un oarecare efort de 

dilecţiune (v. 'Matematica distractivă'). Printre teme figurează, într-o panoramă deconcertantă
**)

: 

'Tradiţii locale', 'Teoria literaturii', 'Literatură universală', 'Onomastică', 'Porturile lumii', 'Tehnici 

de laborator', 'Micro şi macro cosmosul', 'Modelare matematică', 'Comportamentul animalelor', 

'Literatura engleză', 'Comunicarea eficientă', 'Pictura – mai mult decât o joacă', 'Dansuri populare 

 
*)

 Menţionăm în treacăt tentativa noastră de a transforma - în câteva ocazii - oţioase şi anoste 'şedinţe cu referate' în 

sesiuni-panel, refuzată de organizatori - de regulă, "manageri" -, sub pretextul... 'lipsei de obişnuinţă' a profesorilor. 

**)
 producem această listă din obligaţie documentară, însă cu sentimentul zădărniciei faţă de cecitatea sistemului la 

propunerile noastre de introducere a unui program naţional în domeniu. 
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germane', 'Sufleţel credincios' [??], 'Micii actori', 'Literatură pentru copii', 'Istoria comunismului', 

'Istoria catolicilor din Moldova', 'Utilizarea calculatorului în însuşirea cunoştinţelor de fizică', 

'Osteologie şi miologie în sprijinul anatomiei', 'Comportamentul uman', 'Istoria matematicii', 

'Istoria culturii şi civilizaţiei engleze', 'Aeronautica', 'Transportul aerian modern',  'Microbiologie 

aplicată', 'Educaţie ecologică', 'Complementele matematicii', 'La France, Les Français', 'Istoria 

Bucureştiului', 'Culture and Civilisation', 'Engleza pentru piaţa muncii', 'Abilităţi de comunicare', 

'Prietenul meu, calculatorul', 'Masterclass – vioară', 'Cultură şi civilizaţie în Europa', 'TIC', 

'Comunicarea în organizaţie' [?], 'Geografie literară', 'O istorie a comunismului în România', 

'Concepte operaţionale', 'Etologia animalelor din grădinile zoologice', 'Lumea în care trăim', 

'Micii jurnalişti', 'Micul gospodar', 'Să fim sănătoşi', 'Educaţie sanitară', 'Literatură pentru copii', 

'Genuri şi specii literare', 'Turism ecvestru', 'Resurse', 'Comunicare şi negociere', 'Comunicare şi 

limbaj tehnic', 'Calculul matriceal' sau contribuţii citate ca teme, precum 'compuşi organici cu 

importanţă fiziologică', 'aplicaţiile chimiei în aeronautică', 'matematică aplicată în informatică', 

'aplicaţii ale matematicii în alte domenii', cursuri artistice ori cursuri opţionale de limbi străine. 

Între acestea, demersuri cu probabilă implicare de cercetare specific-profesorală inovativă 

(de sperat şi în profesorat), ca 'Scrierea creatoare', 'Tehnici de creativitate', 'Tehnici de asigurare a 

calităţii', 'Role Models', chiar şi 'Să ne facem singuri jucării' şi, poate un curs 'în colaborare cu 

profesorii specializaţi în educaţia artistico-plastică şi a limbajului', ori teme precum 'proiectarea 

de pagini web' şi 'prelucrarea rezultatelor experimentale' - se rătăcesc în peisaj.  

Cum se constată în produsele declarate, este imposibil de decelat nu numai diferenţa între acestea 

şi teme de "perfecţionare" prin "cerc metodic" sau între CDS şi CDL, dar mai cu seamă realele 

ipostaze ale susţinerii manageriale a cercetării specific-profesorale proiectate şi performate în 

scopul expres-reformator al creşterii calităţii educaţiei. 

Şi mai lipsită de consistenţă este aplicarea la proiecte cofinanţate (interviu, 6.). Am enumerat 

câteva derulate în parteneriat - prin reciprocitate (cele mai multe prin programul 'Arion' sau, 

îndeosebi în Transilvania, prin relaţie bilaterală bazată pe afinităţi lingvistice sau culturale) -, care 

sunt notabile sub aspectul deschiderii, mai ales după decadele de izolare totală a României. Dar, 

dacă, în acest context istoric, numărul relativ mare de răspunsuri 'Nu' care provin de la unităţile 

preşcolare nu intrigă, cel şi mai mare de 'Nu ştiu' venind de la licee arată fie deja menţionata 

lipsă de interes - pe care profesorii au găsit cu cale să o manifeste ostentativ în anchetă -, fie 
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absenţa proiectelor. Nu este mai puţin adevărat, însă, că intolerabila lipsă a (pre)finanţării 

proiectelor POSDRU este disuasivă, amplificând 'lehamitea' despte care vorbea un respondent. 

Cel mai frecvent menţionate sunt proiectele parteneriale multinaţionale din programele Socrates, 

Comenius, Comenius II sau Lingua, dintre care unele au devenit cursuri opţionale: 'Oameni care 

au schimbat lumea', 'Alimentaţia sănătoasă a tânărului european', 'Energie pentru viaţă', 

'Metodologia predării-învăţării în clasa de elevi', 'Consilierea elevilor cu abilităţi înalte' ş.a. Au 

fost înregistrate şi câteva participări la programul eTwining ('Going to school in Europe' şi 

'Capitale culturale europene'), parteneriate interne (de exemplu, cu ziarul România liberă sau cu 

asociaţii nonguvernamentale) şi chiar, cum semnalam, un proiect finanţat din fonduri proprii. 

Este de punctat că în această enumerare - ca şi în aceea a opţionalelor - sunt greu de detectat acele 

proiecte care, în principiu, presupun o marcată contribuţie de cercetare şi care ar fi un semn de 

management performant al responsabilităţii - în primul rând de iniţiativă - pentru susţinerea 

activităţii procalitative a profesorilor. De aceea, întrebările selectate din interviu (8., 3., 10.) despre 

dificultăţile prezumate ale abordării manageriale a cercetării specific-profesorale şi despre 

modul susţinerii concrete - inclusiv prin reglementarea
*)

 activităţii efective a personalului - a unor 

programe de gen - inclusiv de factura MdI - veneau să dea consistenţă genericului acestui proiect: 

'Managementul calităţii în învăţământ'. 

Dificultăţile (8.) sunt cele bine-cunoscute - şi mereu invocate, cu voluptatea ieremiadei, în locul 

soluţiilor - şi lesne de grupat în nomic-manageriale: 'legislaţia haotică', insuficienţa resurselor 

financiare, logistice (cineva rezumă: 'cu ce şi unde?') şi a timpului', 'birocraţia', 'îmbătrânirea 

personalului', 'mobilizarea deficitară datorită [sic] lipsei de experienţă', recurenta 'subiectivism în 

evaluarea personalului didactic', 'nenormarea activităţilor în cadrul proiectelor', cu 'suprasolicitarea 

aceloraşi profesori dacă 'şcoala are în derulare mai multe proiecte'
**)

; şi profesionale: 'rutină', 

'inerţie', 'imobilitate', 'reticenţă', 'conservatorism', 'rezistenţa la schimbare şi la trecerea de la 

paradigma tradiţională (învăţare reproductivă), la una nouă, de motivare', lipsa 'experienţei, viziunii 

şi a informării/informaţiei'. 

 
*)

 referirea la aspectul reglementativ nu a fost prelucrată în raport cu normativitatea deoarece în discuţii s-a urmărit 

mai degrabă disponibilitatea managerială pentru relaţia dintre inevitabila reglementare externă şi indispensabila 

reglare internă 

**)
 cu laitmotivul-alibi al solicitării de 'degrevare de [o parte din] norma didactică' pentru orice activitate intelectuală 

- lucru la proiecte sau formare continuă - necuprinsă în această normă: 'personalul va trebui să lucreze suplimentar, 

şi atunci s-ar putea să nu se implice' 
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Deşi este admisă (incriminată?) 'inerţia/reticenţa la nou, dacă acesta nu dovedeşte utilitate practică 

evidentă', puţini respondenţi au reprezentarea cauzei cauzelor: lipsa formării metodologice şi 

teoretice: 'lipsa formării cadrelor didactice privind metodologia cercetării', 'dificultăţi provocate de 

necunoaşterea conţinutului teoretic al termenului',  'nu ştim ce presupune cercetarea de acest tip ca 

să putem spune dificultăţile', 'insuficienta cunoaştere a metodelor de cercetare', noutăţile fiind 'greu 

de înţeles din cauza abuzului de neologisme şi a limbajului foarte tehnic' – unele persoane 

declarând, de altfel, că nu înţeleg sensul întrebării. 

La o primă (şi comodă) vedere, punctele de intervenţie utilă ar putea fi reperate în aceste dificultăţi. 

Numai că, deşi cerute ca prezumate, acestea au fost, în fapt, rostite ca şi curente, ceea ce indică 

fie înţelegerea eronată a lui "prezumate"
*)

, fie anticiparea indelebilei perpetuări a dificultăţilor – 

caz în care lipsa încrederii în mult-promisa - prin "pacte" şi similar - schimbare de fond devine 

limpede. În acest fel, intervenţia calchiată pe aceste răspunsuri ar fi coruptă de tactica simplă a 

rezolvării de probleme. Or, modelarea intervenţiei are, în ceea ce ne priveşte, cum se va vedea 

mai departe (Cap. 4.)., orientare strategică, pornind de la constatarea înţelegerii dificultoase a 

noutăţii şi, consecutiv, de la întrebarea esenţială: ce trebuie să surmonteze, înainte de toate, 

intervenţia expertă: schimbarea viziunii sau obstacolul accesibilităţii? Răspunsul ni se pare evident 

şi vom căuta să-i oferim substanţă printr-un program coerent (şi susţinut). 

Prepararea unui atare program prin formare adecvată cere, în adevăr, cum susţin şi respondenţii, 

'asistenţă de specialitate'. Dar, întrucât ancheta a relevat perspectiva unui suport local inconsistent 

(deşi răspunsurile marii majorităţi a reprezentanţilor ei la întrebarea 3. sunt pozitive, condiţia este 

ca finanţarea pentru atare programe să provină... din altă parte, oficialitatea comunitară
**)

 fiind 

preocupată exclusiv, cum mai spuneam - cu varii motivaţii, între care primează interesul 

economic partizan - de infrastructură şi de dotări), adăugăm şi subliniem: cu suport managerial 

la nivel naţional. 

La profesori orizontul este limitat - inclusiv prin natura principiilor şi a criteriilor evaluării lor - la 

activitatea la clasă: 'aş suţine un asemenea program dacă activitatea mea nu ar avea de suferit' [?]. 

În schimb, deşi - cum specifică, într-o redactare sau alta, rapoartele de investigaţie -, majoritatea 

participanţilor declară că ar dori programe de formare continuă în cercetare specific-profesorală, 

 
*)

 La unul dintre interviuri, cel care a punctat că este vorba despre o privire în viitor a fost elevul prezent la discuţie! 

**)
 care, acolo unde a fost prezentă, a clamat, cu umor involuntar, sprijin... 'fără rezerve' 
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răspunsuri ca 'implicarea şi motivarea profesorilor', 'consultanţă de la colegii care au expertiză', 

'alcătuirea unei echipe de colegi entuziaşti, deschişi schimbării', 'cursuri la nivel de şcoală cu 

formatori acreditaţi', 'apel la specialiştii în domeniu', 'elaborarea unor programe de cel puţin 5 ani', 

'cooptarea în echipă a unor cadre didactice din şcoli şi zone diferite', 'parteneriat', 'bună pregătire 

teoretică preliminară', 'prin selecţie', sunt rare în masa de intervenţii. 

Dar aceasta, poate, şi din cauza slabei susţineri manageriale a iniţiativei. În necunoştinţă de cauză 

asupra costurilor modice ale unui program de acest gen, directorii de şcoală invocă frecvent 

aspectul financiar, modalitatea principală de suport pe care o imaginează fiind aceeaşi suplicantă 

'atragere de sponsori' (uneori eufemistică: 'ajutor din partea comunităţii şi din partea părinţilor', 

'implicarea resursei materiale de care dispune şcoala', şi chiar 'mediatizarea'. Este vizată şi 

'finanţarea externă'. Unii directori confirmă reproşul unor intervievaţi: 'aş susţine, dar ţinând cont 

de fişa postului cadrului didactic şi de timpul liber al acestuia' – exemplu cras de birocraţie şi de 

incapacitate managerială pentru asumarea de responsabilităţi care să depăşească, reformator, 

limitele răspunderii alocate. 

Iată de ce reglementarea managerială a activităţii personalului, în cazul dezvoltării unor astfel 

de programe (10.) prevede - când nu se consideră, "filozofic": 'e greu să faci cercetare când 

lucrezi în două schimburi' - 'voluntariat', 'desfăşurarea în afara orelor de curs, ca să nu afecteze 

programul elevilor' [?], şi, la celălalt capăt al utopiei, cu nimic mai puţin pseudomanagerial, 

'reducerea numărului de copii în grupe' şi 'reducerea numărului de ore pentru cei care fac cercetare' 

sau 'o grilă de salarizare adaptată pentru cercetare' (variante: 'sprijinirea cu fonduri a celor care se 

ocupă de cercetare', 'acordarea unui spor la salariu'). 

Totuşi, efortul - adesea vizibil, îndeosebi la palier nonverbal - de ceea ce ni s-a părut a fi un fel 

de proiectare în ideal (mai ales în formulări de genul: 'crearea bazei materiale') a reglementării 

acestei 'cenuşărese a sistemului' - cum se exprimă cineva - are în vedere 'sarcini concrete de 

echipă în programul de cercetare', 'programe elaborate de comisia de calitate', 'aprobarea planului 

de cercetare în Consiliul Profesoral / de către managerii şcolii, cu solicitare de rezultate concrete', 

'stabilirea tematicii, persoanelor implicate, resurselor materiale, standardelor' ('să ştii până unde 

vrei să ajungi cu cercetarea'), 'implicarea unor şcoli-"martor", 'dotarea bibliotecii cu publicaţii de 

specialitate'şi, iarăşi, 'degrevarea persoanelor care se ocupă cu cercetarea de la anumite sarcini' 

(obstinaţie a  unor persoane comode sau cerinţă realistă?) ş.c.l. 
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De interes pentru tipul nostru de abordare este, spuneam, detectarea unor elemente reglatoare: 

ele apar, în adevăr, sub forma 'includerii de activităţi specifice' în PDI, în fişa postului şi în ROI, 

a necesităţii 'accentului pe diseminarea
*)

 şi pe aplicarea rezultatelor', dar mai ales în mentalitatea 

'sentimentului de libertate, fiindcă obligativitatea naşte rezistenţă' – atât de diferit de cinicul "sprijin" 

al unui manager: 'noi nu ne opunem libertăţii personalului nostru de a-şi expune ideile'. 

Ce desenează majoritatea acestor repere dinspre conceptul unui suport managerial procalitativ 

pentru programe de cercetare specific profesorală? Un peisaj de secol XIX – ni se pare. 

3.2.1.3.3. Echipă şi colectiv de lucru – întrebările 5. / 11.
**)

 

În direcţia explorării de posibilităţi de dezvoltare a unor astfel de programe la nivel de subsistem, 

anticipam, în proiectul de cercetare, existenţa/apariţia căii fireşti: naturala coalizare intelectuală: 

caracterul echipier (ceea ce, însă, nu înseamnă defel pauşal!) - al cercetării specific-profesorale 

proinovative şi procalitative, în opinia noastră – şansa realistă a înfiripării unei mişcări de gen. 

Întrebarea 5. a chestionarului şi 11. a interviului vizau ceea ce ni se pare a constitui importanta 

încărcătură de disponibilitate - resimţită subiectiv, emoţional, sub raportul motivaţiei intelectuale - 

pentru eventuala posibilitate - judecată obiectiv, raţional, sub raportul necesităţii profesionale. Deşi 

explicit referitoare la programul menţionat în întrebarea 1. ('un astfel de program' – cel de 

cercetare specific-profesorală) şi pentru următoarele, întrebarea din chestionar a fost, din păcate, 

înţeleasă eronat de cei investigaţi ca referindu-se la cursurile de perfecţionare - cu teme indiferente 

faţă de ceea ce fusese expres specificat - pe care ei le menţionaseră (vezi analiza mai jos, 3.2.5.5.). 

Confuzia din sistem despre ideea de cercetare la nivel şcolar şi despre perfecţionarea rebotezată 

"formare continuă" este, şi în acest caz, cauza relei lecturi conceptuale. De aceea, răspunsurile 

afirmative - de altfel, doar aproximativ 35% din total, ceea ce vădeşte indiferenţă chiar faţă de 

cursurile urmate - susţin, în ştiuţii termeni dataţi - cunoştinţe, predare, metode - că ele sunt utile 

pentru că 'se învaţă tehnici şi metode noi de predare', 'duc la creşterea calităţii actului de predare', 

'aflăm tehnici şi metode noi de predare', 'ne informăm cu noutăţile din învăţământ', 'ridică la un 

nivel înalt pregătirea de specialitate [!]', fac 'informaţia accesibilă şi adaptată realităţii', 

'actualizează cunoştinţele', 'dezvoltă profesional şi personal', 'perfecţionarea personală este 

necesară', 'facilitează optimizarea procesului educaţional', 'îmbogăţesc experienţa profesională, 

 
*)

 concept pe care, în ce ne priveşte, îl considerăm pasibil de amendare (v. Cap. 4.) 

**)
  C.5. Colegii Dvs. de catedră consideră util/necesar un astfel de program? (completaţi – după caz), respectiv: 

     I.11. Este realistă introducerea unor programe de cercetare specific-profesorală în şcoala Dvs.? 
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activitatea didactică şi procesul de predare', 'îmbunătăţesc procesul de învăţământ', 'asigură 

contactul cu tot ce apare nou în domeniu', 'prezintă lucrurile mai explicit decât cărţile de 

specialitate', 'te ajută să evoluezi ca şi cadru didactic', 'lărgesc orizonturile educaţionale' [sic!], 

'contribuie la îmbunătăţirea activităţii profesionale', 'îmbunătăţesc relaţia profesor-elev', 

'eficientizează formarea profesională', 'sunt utile perfecţionării continue', 'oferă exemple, idei, 

metode de realizare a lucrului la clasă'. Răspunsurile fac, aşadar, referire, în mare majoritate, la 

utilitatea formării în general (cu rare şi vagi aluzii manageriale: 'buna gestionare a resurselor', 

'schimb de experienţă', 'munca în echipă'), în formulări declarative – unele înduioşător-candide: 

'sunt gratuite', 'sunt utile pentru obţinerea gradelor didactice şi pentru trecerea la altă categorie de 

salarizare', 'sunt bune dacă oferă credite'. 

Chiar dacă descurajante - nu atât prin refuz, cât prin factura motivării -, răspunsurile negative par 

mai degrabă vecine (măcar) înţelegerii corecte a întrebării: 'nu sunt utile fiindcă nu sunt necesare', 

'sunt necesare alt gen de cursuri' [sic], 'nu răspund solicitărilor de la catedră / ale instituţiei', 'nu 

este domeniul nostru de activitate', 'sunt solicitante şi obositoare' (avant la lettre – n.n...), 'nu sunt 

condiţii şi nici timp', 'nu există condiţii', 'profesorii nu sunt motivaţi financiar'. Cum se poate 

observa din coroborarea acestor răspunsuri, profesorii opinează - pe bună dreptate, credem - că 

sistemul actual nu le asigură mediul necesar cercetării. În plus, ca şi în cazul cursurilor uzuale 

analizate mai sus, şi aceste răspunsuri semnalează una dintre marile carenţe de sistem ale actualei 

"formări" (continue): 'evaluarea nu este obiectivă'. 

Totuşi, sunt şi câteva răspunsuri afirmative care pot fi creditate a face referire la tema în discuţie: 

'putem cunoaşte mai bine copilul', 'reprezintă un mod de formare continuă', ajută la 'corelarea 

noutăţilor şi la aplicarea lor în practică' şi la 'cunoaşterea standardelor internaţionale' şi mai ales 

'sporesc adaptarea la schimbare', vizează 'competenţe metodologice', 'creează atitudine reflexivă 

asupra domeniului', 'modifică atitudinea profesională'. 

Interviurile par a confirma - cel puţin declarativ-expectativ - aceste câteva speranţe profesionale. 

Deşi răspunsurile negative invocă 'dificila readaptare' la domeniul cercetării, care 'a avut foarte 

mult de pierdut în ultimii ani', greutatea de a 'găsi resurse umane care doresc să participe şi să se 

implice', caracterul 'violent conservator' al sistemului, 'inerţia şi comoditatea', 'penuria de resurse 

financiare', 'absenţa stimulentelor pentru personalul didactic', iar desistări precum 'suntem puşi în 

faţa faptului împlinit, nu ştim dacă rezultatele cercetării ar fi luate în seamă, inovaţiile vin doar 
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de sus în jos, personalul nu este consultat', 'părinţii şi Consiliul Local nu se implică', 'programa 

şcolară este şi aşa mult prea încărcată', sau 'lucrările de gradul I contribuie la cercetare foarte 

puţin, deoarece au o mică aplicabilitate în învăţământul preuniversitar' sunt finalizate în părerea 

'cercetarea trebuie făcută la nivel macro', răspunsurile pozitive - caracterizând, este adevărat, un 

anume climat şcolar - sunt, per total, majoritare (spre 70%). Lesne tipologizabile şi ele, sunt fie 

cauzale - 'avem cadre tinere, conducerea ne sprijină (orarul este făcut spre a se putea participa la 

cursuri)', 'problemele de la nivelul învăţământului sunt tot mai complexe şi suntem o echipă tânără 

cu deschidere spre nou', 'acum oamenii sunt de calitate şi activi', 'am văzut concret că în alte ţări 

funcţionează', 'avem şi fonduri proprii care pot susţine şi financiar un astfel de program' - fie 

finale: 'pentru a realiza un curriculum clar, pe module, pe niveluri, cu menţinerea selectării elevilor 

pe aptitudini', 'ar duce la creşterea calităţii în educaţie', 'trebuie să devenim flexibili' ('pentru a putea 

contracara [?!] efectele dezvoltării rapide a informaţiilor'), 'trebuie optimizate rezultatele', 'şcoala 

are nevoie de resurse noi de dezvoltare', 'să evităm plafonarea'. Se apreciază că un atare program 

poate fi un 'proiect de viitor', în 'atingerea standardelor UE', deoarece 'poate optimiza calitatea, 

dacă există pregătire şi mijloace' şi 'poate compatibiliza sistemul nostru şcolar cu cel european în 

direcţia noii paradigme educaţionale de învăţare permanentă (LLL)', 'pentru că pot beneficia şi 

alţii sau putem evita anumite greşeli', 'ca să cercetăm relaţia piaţa muncii-şcoală, mai ales în 

şcolile cu profil tehnic', 'să vină în sprijinul şi beneficiul elevului, profesorului şi şcolii'. 

Frecventa condiţionare de aplicabilitate a opţiunii ('dacă răspunde unor cerinţe evidente şi se pot 

identifica soluţii ale unor probleme existente', 'să fie asigurate toate condiţiile', 'ministerul să 

sprijine, inclusiv financiar', 'să avem spaţiu de lucru', 'să nu fie ceva doar pe hârtie', 'reforma să fie 

realistă', 'să fie implicate cadrele didactice care doresc', 'să se deruleze pe o temă sau două cu 

aplicabilitate în şcoala noastră', 'dacă se va acorda consultanţă', 'munca de cercetare să fie 

cuantificată cu ajutorul unei grile corecte de evaluare'
*)

, 'dacă este posibilă degrevarea de ore'), este 

explicabilă şi legitimă în convenţia actuală, în care posibilii prestatori-utilizatori sunt obişnuiţi să-şi 

pună problema doar remedial, nu şi preventiv. 

Relaţia cu opţiunile afirmative la întrebarea înrudită din chestionar transpare din substanţa unuia 

dintre răspunsuri, prezent în mai multe formulări diferite: 'am vrea să o facem dacă am şti cum'. 

Lipsa de know-how metodologic, dar şi a cunoaşterii căii în care ea poate fi înlăturată, se vădeşte, 

 
*)

 temă recurentă, cum mai spuneam 
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din nou, principala piedică în diversificarea spre cercetare specifică a activităţii profesorale. Dar, 

dacă pentru a deveni expertiză, ştiinţa lucrului trebuie câştigată, pentru a deveni efectivă ea are a fi 

capabilă de a determina ceea ce unele răspunsuri - din nefericire, infime numeric, în lipsa spiritului 

de independenţă profesională (în plan individual) şi a asociaţiilor în profesorat (în plan 

organizaţional) - au identificat: 'alcătuirea unei echipe de colegi entuziaşti, deschişi schimbării'.  

În mod evident, numai iniţiativa de grup/echipă ar putea constitui obiect pentru necesarul sprijin 

(managerial şi) comunitar
*)

. 

3.2.1.3.4. Comunitate şi suportivitate – întrebările 11. / 4.
**)

 

Deşi predomină non-răspunsurile - peste 65% -, sunt menţionate diverse (tipuri de) activităţi: 

'participarea la proiecte educaţionale' ('Festivalul şcolilor', dar şi 'Zbor printre astre'), 'seminarii cu 

părinţii', 'ateliere de lucru' (fără menţionarea facturii lor), 'consiliere pedagogică' (în afara şcolii?) 

sau acţiuni la nivel personal, precum 'împiedicarea manifestărilor de violenţă verbală', 'atitudinea 

adoptată în diverse situaţii din viaţă', 'încercarea de a fi un model pentru cei din jur'. Preocuparea 

pentru educaţia de tip 'nonformal-extracurricular' cu alte persoane decât elevii este menţionată de 

reprezentanţii învăţământului particular. Chiar când declarate, contribuţiile în spaţiul comunitar 

sunt numite generic, "ca la carte" şi descrise în termeni vagi: 'educaţia în spaţii nonconvenţionale', 

'festivităţi în cadrul comunităţii (proiecte culturale, activităţi sportive şi culturale, aniversarea 

unor evenimente istorice, vizite la monumente', 'în domeniul activităţilor practice şi educaţiei 

estetice', 'educaţie pentru formarea spiritului civic', 'parteneriate cu instituţii socio-culturale', 

'lectorate cu părinţii', 'concerte, recitaluri, expoziţii', 'plimbări, vizite, excursii', 'teatru de păpuşi', 

'dansuri de societate', 'dans sportiv', 'emisiuni TV', 'cursuri de limbă străină',  'colaborarea cu 

instituţii socio-culturale (Inspectoratul de poliţie, azil de bătrâni, teatre)', 'festival de teatru în 

limba germană', 'concursuri interşcolare'. Este marcat adesea caracterul de voluntariat ('sunt 

voluntară în diferite asociaţii locale şi regionale'; 'am activităţi umanitare în cadrul asociaţiei 

«Filantropia»'; 'particip voluntar la acţiunile de ecologizare'; 'am participat la un centru de sprijin 

pentru familii dezavantajate şi copii cu probleme prestând muncă de voluntariat'; 'particip cu 

echipa de elevi voluntari la asistarea persoanelor vârstnice de la centrul medico-social şi la 

proiectul «Sinergii»', 'activez voluntar la centrul de copii cu risc de abandon şcolar'. 

 
*)

 cum se şi întâmplă, de altfel, în unele comunităţi din ţară, precum cele maghiare, de exemplu. 

**)
 C.11. Contribuiţi la educaţia nonformală în spaţiul Dvs. comunitar? Dacă da, descrieţi pe scurt, respectiv: 

        I.4. Contaţi pe susţinerea comunitară a unui astfel de program? Dacă da – prin ce anume? 
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Sunt şi răspunsuri din categoria "aberante&hazlii" - sau, poate, ironice, dar, uneori, trist-comice, 

vădind lipsa culturii comunitare (dacă nu ceva mai grav) - precum: 'pe propriul copil', 'ajutându-mi 

fiica la teme', 'cu toţi copiii cu care intru în contact', 'iau atitudine în orice', 'intervin de fiecare 

dată când simt nevoia', 'convorbiri cu vecinii care au animale', 'transmit informaţii prietenilor', 

'suntem deschişi', 'sunt deschis, comunicativ, asertiv', 'diverse'. 

Apar, însă, şi unele relatări care trădează reala stare de lucruri nu atât în privinţa (lipsei) unor 

spaţii comunitare adecvate, cât în cea a confuziei dintre extracurricular şi extraşcolar: 'activităţi 

extradidactice', 'proiecte extracurriculare', 'activităţi opţionale sau facultative: observaţii astronomice, 

comunicări ştiinţifice, activităţi de ajutorare a elevilor dotaţi' [?], 'toate activităţile extraşcolare 

care au loc în şcoala noastră' [??]. 

În aceste condiţii, nu surprinde că, din interviu, sprijinul comunitar pentru ceea ce ar putea fi 

cercetare specific-educaţională în şcoli apare, din nou, ca improbabil. Cei mai mulţi dintre cei 

intervievaţi s-au arătat sceptici în acest sens, relatând că susţinerea comunitară, când aceasta 

există, este rezevată serbărilor (în Transilvania: cu accentuat specific religios), reparaţiei de 

clădiri sau 'schimburilor de elevi'. Este adesea evocat dezinteresul decidenţilor locali, mai ales în 

oraşele mari, 'faţă de şcoală în general'. Într-un astfel de oraş s-a menţionat, totuşi, susţinerea 

financiară pentru derularea unor sondaje de opinie, care 'ar putea fi o formă de cercetare'. În 

unele locuri s-a subliniat că, deşi 'inerţia şi lipsa de interes' sunt evidente, unii reprezentanţi ai 

CL ar dori, poate, să acorde un astfel de sprijin, dar 'criza economică' şi 'pauperitatea 

comunităţilor locale' îl fac greu conceptibil. Un participant îşi pune nădejdea în asistenţa din 

partea universităţii locale, ai cărei studenţi îşi fac practica pedagogică în şcoli şi ar putea 

contribui la astfel de programe. Mai mulţi părinţi (din judeţe diferite) cred că 'oamenii din 

comunitate ar ajuta dacă le-ar fi clar că cercetarea este în interesul copiilor', iar cineva are un elan 

de generozitate: 'Am putea investi în cercetare veniturile proprii'. Se evocă, însă, imediat, o 

hotărâre a CL de cedare către bugetul local a 50% din fondurile extrabugetare ale şcolii şi pe 

'lipsa de înţelegere' în alocarea de fonduri chiar şi pentru construirea unui nou corp de clădire. 

Sunt sugerate şi alte soluţii, în care imaginaţia bine intenţionată se asociază cu fantezia binevoitoare: 

un post TV local prin cablu, care transmite înregistrarea serbărilor copiilor preşcolari, la ore de 

maximă audienţă (duminica, după încheierea serviciului religios), ar putea oferi un eventual sprijin. 

Este menţionată şi o prestigioasă bibliotecă municipală care 'ar putea fi antrenată'. 
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Cuvântul cel mai des pronunţat în mai multe judeţe este "sponsor". În centrul ţării, potenţialii 

susţinători sunt identificaţi într-o anume asociaţie (politică) şi în anumite culte
*)

. 

Imaginea este, fără îndoială, dezolantă, iar adevăratele şi adâncile ei motive sunt, evident, departe 

de a fi reductibile la cele cauzate de criza economică din ultimul an ori chiar de pecabila paupertate 

a ultimilor vreo 40. Răul obturant este civilizaţional, ţine de mentalitate - iar în Educaţie – şi de 

retardatarele habitudini pedagogice -  poate fi contracarat numai strategic şi managerial. Lipsa de 

încredere în capacitatea comunităţilor (fie ele locale ori zonale, fie naţională) de a nutri nu retoric, 

ci efectiv, redresarea prin educaţie, în baza implicării mult-lăudatei inteligenţe româneşti în 

secvenţele unei mişcări de conştiinţă este, pe fond, nu doar un efect istoric, ci şi o cauză psihică. 

De aceea, în absenţa - cum mai spuneam - a unui program naţional de profil care să nu mai fie 

la discreţia idiosincraziilor, această gravă stare de lucruri are toate perspectivele să se perpetueze. 

Iar, în acest caz – în ce ar putea să continue a consta profesionalitatea profesorală? 

3.2.1.3.5. Profesionalitate profesorală – întrebările 1.-4. / 12.; 12.,7.-8. / 1.,7; 6.; 14.
**)

 

Gruparea acestor întrebări este menită a da un (sub)tablou coerent al profesionalităţii profesorale 

aşa cum se substanţializează ea prin formarea continuă şi cum are posibilitatea reală, concretă, 

de a se manifesta – în raport cu cerinţele presupuse de tema cercetării specifice (pro)inovative. 

Emblematice - şi de aceea plasate în fruntea comentariilor - sunt răspunsurile la prima/primele 

 
*)

 O cercetare solidă a susţinerii comunitare a şcolii în general, dar în special a activităţii intelectuale de conţinut 

(şi nu formale), din mediul şcolar nu poate fi, desigur, desprinsă de problematica descentralizării şi de aceea a 

asistenţei metodologice directe din partea ISE, acum mult diminuate. Referiri concrete la acestea – mai departe, sub 4. 

**)
 C.1. Aţi participat la stagii/cursuri de formare continuă care să fi abordat cercetarea specific-profesorală (metodologia 

studiului, managementul formării, curriculum opţional/alternativ, tehnica muncii intelectuale)?  

 Da … /  Nu  … (bifaţi – după caz) 

    C.2. Daca da, detaliaţi [v. criteriile în Chestionar]. 

    C.3. Dacă nu, menţionaţi motivul. 

    C.4. Dar la alte tipuri de formare continuă cu acest subiect? Daca da, menţionaţi tema. 

  I.12. [Este realistă introducerea în şcoala Dvs. a] unor programe de formare continuă în scopul pregătirii unor astfel 

de activităţi [de cercetare specific-profesorală]? 

   C.12. Primul obiectiv al cercetării specific profesorale este buna cunoaştere a elevilor. Cum anume îl realizaţi? 

     C.7. Aţi întreprins demersuri efective de cercetare specific-profesorală în şcoală? Daca da, menţionaţi tema. 

     C.8. Dar la nivel personal? Daca da, menţionaţi împrejurarea. 

    I.1. Cum apreciaţi, funcţie de experienţa Dvs., şansele cercetării specific-profesorale în mediul şcolar? 

- foarte bune, având în vedere că...; - bune, în condiţiile în care...; - slabe, ţinând seama de...; - foarte slabe, 

deoarece...; - ca şi inexistente, pentru că...: 

   I.7. În şcoala Dvs. sunt cunoscute modele de acţiune/intervenţie procalitativă bazate pe inovaţie? Menţionaţi/enumeraţi. 

   C.6. Ce cazuri de bună practică aţi furniza unui program de acest gen centrat pe şcoală? (exemplificaţi) 

 C.14. Cum poate fi îmbunătăţită calitatea formării continue şi a celei iniţiale prin cercetare specific-profesorală? 
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patru întrebare/întrebări a/le chestionarului în coroborare cu ultima a interviului: deşi în ambele 

instrumente înţelesul ideii de cercetare specific-profesorală este clar precizat, imensa majoritate a 

respondenţilor (peste 90%) fie oferă răspunsuri convenţionale ('este necesar') sau nonrăspunsuri 

(uneori chiar motivate expres: 'nu înţeleg sensul noţiunii'), fie menţionează - cum am arătat deja - 

cursuri de perfecţionare cu teme fără legătură cu aceasta sau cu foarte slabă relevanţă, prin titlu 

sau prin tematică. Iar majoritatea celor aproximativ 10% care răspund în spiritul întrebărilor dau 

răspuns negativ (fapt constatabil din analiza întrebării 3.). Şi - o dată în plus - nu se înregistrează 

diferenţe semnificative între mediul urban şi cel rural (nici chiar între Bucureşti, pe de o parte, şi 

judeţe, pe de alta) şi nici între tipuri sau niveluri şcolare. 

Dacă era oarecum de aşteptat ca, în răspunsurile "pe viu" (din interviuri), precizările şi detaliile 

cu privire la cursurile absolvite să lipsească, acestea nu apar nici în răspunsurile la chestionare, 

ceea ce vădeşte fie că ele au fost completate superficial, fie că formarea continuă practicată astăzi 

în subsistem este foarte vag engramatică, fiind considerată certificativă, nu calificativă (ipoteză 

confirmată de motivarea prezentă în marea majoritate a răspunsurilor care au declarat cursurile 

nesatisfăcătoare: 'numărul mic de credite acordate'
*)

; alte motive de nemulţumire sunt, însă, şi ele, 

mai degrabă administrative decât profesionale: 'lipsa unui sediu destinat pregătirii profesorilor' sau 

'programarea cursurilor în week-end' – observaţia 'puţine sunt interactive' fiind şi ea prezentă). 

Din tematica rememorată de respondenţi - cu multă imprecizie, de altfel, iar adesea doar generic 

('ACADEMICA', 'pregătirea profesorilor', 'formare') - rezultă că foarte puţine cursuri ar fi putut 

avea de-a face cu cercetarea: 'Învăţarea activă - metode şi tehnici', 'Atelier inovativ', 'Strategii de 

formare în activitatea cadrului didactic', 'Curriculum opţional', 'Metode de predare în învăţământ - 

mentorat' şi, poate, 'Managementul proiectelor educaţionale', 'Motivarea tinerilor pentru studiul 

limbilor străine', 'Profesorul, azi', sau 'Elaborarea curriculumului în dezvoltarea locală la SAM'. Un 

despre alternative educaţionale şi unul de metodologia studiului s-ar putea încadra în tema noastră, 

dar faptul că nu au fost citate cu titlul lor este de natură să nască îndoieli asupra amprentei lor 

formative în direcţia cercetării specific-profesorale. Sunt menţionate şi cursuri de TIC şi TMI.  

 
*)

 Este greu de spus dacă respondenţii au fost informaţi despre directa proporţionalitate dintre numărul orelor de curs 

şi numărul de credite (un raport, oricum, artificial); cert este, însă, că mulţi respondenţi (cam jumătate!) nu pot 

preciza numărul ore sau de credite sau dau cifre fanteziste în raport cu numărul de ore parcurse, iar când acesta este, 

totuşi, precizat, intervalul de ore al mai tuturor cursurilor frecventate este în limitele a 30-50 de ore – ceea ce, dacă 

este real, înseamnă că programele "lungi" de perfecţionare au fost ca şi inexistente! 
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Nu lipsesc, fireşte, eternele lucrări de grad (cu "cercetarea" lor tip copy-paste...). O respondentă 

notează: 'Sunt înscrisă la gradul I şi consider că realizez muncă de cercetare' – presupoziţia tacită 

fiind: 'Dacă realizez lucrarea de gradul I, înseamnă că mi-am însuşit deja metodologia cercetării'. 

S-ar putea să fie vorba de un caz fericit, dar ne permitem să avem dubii serioase, pentru că în 

facultăţi nu prea există astfel de cursuri, spre a nu mai vorbi de calitatea celor mai multe dintre ele. 

Fapt evident pentru obişnuiţii domeniului, cele mai multe teme de formare sunt preluate din lucrări 

consacrate şi destinate nu adâncirii ori, cel puţin, fructificării prin cercetarea proprie a formatorilor 

(şi cu atât mai puţin a cursanţilor), ci "diseminării" şi, în cel mai bun caz, aplicării tale quale. 

Exemplele tipice vin din zona managerială: 'Managementul clasei de elevi', 'Managementul 

comunicării' ş.a. Foarte puţini respondenţi au participat la cursuri independente, aproape toate cele 

frecventate fiind organizate de CCD, ISJ sau universităţi (prin DPPD). Este, însă, la fel de 

adevărat că ONG-urile care au oferit cursuri nu sunt foarte bine cotate, deşi unora le sunt apreciate 

'metodele moderne de abordare a tematicii'. 

Satisfacţia personală - când este (destul de rar: aproximativ 45%) menţionată ca atare - este, însă, 

în medie, moderată, cursurile foarte bine apreciate fiind puţine (mai ales cele oferite de lectori 

străini), ceea ce ridică semne de întrebare în privinţa tematicii şi a calităţii lor, dar şi asupra 

orizontului de aşteptare al cursanţilor. Ea este exprimată de cei care au urmat cursuri cu 

semnificaţie deosebită în dezvoltarea lor profesională (completare de studii sau urmarea unui 

program de masterat/doctorat, chiar dacă acestea nu se refereau explicit la tematica de cercetare 

specific-profesorală), ca şi de cei - foarte puţini - care au avut rol de formator. Foarte slaba 

participare la cursurile de formare în calitate de formatori a celor intervievaţi este un aspect care 

merită tratat anume (el îşi găseşte, de altfel, abordarea mai departe, în secţiunea 4.), nu atât din 

perspectiva nivelului de expertiză personală ca atare, ci din aceea a defecţiunii de sistem: ea arată 

inexistenţa formării centrate pe şcoală. 

În privinţa îmbunătăţirilor care ar trebui / putea fi aduse acestor cursuri, propuse de cei care au 

răspuns la acest item (sub 10%), sunt puţine, "subţiri", împrăştiate într-un spectru larg şi motivate 

personal ('mai multe credite', 'număr mai mic de ore/sesiune şi durată mai mare a cursului', 

'organizarea cursurilor în perioade mai puţin aglomerate', 'lipsa auxiliarelor') şi practicist ('să ofere 

pârghii moderne pentru susţinerea lecţiilor', 'să răspundă cerinţelor reale de la clasă', 'mai multe 

activităţi practice', 'cursuri tematice pe specialităţi', 'aplicabilitate'), şi în mult mai mică măsură 
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metodologic ('mai multe activităţi formative', 'climat propice învăţării centrate pe elev', 'diversificarea 

modalităţilor de lucru'
*)

) ceea ce poate însemna fie că, în aceste cazuri, stilul "academic" a primat 

în detrimentul abordării tip "formarea adulţilor" - pentru care unii formatori nu au, se pare, 

deprinderile de bază, ceea ce explică solicitări (în ştiutul limbaj de lemn pedagogic) precum: 

'atmosferă relaxată la ore', 'îmbunătăţirea procesului didactic', 'aprofundarea cunoştinţelor şi a 

tematicii' şi, din nou, 'evaluarea obiectivă a cursanţilor' -, fie că profesorii, formaţi iniţial în spirit 

reţetist-conţinutistic, întâmpină dificultăţi conceptuale şi sunt lipsiţi de obişnuinţa propriei 

contribuţii de adaptare şi aplicare. 

Motivele principale ale neparticipării la cursuri de formare continuă care ar fi abordat, eventual, 

cercetarea specific-profesorală sunt rar menţionate, rezumându-se la invocarea participării 'la alte 

tipuri de cursuri', a urmării unei 'alte facultăţi' ori a unei 'formări în specialitate', ca şi la lipsa 

informaţiilor despre organizarea unor astfel de cursuri ('nu au existat oferte'), vădind absenţa unei 

politici coerente a ministerului în acest domeniu, care a făcut ca oferta să fie mai mult decât săracă. 

S-au mai înregistrat: 'lipsa timpului', 'nu avem motivaţie', 'nu am găsit niciun curs interesant'. 

Mai  interesante sunt, în speţă, poziţiile "radicale" în motivarea neparticipării la cursurile/stagiile 

de formare continuă, deoarece ele probează existenţa în susbsistem nu doar a sentimentului 

inutilităţii şi a blazării, ci, pe alocuri, şi a unei rezistenţe exprese la reformă (reieşind, într-un fel, 

şi din descreşterea în 2008 şi 2009, faţă de anii anteriori, a prezenţei la cursuri): cineva opinează 

că ele 'nu corespund cerinţelor', un respondent le consideră 'pierdere de timp', iar altul crede chiar 

că: 'în mare măsură', astfel de cursuri 'cer schimbări care contravin învăţământului tradiţional'! 

Întrebarea 4. a fost concepută - în baza ipotezei de lucru a proiectului - ca una "de control", în ideea 

că, întocmai cum creativitatea este alocată de gândirea curentă activităţii extraşcolare, cercetarea 

este resimţită ca extra-profesională. Şi ipoteza s-a verificat prin citarea, în covârşitoare măsură, a 

unor teme ca 'Asertivitatea', 'Lectura şi scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice', 'Psihoterapie 

adleriană', 'Pedalizarea la pian', 'Consilierea familiei şi a copilului'
**)

. Mai important în economia 

proiectului este, însă, că declararea participării la alte tipuri de formare continuă care să fi abordat 

cercetarea specific-profesorală a confirmat (când aceste tipuri au fost, totuşi, numite – în nu mai 

mult de cam un sfert din răspunsuri) mixajul - ca să nu spunem lipsa - de criterii deja constatat: au 

 
*)

 observaţia se regăseşte de mai multe ori în anchetă şi se referă îndeosebi la cursurile organizate de universităţi 

**)
 şi alte teme de acest fel, care menţin în discuţie confuzia din subsistem între "Consiliere"şi "Dirigenţie" 
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fost enumerate cursuri care, în mare majoritate, nu abordau explicit tematica şi care fuseseră citate 

de aceiaşi/alţi respondenţi sub 1. (evaluarea profesorilor, 'evaluarea la bac', 'cursul de mentorat', 

'Tehnici dramatice în educaţie' şi, fireşte, lucrările de grad). Numai câteva - 'Învăţarea activă', 

'Implementarea metodelor informaţionale în predarea disciplinei', 'Metodele active', 'Strategii de 

învăţare la vârste timpurii' - sunt susceptibile de a se fi pretat la o astfel de abordare tematică. 

Un număr însemnat dintre (puţinele) răspunsuri se referă la simpozioane, conferinţe, seminarii, 

cercuri pedagogice, comisii metodice. Documentarea tematică a acestora nu a fost, fireşte, posibilă, 

dar nu este greu de dedus, din context, încărcătura de cercetare inovativă pe care ele au avut-o. 

Mai menţionăm rata în creştere a masteranzilor şi a doctoranzilor, care însă, în condiţiile ştiute, 

nu reprezintă defel o garanţie de profesionalizare. 

Chiar dacă 70% dintre opţiunile la întrebarea 11. a interviului agreau introducerea de programe de 

cercetare specific-profesorală în şcoli, era posibil ca, în vădita confuzie de criterii privind tema, ele 

să fi fost complezente – argumentele cauzal-formale precumpănind, pe fond, asupra celor finale, 

iar admiterea lipsei de know-how şi de cunoaştere a modului de a fi înlăturată fiind izolată în peisaj.  

În acest caz, răspunsurile la întrebarea 12. din interviu urmau să susţină evaziv necesitatea unor 

cursuri de gen. Surprinzător, însă, ele au fost în proporţie covârşitoare afirmative (abia opţiunile 

sceptice - 'ar putea fi de folos', 'da, dar în situaţii concrete' - şi cele negative - 'încarcă excesiv 

programul profesorilor', 'se risipesc resurse', 'nu există feed-back' - constituind excepţii). 

De remarcat, însă, este neaşteptata apariţie, dintre toate acestea, chiar de la profesori, a ideii 

necesităţii formării de formatori. 

O parte a respondenţilor se referă, este drept, la formarea continuă în general: 'formarea continuă 

a devenit o necesitate, suntem un colectiv tânăr', 'aceea realizată acum de CCD este o formalitate' 

('formatorii au probleme, nu sunt bine formaţi', 'vânăm diplome, evaluarea pune la bază certificatul, 

nu expertiza'), iar unii înţeleg formarea pentru cercetare tot... strict disciplinar: 'au apărut noile 

programe, dar nu au pregătit oamenii'; în acelaşi timp, chiar când accentul pare a se muta pe 

mod, mentalitatea "dascălului-demiurg" continuă să prevaleze: 'pentru modalităţi noi de abordare 

a procesului de învăţare în spiritul de a-i învăţa pe elevi să înveţe'. 

Observaţia curentă este că 'oferta de formare de până acum a fost săracă în astfel de teme', fiind 

dublată de propunerea modalităţii optime de concretizare: 'formarea de echipe la nivelul şcolii, 
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alcătuite din elevi şi profesori', care să 'lucreze pe proiecte' – în context fiind evocată facilitatea 

oferită de programele IT (v. şi ss.). Un semnal încurajator pentru abordarea noastră este specificarea 

trebuinţei ca membrii acestor echipe să fie 'ghidaţi de formatori'. Rolul formatorilor este văzut ca 

foarte important, de unde şi părerea cvasiunanimă că astfel de activităţi trebuie preludate de 

'cursuri de formare a formatorilor': 'în primul rând să fie pregătiţi formatori deschişi', 'nu se poate 

face cercetare fără să fii pregătit pentru asta', 'este nevoie de pregătire sistematică', 'ar fi nevoie de 

programe pe tot parcursul vieţii', pentru ea conduce la 'schimbarea viziunii şi a mentalităţii'. 

Se opinează pentru formarea şi creditarea şi prin 'programe ISE' şi pentru 'un site comun [naţional], 

spre a avea acces la rezultatele cercetărilor altor profesori'
*)

. Formarea pentru cercetare 'ar completa 

pregătirea profesională': 'dorim să facem, iar de astfel de programe am avea nevoie ca să ne fie 

mai clar ce avem de făcut', 'dacă am fi pregătiţi teoretic despre ce înseamnă acest tip de cercetare, 

am putea să o facem', 'ar fi o şansă pentru următorul pas: cercetarea propriu-zisă'. În mod cert 

bine intenţionaţi, respondenţii cu această opţiune consideră cercetarea scop în sine, neputând avea, 

tocmai din pricina admisei lor lipse de expertiză în domeniu, reprezentarea că, sub aspect formativ, 

pasul succesiv pregătirii pentru cercetare este, de fapt, pregătirea continuă prin cercetare. 

Deşi "managerii" nu sunt niciodată menţionaţi ca implicabili într-o astfel de formare (şi inserăm 

această observaţie ca pe încă un semnal de alarmă), ea este considerată - în termenii cunoscutei 

indistincţii între asigurarea calităţii în Educaţie şi generarea calităţii educaţiei - utilă pentru prima. 

Stenic este, în schimb, că, atunci când apar opţiuni pentru formulate în cunoştinţă de cauză, ele 

condiţionează introducerea unor atare programe de... o altă politică în sistem: cerinţa de bază este 

intrarea ei în şcoli, cu perspectiva ca şi elevii să aibă posibilitatea de a-şi forma competenţe de gen. 

O opinie "cu salt" - la care, personal, nu subscriem - este chiar în favoarea 'creării de clase speciale 

cu un număr redus de elevi dedicaţi cercetării'. 

Numai două răspunsuri au menţionat utilitatea unor atare programe pentru ceea ce din unghiul 

cercetării specific-profesorale, dar chiar şi numai din cel al bunei funcţionări profesionale, este un 

comandament elementar: 'cunoaşterea elevului'. Este ceea ce am investigat prin întrebarea 12. şi, 

subsecvent, 7.-8. din chestionar şi, în anunţatul spirit de moderare a rezultatelor investigării, prin 

întrebările 1. şi 7. din interviu. 

 
*)

 conştientizare (fie şi conjuncturală) de salutat în sine, desigur, însă de caracterizat lucid ca suferind - din păcate - 

de aceeaşi "mentalitate de asistat" a profesorului, pe care o întâlnim adesea în stagiile de formare, când propunem 

co-elaborarea de instrumente de lucru; oare cine împiedică înfiinţarea şi exploatarea susţinută a unor astfel de site-uri? 
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Răspunsurile sunt numeroase (peste 90%): în principiu, toată lumea pare a opera în speţă, dar, din 

cauze deja evidente, mai nimeni nu consideră acest demers ca a fi unul de cercetare. Galeria 

metodelor de cunoaştere este foarte diversă – în convenţia clasică; predomină covârşitor 

'observaţia' (la clasă), 'discuţia' (cu elevii/părinţii/profesorii/diriginţii/colegii), 'vizitele' la domiciliu, 

'şedinţele cu părinţii', 'comunicarea' ('continuă')', 'dialogul'. Apar şi accente "moderne": 

'monitorizarea' ('libertatea exprimării elevilor', 'eliminarea tensiunii/barierei dintre catedră şi bancă', 

'informaţii colaterale', 'interpretarea reacţiilor', chiar 'stimularea manifestărilor naturale' şi 'trasarea 

unor sarcini individuale'), 'colaborarea' [?] şi, fireşte, 'implicarea în problemele colectivului'. 

Cunoaşterea elevilor se petrece, pentru unii profesori (semnificativ) mai degrabă prin 'activităţi 

extraşcolare' (la care, spune cineva, 'se face o triere' [?], altcineva menţionând 'selecţia'), 'în 

concursuri', în tabere', 'prin jocuri', 'partenerial' [?] – subînţelegându-se că, în condiţiile păstrării - 

dacă nu adâncirii - artificialităţii mediului şcolar, 'identificarea trăsăturilor psihice individuale' este 

preferabilă informal (de aici, probabil, şi răspunsuri precum 'cu multă răbdare'). În cealaltă 

extremă, a formalismului şi a lipsei de vocaţie a relaţiei – 'prin activitatea ca diriginte', 'în orele de 

consiliere'. Moduri (văzute ca) mai sofisticate sunt 'socializarea', 'implicarea în proiecte (însă 'pe 

baza curriculumului' [?]), 'lucrul în echipă', 'evaluarea iniţială şi continuă şi compararea datelor', 

'culegere de informaţii', 'empatia', 'matrice de evaluare'. Frecventă este autocentrarea profesorală, 

prezentă în (destul de numeroase) opinii precum: prin 'cursuri de autocunoaştere', 'studiu 

individual al lucrărilor de psihologie a copilului', 'formare continuă', 'comisii metodice [?]'
*)

. 

Ceea ce, în opinia noastră, ar trebui să constituie baza cunoaşterii elevilor - teste, chestionare, fişe 

psihologice (la care cineva adaugă 'anamneză') ocupă un loc modest - cam 20% - în preferinţele 

respondenţilor: 'teste' (sociometrice, motrice, de aptitudini şi interese, 'predictive şi sumative' [?], 

'de cunoaştere'), 'fişa individuală', 'chestionare orale şi scrise', 'chestionar adresat părinţilor', chiar 

'cererea de înscriere' – numai câţiva subiecţi menţionând colaborarea cu psihologul şcolar, cu 

Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică sau cu ceilalţi profesori, spre a nu mai vorbi de cei 

cu care elevii au interacţionat cu în cicluri anterioare (pe care mulţi le-au urmat în aceeaşi şcoală). 

Se constată lipsa preocupării constante pentru evoluţia în timp a elevului, atât din punct de vedere 

psihologic, cât şi intelectual, 'notarea progresului înregistrat de copii şi atingerea obiectivelor din 

cadrul fişei psiho-pedagogice' fiind o excepţie în mulţimea răspunsurilor. 

 
*)

 Unele metode - 'discuţii în particular cu elevii', 'chestionare de sinceritate' sau 'discutarea «oracolelor»' (mărturisită 

informal de elevi, în atmosferea interviurilor) ridică serioase semne de întrebare din perspectivă etică. 
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Întrebările privind contribuţia - în şcoală sau individual - înregistrează multe răspunsuri negative şi 

non-răspunsuri (în total, peste 80%!), subiecţii care, totuşi, afirmă prezentând frecvent ca demers 

de cercetare elaborarea lucrărilor de licenţă, de grad I, de disertaţie, de referate metodice la cercuri 

pedagogice şi 'de măiestrie', deşi tematica susţine arareori încadrarea (ea şi lipsind din răspuns, 

în foarte multe cazuri). Transcriem neghilimetat şi grupăm vag menţionările, întrucât ele au fost 

înscrise nu ca titluri, ci, generic, ca teme – dintre care unele vor fi putut sta aproape de intenţia 

sau de realizarea de cercetare profesorală şi chiar managerială: pregătirea preşcolarului din grupa 

mare pentru integrarea cu succes în activitatea şcolară, modalităţi de stimulare a creativităţii 

preşcolarului, relaţia emoţională părinte-copil prin cele cinci limbaje de iubire, climatul familial 

şi rezultatul şcolar al elevilor, importanţa educaţiei părinţilor în formare propriilor copii (inclusiv 

efectele migraţiei părinţilor), tehnici de muncă intelectuală, strategii de învăţare, parcurgerea 

noului curriculum, analiza programei unui opţional, învăţarea centrată pe elev, metode tradiţionale 

vs. metode moderne, metode algoritmice şi euristice, legătura dintre sport şi temperament, studiu 

microclimatologic comparativ ('cu măsurători zilnice'), dezvoltarea proceselor psihice superioare 

prin rezolvarea şi compunerea problemelor, instruire asistată de calculator, exploatarea textelor de 

literatura română în vederea unor activităţi cu caracter transdisciplinar, utilizarea metodei proiectului 

în evaluare, aplicarea tehnicilor de lucru plastice în dezvoltarea imaginaţiei, limbajul în organizaţia 

şcolară, rolul concursurilor şcolare în activizarea elevilor, monitorizarea absenteismului şi 

identificarea cauzelor lui, drepturile omului, prevenirea abandonului şcolar, problema drogurilor. 

Elaborarea de fişe de observaţie la clasă sau de fişe de evaluare/autoevaluare pentru cunoaşterea 

elevului sunt prezentate, şi ele, ca demersuri de cercetare specific-profesorală – imensa majoritate: 

derulate în cadrul şcolii (în afara ei sunt menţionate... excursiile). 

Cum se poate constata, profesorii consideră sub specia indusă prin chestionar şi/sau prin interviu 

- cercetarea - orice iese din rutina şcolară – mod de gândire care, în condiţiile şi în termenii 

iniţierii unui program de gen, se cere, desigur, amendat. Şi aceasta cu atât mai mult cu cât, dacă, 

la limită, realizarea de proiecte sau de 'activităţi ludice în şcoală' poate fi înţeleasă ca definind, 

fie şi subiectiv, o anume activitate de genul cercetării personale, cum ar fi 'studiul individual', întru 

producere de intervenţii utile, este de detectat natura resortului care determină considerarea astfel 

a lecţiilor deschise, a mentoratului şcolar şi chiar a autoevaluării activităţii, dar mai ales a... 

completării documentelor şcolare [!]. 
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O lămurire poate fi furnizată de aceea că o seamă de respondenţi au declarat franc - în chestionar 

ori în interviurile ulterioare completării lui şi în discuţii informale - că nu au înţeles întrebarea 

(ei putând fi creditaţi, cel puţin, cu jena de a fi răspuns "în orb"). Aceasta, însă - pentru aceştia -, 

în registru epistemic. Dar – pentru ceilalţi, în registru psihologic? 

În privinţa împrejurărilor în care s-au întreprins eventualele demersuri de cercetare, răspunsurile 

au creionat situaţia: în parcurgerea cursului de formator; în vederea examenului de definitivat; în 

lucrarea de gradul I; în studii de doctorat; şi în implementarea în activitate a noului curriculum, 

în pregătirea unor cursuri opţionale. Ar rămâne de aprofundat măsura în care aceste două tipuri 

de interese (de formare şi de aplicare) sunt conjuncte sau disjuncte - consacrând ori, dimpotrivă, 

eludând unitatea de substrat necesară şi firească a activităţii şcolare -, precum şi măsura în care 

ultimele două (noul curriculum şi opţionalele) vor fi putut determina o cercetare de flux, al cărei 

început natural este chiar cunoaşterea publicului-ţintă: elevii, în cazul comun al formării iniţiale; 

profesorii, în cazul - dezirabil - al realizării interformării centrate pe zonă/şcoală. 

Şi aceasta întrucât cercetarea specific-profesorală are, în medie, conform numărului răspunsurilor 

la 1. (interviu), şanse bune ('foarte bune' dau sub 5% dintre respondenţi) – cel puţin declarativ. 

Cei care le acordă o fac, însă, adesea, proiectiv: 'şcoala românească are nevoie de schimbare'. 

Constatând că 'se participă la formare', că personalul este 'într-o continuă perfecţionare', că 

'profesorii sunt deschişi către inovare', ba chiar că 'există o cultură organizaţională axată pe noua 

paradigmă educaţională de învăţare permanentă', ei cred că 'profesorii doresc să se implice' şi că 

'se găsesc colaboratori motivaţi'. În context sunt evocate 'tradiţia', 'existenţa în şcoală a resurselor 

necesare', 'specificul şcolii', 'atmosfera din şcoală' şi chiar 'sprijinul echipei manageriale ('se acordă 

ore speciale pentru aceasta'[!]) şi al comunităţii locale', ceea ce trimite, mai degrabă, spre o 

anume complezenţă. Elevii sunt şi ei, în general, optimişti. 

Este adevărat, însă, că analiza calitativă a răspunsurilor înclină sensibil balanţa în sens invers. 

Realist, respondenţii condiţionează sever: 'legislaţia să fie coerentă şi clară', 'să existe continuitate 

în materie de legislaţie', 'să fie adaptată la condiţiile existente' (aceasta din urmă, paradoxală în 

raport cu cercetarea şi mai ales cu inovarea şi, ca atare, amendabilă), 'dotarea materială să ofere 

condiţiile necesare', 'dacă va exista infrastructură', 'colectivul de profesori să fie motivat', 'dacă 

managementul operaţional ar fi foarte eficient'.  Părerile pesimiste ori circumspecte sunt fomulate 

în termeni comparabili: 'nu există legislaţie adecvată', 'nu sunt alocate resurse materiale şi financiare', 
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'personalul dornic să facă cercetare nu este motivat şi nu dispune de timpul necesar', 'politizarea 

tot mai vizibilă a acestui domeniu', 'lipsa continuităţii şi invizibilitatea expertizei în deciziile 

ministerului, 'profesorii nu sunt pregătiţi să facă cercetare şi nu au oferte de cursuri de formare în 

acest sens', 'lipsă de spaţiu', 'volum mare de hârtii', 'supraîncărcarea cu sarcini curente', 'continua 

schimbare a sistemului' [??]. 

Plastic formulat, un răspuns descrie, totuşi, cât se poate de exact situaţia în care se află sistemul: 

'cercetarea are o şansă dacă va fi obligatorie, că de bunăvoie…'. 

Apare, însă, şi opinia care - chiar singulară (ca şi altele de acest tip) - poate fi invocată în sprijinul a 

ceea ce contribuţia noastră propune mai departe: 'şansa ar fi ca ea [cercetarea] să se efectueze 

după un program realizat de specialişti în colaborare cu profesorii'. 

Coroborarea cu 7. (interviu) se înscrie în aceeaşi analiză calitativă. Se constată că majoritatea 

respondenţilor nu pot furniza exemple, iar cele oferite sunt în afara chestiunii, reluând teme/titluri 

menţionate. Noutăţi: combinarea metodelor interactive de grup cu metode audio-vizuale, 'Învăţare 

individualizată, localizată şi globalizată', 'Managementul calităţii totale', 'Proceduri referitoare la 

standardele de calitate în acord cu PDI'. Insistenţa operatorilor (mai degrabă spre a repera posibile 

puncte de intervenţie) a ocazionat, uneori, răspunsuri iritate, de genul: 'inovaţie nu poate fi decât în 

cadrul lucrărilor de gradul I, unde se face cercetare, sau la doctorat'. Cineva consideră că 'termenul 

de cercetare-inovare este cam pretenţios' şi declară: 'în şcoală se derulează proiecte internaţionale'. 

Un respondent din SAM - instituţie şcolară cu statut incert - răspică: 'pregătirea profesională de 

desfăşoară ţinând cont de solicitările agenţilor economici, toţi absolvenţii îşi găsesc loc de muncă, 

avem microfabrică de producţie alimentară cu magazine de desfacere şi, în consecinţă, fonduri 

extrabugetare substanţiale'. (Altfel spus: ce ne mai trebuie cercetare?). 

Tabloul profesionalităţii profesorale, pe care îl intenţionam obţinut din gruparea răspunsurilor la 

acest set consistent de întrebări privind substanţialitatea ei şi posibilitatea ei reală de manifestare 

în raport cu exigenţele spiritului real-reformator, este, mai degrabă, estompat. Iar tuşa lui finală, 

rezultată din exemplele de bună practică (6., chestionar) pe care profesorii le-ar putea, eventual, 

furniza unui program de formare continuă centrată pe zonă/şcoală co-proiectat şi co-performat 

pentru crearea background-ului necesar introducerii cercetării specific-profesorale (pro)inovative 

- cu unica finalitate care merită acest efort: îmbunătăţirea calităţii formării continue şi iniţiale 

(14., chestionar) -, este slabă. 
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Investigaţia a înregistrat, pe de o parte, refuzul unor "gradaţi" şcolar sau doctoral de a participa la 

(necum a sprijini) formarea continuă – fie direct, fie indirect, prin non-răspunsuri (cam 45%), iar 

pe de altă parte: ignorarea sensului veritabil al noţiunii "bune practici"
*)

, asimilate în continuare cu 

exhibiţiile-"paragon" 'activităţi/lecţii demonstrative/deschise', menite eternului şi des menţionatului 

'schimb de experienţă'. Între aceşti "extremi" se află "mezii" unor activităţi de facturi foarte diverse 

a căror legătură cu bunele practici şi cu calitatea educaţiei este, adesea, întâmplătoare şi formală. 

Intraşcolar, sunt menţionate activităţi (neresimţite ca situate) în registre diferite, de la metodicul 

'tehnici de dezvoltare a comunicării prin intermediul povestirilor şi poveştilor' ori 'exerciţii prin 

cântece şi anecdote', la metodologicul 'utilizarea metodelor interactive şi participativ-active', 'lecţii 

pe suport AEL', 'utilizarea tehnologiei informatice', 'lucrul pe proiecte (tematice)', 'feed-back-ul 

constructiv' ('fiindcă este relativ uşor de implementat, îmbunătăţeşte calitatea învăţării cu 33% [?] 

şi nu necesită costuri suplimentare'), până la pseudostrategicul 'metode prin care putem îmbunătăţi 

percepţia [?] elevilor despre utilitatea învăţării'. Mai sunt menţionate - ca activităţi considerate ca 

fiind aparte, de citat ca bune practici procalitative - 'practica pedagogică pentru studenţi' şi... 

'procurarea de aparatură'. 

O altă serie de răspunsuri priveşte activităţi "extra muros". Intrări precum 'vizite/excursii didactice', 

'colaborarea cu teatrul local, muzee, cluburi sportive', 'acţiuni comune educatoare-copii-părinţi', 

'ieşiri în teren', 'vizionarea unor filme (înregistrări)', 'lucrul cu adolescenţii' (pe teme ca 'Să fii bun 

şi creştin'), 'relaţionare mai bună cu părinţii', 'cât mai multe activităţi desfăşurate în prezenţa 

părinţilor', 'relaţia între copii în afara grădiniţei', 'educarea părinţilor şi cultivarea parteneriatului 

cu aceştia', 'voluntariat comunitar' ş.c.l., ar putea fi citite în cheia concesiei - neconceptualizate, 

dar fără îndoială "cimentate" în background prin formarea iniţială în tipare a viitorilor profesori - 

pe care managementul educaţional "aesthetic-ist"
**)

, al "ieşirii, măcar din când în când, a şcolii 

dintre pereţii proprii" (în locul fecundei mişcări inverse, a aducerii vieţii în şcoală), a smuls-o 

pedagogiei "şcolii-muzeu", a prevalenţei monoconţinuturilor. 

 
*)

 a se vedea, în Cap. 4. disticţia noastră în speţă 

**)
 Rădăcinile în deschooling-ul illichian - recuperat şi pe această linie (ca şi pe aceea in-şi nonformalului) - sunt 

vizibile, dar cu moderne accente de leadership. Dinspre Management, un susţinător perseverent este italianul 

Antonio Strati - cf. Strati, A. (1999). Organization and aesthetics sau (2000). Theory and method in organization 

studies, ambele London, Sage -, dar mişcarea este mai largă - vezi Rotariu, R.-E. (2007). Aesthetic leadership. În 

suplimentul la Theoretical and Applied Economics dedicat International Research Conference "Change Leadership in 

Romania’s New Economy", Bucureşti. Deşi bogată în sugestii pentru ceea ce considerăm condiţie necesară pentru 

adoptarea-adaptarea, practicarea şi demultiplicarea modelelor de intervenţie - managementul de gen liderial (Cap. 4) -, 

tendinţa mai sus amintită presupune, cel puţin la o privire de survol, şi un emoţionalism de care ne delimităm. 
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Condiţia unei atare lecturi ar fi, însă, ca acestea să fi fost integrate într-un program de cercetare 

pe dimensiunea extraşcolară – ceea ce nu este cazul; iar aceasta nu doar fiindcă citarea la acest 

capitol a unor activităţi ca 'realizarea de lecţii centrate pe elev', 'orientarea şi consilierea elevilor', 

'activităţi demonstrative în colaborare cu alţi factori educativi' (Poliţia?), ori 'discuţii libere/întâlniri' 

('specifice tuturor materiilor' [??]), pe post de bune practici - adică de excepţii de la regulă - 

vădeşte că, în mod obişnuit, activitatea şcolară este caracterizată prin empirism şi practicism, ci 

mai ales pentru că, într-o investigaţie despre care, corect prizată, ar fi putut fi lesne descifrată ca 

privind expertiza, potenţialitatea (şi nu practica) profesorală, sunt foarte puţine răspunsurile 

referitoare la această expertiză ca atare; totuşi, spre alimentarea speranţelor noastre că, în 

teritoriu, există "ancore" pentru un program precum acela despre care va fi vorba, ele, chiar dacă 

puţin numeroase, nu sunt neinteresante. 

Spre exemplu, demne de recomandat ar fi, în opinia unora dintre respondenţi, 'scurte şedinţe de 

training (20-30 de minute) pentru profesorii debutanţi [doar pentru ei?], într-o atmosferă 

informală', 'documentare', 'workshops', 'aplicarea deprinderilor dobândite prin formarea continuă', 

'cercetarea unor domenii de cunoaştere mixte (ştiinţa, limba şi comunicare, estetic-creativ)', 

'cursuri organizate în şcoală', 'realizarea de modele pentru opţionale', 'iniţierea şi desfăşurarea de 

proiecte', 'continuarea cercetării la nivel de catedră' şi chiar 'diseminarea rezultatelor' prin 

'întâlniri în cadrul comisiilor în care se pot prezenta rezultatele la clasă după lecţii de predare cu 

diferite metode, pe tematica respectivă' – acestea din urmă, sub rezervă conceptuală, în sensul 

stringentei necesităţi a înnoirii de fond şi de formă (anunţam mai sus discuţia, sub 4., asupra 

'diseminării', ajuns termen-valiză - v. mai jos: competenţele însele ajung să poată fi 

"diseminate"!; pe de altă parte, punem sub un apăsat semn de întrebare valoarea formativă a 

simplei "prezentări"). 

Aşadar, conştiinţa "altfel-ului" necesar - şi chiar notabile repere de expertiză în această direcţie - 

există, ele transpărând şi din răspunsurile la întrebarea finală a chestionarului, care solicita soluţii 

de îmbunătăţire a calităţii formării continue şi a celei iniţiale prin cercetare specific-profesorală. 

În contrast cu numărul relativ mare de non-răspunsuri (cam 40%), cele totuşi acordate propun: 

'un program cu continuitate la nivel naţional', 'participarea la proiecte europene', 'organizarea de 

cursuri tematizate pe probleme reale apărute în procesul educativ' [educaţional], 'stagii în şcoli', 

'concordanţa cu realitatea', 'aplicabilitatea cursurilor de formare' 'cât mai multe lucruri practice', 
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'exemple de bună practică'
*)

, 'informarea profesorilor', 'suport informatic', 'specializarea lectorilor', 

'achiziţionarea de materiale informative / publicaţii de specialitate', 'simpozioane / colocvii / sesiuni / 

seminarii / ateliere de lucru periodice atractive', 'tabere tematice', 'diseminarea competenţelor [sic!] 

colegilor în acest domeniu'. 

Se resimte, desigur, necesitatea implicării factorului managerial – de "sus" - 'reformă morală', 

'anticiparea şi promovarea schimbării', 'înlocuirea celor din minister cu profesori de excepţie. 

Nu politicului în învăţământ!', 'reîntoarcerea învăţământului în matca sa', 'motivarea financiară', 

'ridicarea statutului cadrului didactic şi a şcolii în societatea românească', 'descongestionarea 

programelor şi alocarea de timp pentru cercetare' şi pentru 'studiu individual', 'motivarea reală 

atât a profesorilor, cât şi a elevilor' - până "jos" - 'atmosferă de lucru în şcoală', 'crearea unui 

cadru adecvat', 'comunicare şi colaborare colegială', 'implicarea tuturor profesorilor în cercetarea 

din şcoală', 'schimburi internaţionale', 'participarea la programe europene de formare continuă', 

'publicarea unor demersuri de bună practică', 'favorizarea interdisciplinarităţii', 'dezvoltarea 

comportamentelor psihosociale', oamenii să fie pregătiţi să înveţe de-a lungul vieţii', 'strategii 

actuale ce urmăresc autoformare', 'îmbunătăţirea reală a interacţiunii profesor-elev', 'introducerea 

Internetului'; 'creşterea transparenţei şi optimizarea traseului informaţiei', 'creşterea nivelului de 

investiţii în instruirea şi dezvoltarea continuă', 'asigurarea coordonării, coerenţei şi resurselor 

adecvate pentru formarea şi dezvoltarea profesională'. 

Şi chiar dacă poziţii sceptice (sau "raţionale"?) - 'să aşteptăm noua lege a învăţământului, noile 

programe, apoi vom putea vorbi!' - ori "soluţii" convenţionale şi nespecifice nu lipsesc nici de aici 

(dimpotrivă – una dintre concluziile posibile fiind că nu foarte mulţi respondenţi au o imagine 

clară asupra formării continue): 'prezenţa unui consilier şcolar', 'acţiuni instructiv-educative', 

'activităţi educative cu elevii', 'comisii metodice', 'cât mai multe cursuri de perfecţionare de 

specialitate, metodică şi pedagogie (cu acces gratuit şi cu suporturi de curs)', 'asigurarea 

accesului tuturor cadrelor didactice la cunoştinţele, comportamentele şi competenţele pedagogice 

pe care aceştia le solicită pentru a fi eficienţi'
**)

, este, totuşi, posibilă, degajarea, din ansamblul 

răspunsurilor, a unui numitor comun al suportului pentru o mişcare în direcţia calităţii formării: 

'programe concrete'. 

 
*)

 co-elaborarea despre care vom vorbi în dezvoltarea modelelor de intervenţie presupune furnizarea lor de către 

utilizatorii înşişi, care îşi vor înţelege rolul de actanţi dinamici ai formării 

**)
 v. - pentru aceasta, dar şi pentru alte opinii (sub genericul managerial) - nota anterioară şi dezvoltările de sub 4. 
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3.2.2. Prelucrare brută
*)

 (un judeţ) 

Eşantionul unităţilor de învăţământ investigate conţine trei grupuri şcolare, un liceu teoretic şi 

şase unităţi de învăţământ gimnazial. Structurile administrative asociate cu trei unităţi de 

învăţământ gimnazial şi un grup şcolar conţin şi grădiniţe, ca unităţi fără personalitate juridică. 

Unul dintre grupurile şcolare are şi două clase de învăţământ postliceal. 

Sinteza răspunsurilor la chestionare. 

1. Participarea la stagii/cursuri de formare continuă 

80,5% – da; 12,5% – nu 

Răspunsurile furnizate de subiecţi, coroborate cu tematica formărilor şi a cursurilor la care au 

participat, arată că aceştia nu au putut decela cursurile sau formările care se adresau cu precădere 

cercetării aplicative în domeniul didactic. Majoritatea repondenţilor au răspuns mecanic, asimilând 

întrebarea cu una generală, care se referea la cursurile urmate. Relevante, din punctul de vedere 

al întrebării, rămân temele cursurilor, ţinând cont şi de ceea ce s- a discutat la focus-grupuri. 

2. Detalieri: 

Anul: 

 

 
*)

 Menţionăm că am preluat această contribuţie ca atare – exceptând minime modificări de formă (introducere de 

semne diacritice, îndreptări tacite de grafiere). Pentru răspunsurile la interviu, în textul preluat figurează numai 

prelucrarea întrebării 1. 
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Aplicarea instrumentelor de investigare a avut loc la jumătatea lunii mai, aproximativ la 

jumătatea anului calendaristic. Ţinând cont şi de alte informaţii furnizate de ANOFM, un 

furnizor important de formare a adulţilor, considerăm că, în comparaţie cu anul calendaristic 

2008, numărul de cursanţi se menţine stabil, eventual, cu o uşoară scădere. Numărul de 

formabili, faţă de anul calendaristic 2007 al anului în curs este aproape dublu, ceea ce arată că 

incidenţa ofertelor şi a oportunităţilor de formare a avut un trend ascendent. 

Durata: 

 

 

 

 

 

Cel mai mare procent al cursurilor 

la care repondenţii au aplicat 

se găseşte în zona formărilor 

de durată cuprinsă între 

90 şi 120 de ore, pe locul următor 

fiind formările de 20 şi 30 de ore; 

pragurile sunt cele naturale, date de 

statistica eşantionului. 
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Furnizorul de cursuri şi de oportunităţi formaţionale cel mai bine reprezentat statistic este 

Universitatea locală, urmat de CCD, în asociere cu ISJ şi alte instituţii partenere. Pe locurile 

următoare, la mare distanţă, se află o firmă privată şi cursurile oferite de ministerul de resort. 

Observăm că instituţiile de învăţământ superior din Ardeal au contat mult în economia ofertelor, de 

unde putem conchide că un criteriu important de accesare este cel geografic, combinat cu 

activitatea, posibil mai intensă, a acelor furnizori. 

Ţinând cont de rata nonrăspunsurilor, 

ridicată în toate ocaziile, şi pe care 

nu o vom menţiona în comentariile 

următoare, calitatea în care au participat 

la cursuri sau la formare a subiecţilor 

este - aceea de cursant. O mică parte 

dintre repondenţi sunt participanţi activi 

 în furnizarea cursurilor sau formărilor 

- 4% - dar menţiunea "lector" este  

mai frecventă decât "formator".  

Tematica şi frecvenţa răspunsului: 

"Teoria instruirii" 4 

"Psihologia creativităţii" 2 

Management educational modul 1 4 

"Învăţare creativă" 1 

"Interdisciplinaritatea" 1 

Psihologia creativităţii 1 

Managementul conflictului 1 

Metodica disciplinei 1 

Managementul disciplinei 1 

Construirea si aplicarea unor tehnici si procedee noi de evaluare si autoevaluare 1 

"Consiliere si orientare"; 1 

curriculum, didactică 1 

cursuri de formare in specialitate, operare calculator 1 

DECEE 1 

Didactica limbii engleze 4 

Didactica, curriculum 12 
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Educatia incluzivă 2 

Evaluare şcolară 2 

Evaluarea externă (tezele unice) 3 

Formare continuă - modulul I 2 

Formarea formatorilor de standarde profesionale şi curriculum 2 

Interdisciplinaritatea 2 

Interdisciplinaritatea - noile educaţii 4 

Managementul comunicării 2 

"învăţare creativă" 8 

Managementul creativităţii 2 

Managementul instituţiilor de cultură 1 

manager proiect formator 2 

metodica predării 3 

metodologia predării limbii moderne 4 

Metodologia specifică aplicării instrumentelor ARACIP 2 

Modulul I noul curriculum şi activităţi integrate 4 

Psihopedahogie și specialitate (geografie) 1 

Operare pe calculator, AEL, 4 

Metode active în educaţie  

Consiliere si orientare 2 

planificarea Curriculumului- evaluarea in invatamantul prescolar 1 

Program de perfectionare profesionala pt ocupatia formator 4 

Optimizarea proiectarii demersului didactic în învăţământul preşcolar 4 

Noul curriculum si activitatile integrate 2 

Şcoala părinţilor 2 

Tehnici de redactare a revistelor şcolare 2 

"Teoria instruirii"; 5 

"Managementul conflictelor" 2 

"Management educaţional" 2 

"Psihologia creativităţii" 2 

Tehnici de comunicare eficientă cu preşcolarii; 1 

Noul curriculum şi activităţile integrate 2 

nonrăspuns 36 

Plaja tematică a cursurilor, formărilor şi instruirilor pe care le menţionează subiecţii este foarte 

largă. Făcând abstracţie de durata cursurilor şi de contextul formaţional, temele se pot grupa în trei 

mari categorii, în jurul obiectivelor formării continue, identificate în studiul formării continue a 
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cadrelor didactice realizat în Uniunea Europeană
*)

: dezvoltarea personală şi profesională a 

educatorilor care vizeaza ameliorarea competenţelor profesionale; (actualizarea competenţelor de 

bază, a cunoştinţelor didactice şi a celor din domeniul disciplinei de studiu; însuşirea de noi 

competenţe; didactica disciplinelor; iniţiere în utilizarea de noi metode si materiale), ameliorarea 

calităţii sistemelor de educaţie, a cursurilor oferite, a instuţiilor de învăţământ şi a practicilor 

pedagogice ale educatorilor (favorizarea interdisciplinarităţii şi dezvoltarea lucrului în echipă; 

încurajarea inovaţiei; formarea pentru managementul şcolii şi al clasei şi pentru rezolvarea de 

probleme; punerea în acţiune a unor priorităţi educaţionale şi pedagogice; dezvoltarea 

competenţelor necesare managementului relaţiilor umane), cunoaşterea mediului social şi 

economic (favorizarea relaţiilor cu întreprinderile; apropierea sistemelor educativ şi economic; 

încurajarea studierii factorilor economici şi sociali care influenţează comportamenul tinerilor; 

adaptarea la schimbarea socială şi culturală). 

Repartizarea temelor pe primele două categorii este aproape egală ca frecvenţă (respectiv 48 şi 

54), pe când categoria a treia practic nu este reprezentată. Cunoaşterea mediului economic, 

favorizarea relaţiilor cu întreprinderile, încurajarea studierii factorilor economici şi sociali care 

influenţează comportamenul tinerilor şi adaptarea la schimbarea socială şi culturală pot căpăta un 

accent mai puternic în structura ofertei de formare pentru cadrele didactice. 

Propunerile de îmbunătăţiri posibile făcute de subiecţilor pot fi sintetizate prin următoarele: 

Aplicarea în practică a noutăţilor 2 

aplicarea noului curriculum şi a metodelor interactive 2 

aprofundarea didacticii disciplinei 2 

cursurile să se desfăşoare după ora 17,00 şi în timpul săptămânii 1 

dezvoltarea profesională 1 

elaborarea unor teste naţionale pentru grupe pregătitoare 1 

evaluarea cursanţilor, revizuirea şi promovarea programului de formare 2 

finalizarea cu succes a facultăţii şi înscrierea la un master în management 1 

flexibilitate în activitatea didactică 2 

schimbări în conţinutul metodologic şi practic 1 

învăţarea creativă 2 

îmbunătăţiri în conţinutul metodologic şi practic 3 

informare la zi în domeniu 2 

învăţarea unor tehnici şi forme de consiliere a grupului şi de autocunoaştere 1 

 
*)

 Eurydice, Reţeaua de Informare despre educaţie în Comunitatea Europeană, Formarea continuă a cadrelor didactice 

în Uniunea Europeană şi statele AELS/SEE, Editura Alternative, Bucureşti, 1997 



 64 

mai multe modele concrete de evaluare, exemple de bună practică 2 

mai multă activitate practică 3 

metode active în educaţie, consiliere şi orientare 3 

metode de aplicare la grupa de preşcolari 3 

perfecţionare profesională 9 

îmbunătăţirea relaţiei profesor-diriginte-elev 3 

renunţarea la formalism şi demagogie, coborarea cu picioarele pe pământ 1 

revizuirea programei 5 

strategii de rezolvare a problemelor de consiliere pentru copii cu abilităţi înalte 1 

să se aducă mai multe exemple practice şi nu teoretice 2 

studiul "Obiectiv şi subiectiv în evaluarea şcolară" 1 

tehnoredactare 1 

un mai mare caracter aplicativ, practic 2 

nonrăspuns 41 

Au mai fost menţionate o mai clară legătură a formării cu practica educaţională şi specializarea 

ofertei formaţionale pe competenţe cerute în aceeaşi practică din şcoală, finalitate şi aplicabilitate 

în îmbunătăţirea relaţiei educator-educat, propuneri privind programarea şi planificarea mai bună 

a formării, în concordanţă cu programul de lucru la şcoală. 

3. Motivele neparticipării: 

Mai am 3 ani pana la pensionare 1 

Mai am mai putin de 5 ani pana la pensionare 1 

Nu am auzit de cursuri cu acest continut 4 

Nu am fost solicitat 6 

nu fac obiectul - pensionare 4 

nonrăspuns 84 

Există puţine răspunsuri la această variantă, cele mai multe motive invocate fiind apropierea de 

pensie. Însăşi existenţa unui asemenea argument arată că mulţi dintre profesori, pensionabili sau 

nu, au ajuns la o situaţie de blazare şi dezinteres faţă de propria activitate care poate începe mult 

mai devreme decât perioada premergătoare pensionării. Este vorba mai degrabă de un stil de viaţă 

în care profesia a devenit rutină, povară şi motiv de depresie, nicicum o motivare existenţială. 

4. Participarea la alte tipuri de formare continuă: 

"Optimizarea proiectarii demersului didactic în învăţământul preşcolar" 1 

"Stimularea potenţialului creativ la preşcolari"; cursuri de iniţiere AEL 2 

"teoria şi metodologia curriculumului" , "teoria evaluării" 2 

abilitate curriculară 2001 - 2 stagii 1 

acces la educaţie; managementul educaţional şi al clasei 1 
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CCD - "Educaţia pentru sănătatea preşcolarilor" 2 

comunicare 6 

comunicare didactică, simpozionul internaţional "Şcoala modernă" 1 

comunicare; managementul conflictului 1 

comunicarea elev - cadru didactic 1 

consiliere profesorală 3 

consiliere şi orientare şcolară; metode active de predare; educaţie incluzivă 2 

curs Autism si sindromul Down, Managementul comunicarii 1 

cursuri CISCO (cursant şi instructor), Oracle, cursuri de formare adulţi 

"Introducere, prelucrare şi introducere date ",  Think.com 2 

cursuri în cadrul CCD 3 

cursuri prin CCD - tema: "Jocul didactic" 2 

interdisciplinaritatea 2 

Învăţare creativă; educaţie ecologică 2 

Învăţare creativă; Redactări de reviste şcolare 4 

managementul educaţional 8 

managementul educaţional (managementul comunicării, al clasei) 1 

managementul educaţional şi al clasei 2 

metodologia studiului revistelor de specialitate 1 

noua pedagogie TVET - 24 ore -2006; iniţiere în utilizarea aplicaţiei de 

software educational 55 ore AEL - 2009 , consiliere si orientare 2007 1 

programul de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul 

preuniversitar, modulul I- 100 ore 1 

proiecte privind reforma educaţiei timpurii - organizator MECT 1 

şcoala  părinţilor 4 

sesiune de comunicări ştiintifice; simpozion naţional 1 

sesiune de comunicări, sipozion internaţional 1 

simpozion "Ştefan Procopiu" - metode active de predare-învăţare în studiul chimiei 1 

studiu individual - educaţia timpurie 1 

tehnici de comunicare; optimizarea proiectării demersului didactic; cursuri de 

iniţiere şi informare 1 

Evaluare, curs organizat de CCD 1 

nonrăspuns 38 

În primul rând, observăm că subiecţii au dat multe răspunsuri, variate, şi majoritatea în aria 

obiectivului al doilea din studiul Eurydice menţionat: favorizarea interdisciplinarităţii şi dezvoltarea 

lucrului în echipă; încurajarea inovaţiei; formarea pentru managementul şcolii şi al clasei şi 

pentru rezolvarea de probleme; punerea în acţiune a unor priorităţi educaţionale şi pedagogice. 

Accentul major care pe dezvoltarea competenţelor necesare managementului relaţiilor umane, al 

comunicării în general.  
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5. Necesitatea/utilitatea programului 

Da, pentru că: 

actualizarea informaţiilor legate de abordarea predării 2 

actualizează noţiunile teoretice 2 

ajută la înţelegerea şi aplicarea noului curriculum 2 

asigură o bună informare în domeniul specialităţii 3 

asigură perfecţionarea continuă 2 

conştientizează schimbările ce au loc în domeniul educaţiei şi necesitatea 

adaptării/formării  2 

contribuie la formarea continuă 1 

contribuie la optimizarea activităţii profesionale 1 

din confruntarea de idei poate rezulta o finalitate mai apropiată de adevăr 2 

la axa actuală se abordează metode moderne de predare-învăţare 1 

ne ajută în abordarea noului curriculum 3 

pregătirea continuă este cel mai bun atu 2 

din când în când trebuie să aflăm noutăţi în domeniu 1 

suntem informaţi în ceea ce priveşte aplicarea noilor strategii educaţionale 3 

urmăreşte abordarea unor aspecte mai puţin evidenţiate acum în şcoli 1 

doar atunci când mă ajută concret în munca mea de la catedră 2 

este folositor, necesar şi indispensabil oricărui cadru didactic 1 

este necesară punerea la curent cu noul 3 

este obligatoriu pentru învăţământ 2 

formarea continuă este mijlocul de perfecţionare a activităţii didactice 2 

îmbunătăţesc calitatea procesului instructiv-educativ 1 

îmbunătăţeşte formarea continuă a cadrului didactic 2 

îmbunătăţirea activităţii profesionale 3 

informează şi formează cadrele didactice (depinde de formatori) 2 

îmbunătăţesc condiţiile conform noilor reglementări 2 

la aceste cursuri au participat şi alte unităţi de învăţământ 2 

munca noastra ar fi mai eficienta, ne-am adapta demersului didactic 5 

ne familiarizăm cu noutăţile, se îmbunătăţeste calitatea sistemului educaţional 1 

ne perfecţionam 3 

ne perfecţionam activ şi stilul didactic 1 

ne ţin la curent cu noutăţile pedagogice 5 

este necesară abordarea 1 

perfecţionare, documentare 2 

popularizarea activităţii din gradiniţe 1 

putem afla noutăţile 3 

reactualizeaza anumite aspecte ale activităţii profesionale 1 
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se abordează cunoştinţe noi şi se impune aplicarea lor 2 

se află noutăţi 1 

se documentează şi aplică metode noi/tehnici 2 

se îmbunătăţesc cunoştinţele, este o nouă deschidere 1 

se perfecţioneaza profesional 1 

sunt eficiente în activităţi de formare a personalităţii elevului 1 

sunt tinere şi nu se ştie niciodată ce cerinţe vor fi 1 

trăim într-o perioadă marcată de schimbări rapide şi trebuie să ne adaptăm la 

fel de rapid 1 

unii sunt lipsiţi de experienţă, alţii simt nevoia să-şi actualizeze cunoştinţele 1 

nonrăspuns 14 

Majoritatea subiecţilor se exprimă cu privire la utilitatea formării pentru actualizarea 

informaţiilor legate de abordarea predarii şi interacţiunii cu elevii, au exprimări generale privind 

adaptarea la schimbări. Utilitatea formării se regăseşte şi în satisfacerea nevoilor de completare a 

formării iniţiale, fiind invocată lipsa de experienţă şi chiar deficienţele sau insuficienţa 

cunoştinţelor de specialitate. 

Nu, pentru că: nu există argumente pentru a nega utilitatea programelor 

6. Cazuri de bună practică furnizabile: 

accent pe creativitate, originalitate 1 

activitatea metodică la nivelul catedrei 2 

activităţi concrete de predare a unor teme de abordare a activităţii didactice, 

modalităţi de comunicare cu adolescenţii şi cu părintii 1 

activităţi concrete de predare a unor teme, de abordare a activităţii didactice 

(proiectare, realizare, evaluare); modalităţi de comunicare cu adolescenţii şi cu 

părinţii 2 

activităţi în cadrul comisiei metodice, studii centrate pe activitatea de grup mic 

şi individual 1 

activităţi metodice în cercurile de elevi 1 

adaptarea curriculumului la nevoile curente ale elevilor 2 

aplicarea metodelor moderne la nivelul nostru de învăţamânt; aplicarea 

educaţiei incluzive şi a activităţilor integrate, proiectul tematic 1 

aplicarea unor metode admise pentru dezvoltarea activităţilor extraşcolare 4 

asigură calitatea în educaţie 2 

asistenţe şi interasistenţe; schimburi de experientă cu unităti similare 2 

comisia metodica; lectoratele cu părinţii 1 

cursuri formare adulţi "Introducere, validare şi prelucrare date", CISCO 1 

cursuri pentru reconversie profesională; formarea adulţilor 3 

reconversie profesională, formare adulţi; accesare proiecte POSDRU 6 

Educaţie moral-civică 1 
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educaţie religioasă 2 

evaluarea individuală (orală, scrisă, practică) 1 

finanţarea schimburilor de experienţă interjudeţene; asigurarea accesului la un 

învăţământ informatizat 2 

interasistenţe la clasă; schimburi de experienţă cu unităţi similare 1 

metode active, activităţi aplicative, prezentarea portofoliilor cu exemplificări 1 

munca intelectuală şi dezvoltare profesională 1 

nediscriminarea - sursă a colaborării, socializării 2 

nediscriminarea - şanse egale 1 

planificarea sesiunilor de formare din şcoală (responsabilii comisiilor metodice) 1 

pregătirea elevilor pentru obţinerea performanţei; exersarea abilităţilor 

conversaţionale ale elevilor 1 

prezentarea planificării temelor din curriculum opţional 1 

programe care să ajute efectiv implementarea noii programe 1 

proiecte educaţionale 1 

să fie mai aerisite şi mai puţin stresante 1 

schimburi de experienţă cu alte grădiniţe 6 

teste, fişe, concursuri interclase 1 

nonrăspuns 45 

 

7. Demersuri efective de cercetare specific-profesorală în şcoală: 

"Dezvoltarea personalităţii  copiilor" 1 

"Managementul învăţării" 1 

activitate integrată demonstrativă. Limbaj + DEC 1 

lucrare metodico-ştiinţifică pentru gradul I: activizarea vocabularului 1 

când am dat gradul I 2 

dezvoltarea interesului pentru lectura la elevi; căi şi metode de îmbunătăţire a 

cunoaşterii şi aplicării prevederilor DOOM II 1 

exersarea abilităţilor conversaţionale, IT în cadrul proiectelor  1 

la nivelul fiecărei comisii metodice 7 

dezvoltarea deprinderilor de învăţare autonomă 2 

dezvoltarea potenţialului creativ al copilului preşcolar 1 

educaţie parentală - şcoala părinţilor 1 

la nivelul comisiei metodice 8 

metode şi stagii alternative de evaluare 2 

modalităţi practice  6 

proiect educaţional interjudeţean; parteneriate cu alte şcoli din oraş 1 

stimularea studiului individual prin intensificarea lecţiilor particulare 

valorificate prin portofolii, referate  1 

studiul comparativ al unor metode de predare-învăţare 2 

nonrăspuns, răspuns nemotivat, nu 61 
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8. Demersuri efective de cercetare specific-profesorală la nivel personal: 

metoda interactivă brainstorming (articol susţinut şi la cercul pedagogic) 1 

am urmărit tipuri de copii cu talent / deficienţe de vorbire/comportament  2 

am vrut sa văd dacă rezultatele de la evaluările pe caiete (când imaginile sunt 

aceleaşi pentru toti copiii) sunt la fel cu cele când evaluarea se face individual 

sau cu alte imagini 1 

anual, la nivelul fiecărei clase din încadrare 8 

cursuri de formare continuă prin CNCEIP, MECT, CCD 1 

am conceput un mod de evaluare centralizat pe grupă (dispozitiv matematic) 2 

la master 4 

metode diferite la clase diferite 4 

studiez psihologia 3 

efectuarea cercetării pentru lucrarea de licenţă 5 

elaborarea lucrării de licenţă "Implicaţiile psihologice asupra copiilor cu 

părinţii plecaţi în străinătate" 1 

eleborarea unor lucrari ştiintifice, referate 2 

în orice împrejurare pentru a-i cunoaşte mai bine pe copii 1 

înscrierea în anul 2009 la master "Strategii interculturale" 1 

metode interactive 2 

mi-am reconsiderat atitudinea fata de educabili (elevi-părinţi) şi colegi 1 

opţionale 1 

activităţile comisiei metodice, cerc pedagogic, centrul metodic 1 

proiectarea didactică, prilej de aplicare efectivă a achiziţiilor dobândite la cursuri 1 

şcoala părinţilor 1 

nonrăspuns, răspuns nemotivat, nu 57 

 

9. Eaborare de / parrticiparea la elaborarea de cursuri opţionale. Titluri, teme. 

"Ecologişti pe trotinete" 2 

"Educaţia de mediu la vârsta preşcolară" 1 

"Geografia Europei" cls. XII, "Hazardurile naturale şi antropice" cls. XI 1 

"micii actori" 1 

"Micii pictori"; "Micii actori"; "Educaţia de vârsta preşcolară" 1 

"Noţiuni de creaţie", "Studiul materiilor prime" 1 

"să cântăm şi să jucăm în engleză" 1 

cursul "Educaţie creativă" 2 

cursuri de formare continuă/2006 - organizate de minister; cursuri opţionale la 

nivel de clasă - stil şi compoziţie; unitate şi diversitate  2 

metale, pietre preţioase 1 

Business English 1 

cu mulţi ani în urmă 2 
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micii plasticieni; matematică distractivă 2 

muzica, dans modern, ecologie 2 

statistică şi teorie literară, tehnici de redactare, limba română funcţională 1 

tehnici de laborator, chimie aplicată, chimia şi viaţa  1 

predare asistată de calculator 2 

DEC - penelul fermecat 1 

educaţia pentru cultura populară 1 

educaţia prin dans şi mişcare 1 

instrumente şi tehnici de măsurare; metode volumetrice de bază, materii prime 

şi materiale; securitatea şi sănătatea în munca în laboratoare 1 

istoria matematicii 2 

la nivel de gradinita şi strict la grupă 2 

la nivel de grupă "Micii sanitari" 2 

la nivel de grupă, antrenament grafic 1 

la nivelul grupei  1 

la nivelul grupei şi al grădiniţei  2 

matematica distractivă; Micii dansatori 1 

Mecanisme şi organe de maşini; modele pentru produse vestimentare 1 

Metrologie generală; Introducere în electronică; Instrumente şi tehnici de 

măsurare; Componente şi dispozitive electrice 1 

proiectarea AutoCAD, introducere , prelucrare date 1 

teatru pentru copii, "micii actori" 1 

teatru pentru copii, educaţia sanitara, micii ecologişti 1 

tehnici dramatice 2 

nonrăspuns, răspuns nemotivat, nu 54 

10. Manifestarea directorului ca manager / ca lider / în ambele ipostaze 
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Argument: 

conduce oficial activitatea instituţiei 1 

coordonează activitatea de administrare dar şi antrenează colegii în diverse 

activităţi de îmbunătăţire a imaginii şcolii 1 

creează o bună imagine a şcolii în comunitate, coordoneaza activitatea şcolară 3 

cunoaşte problemele şcolii 3 

cunoaşte şi aplică legislaţia în conducerea şcolii;  1 

este model/apropiat/comunicativ/echilibrat 1 

deoarece aşa consideră şi foarte bine face 1 

directorul se manifestă ca lider în rrelaţia cu cadrele didactice şi ca manager în 

rezolvarea problemelor de natură economică 1 

directorul se manifestă ca lider iniţiind activităţi educative şi reconfortante 1 

directorul unităţii dovedeşte preocupare pentru modernizarea bazei materiale, 

iar ca lider îndrumă şi controlează calitatea activităţii didactice 1 

este activ, punctual, îşi face meseria la catedră dar şi coordoneazş unităţile din 

subordine 1 

este o personalitate ce-şi valorifică toate competenţele pentru bunul mers al 

procesului instructiv-educativ 1 

foloseşte adesea expresia "eu am facut ... ", "eu am realizat ", "eu .... Eu" 1 

în funcţie de situaţia ce se impune 1 

în funcţie de situaţiile apărute 1 

managementul este o profesiune şi o ocupaţie complexă 3 

managementul este o profesiune si o ocupatie complexă şi plină de 

responsabilităţi, o ştiinţă a singularului, a unicului 1 

organizator bun, planificarea activităţilor este elaborată şi finalizată, bun 

coordonator în activitatea metodică 1 

organizează activitatea în şcoală luând decizii, dar poate fi şi lider de opinie 2 

se implică în toate problemele 4 

se preocupă cu interes de bunul mers, dar ne şi reprezintă profesional 5 

se preocupă de obţinerea de fonduri pentru unitate, baza materialăa şi 

coordoneaza întreaga activitate 3 

nonrăspuns, răspuns nemotivat, nu ştiu 63 

 

11. Contribuţia la educaţia nonformală în spaţiul comunitar. 

abordez cu interes educaţiile paralele implicând copiii în programe de 

educaţie ecologică şi sanitară judeţene, naţionale 2 

activităţi extracurriculare 4 

activităţi extracurriculare, de parteneriat, sănătate, ecologie 2 

activităţi extraşcolare cu elevii, care nu sunt prinse în programă, dar au un 

impact mare 1 

am participat cu elevii la care sunt diriginte la intâlniri cu elevii 

instituţionalizaţi 4 
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am participat la activitatea Gradiniţei de vară - sprijinind Consiliul local în 

educarea copiilor din familiile de rromi 2 

cu A.P.M., Biblioteca Judeţeană, Poliţia, Biserica 2 

în parterneriat cu Primaria  "Şi noi ocrotim natura" 1 

încerc să insuflu educaţilor dorinţa de a-şi dezvolta abilităţile comunicaţionale 

în diferite împrejurări (expoziţii, concursuri) 1 

prin atitudine, ţinută 2 

prin coordonarea unor proiecte şi participarea la acţiuni de promovare a 

imaginii şcolii 5 

prin diverse activităţi extracurriculare 2 

prin exemplul personal de comportare în familie şi societate privind 

importanţa şcolarizării la vârste timpurii 2 

vizite la muzee, spectacole de teatru 5 

educaţie ecologică, programe parteneriat 2 

lucrez ca voluntar la Clubul Pinochio 1 

parteneriate 6 

participarea voluntară cu clase de elevi la schimburi de experienţă, 

promovarea materialelor educative 2 

prin activităţi extracurriculare 4 

prin emisiunea de la TV 1 - "Şcoala părinţilor" 1 

prin integrarea rromilor în şcoală 2 

proiecte ecologice 2 

promovarea rezultatelor şi imaginii şcolii 4 

parteneriate cu biserica, familia, publicaţii, afişe, articole în presa locală 3 

nonrăspuns 38 

12. Buna cunoaştere a elevilor. 

observaţia; completarea în fişa de observaţie a comportamentelor 

dezirabile/indezirabile; strânsă legatură cu familia 1 

chestionare, discuţii 3 

comunicare, observare continuă, realizarea de activităţi comune 3 

comunicarea cu familia şi instituţiile abilitate: Centrul de pediatrie infantilă; 

psihologul scolii; consilierul educativ; mediatorul scolar; colegi 2 

comunicarea cu părinţii, sisteme de evaluare 2 

convorbiri cu părinţii, discuţii particulare cu elevul, teste 3 

convorbiri, dezbateri, teme, antrenare în activităţi diverse, legătura cu familia 3 

observare, comunicare, creare de situaţii noi, individualizare, stimulare etc. 2 

cunoaşterea inclinaţiilor, aptitudinilor, intereselor elevilor, colaborare cu familia 2 

cunoasterea preşcolarilor se realizează lucrând în mijlocul lor prin observări, 

analiza produselor activităţii, comunicare 2 

prin comunicare continuă 2 

dirigenţie, vizite la domiciliu, excursii 5 
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discuţii individuale, comunicare diriginte-elev, diriginte-părinte 2 

discuţii 4 

fişa psihopedagogică; teste iniţiale 5 

implicare în activităţi extra-curriculare 2 

interactiv 1 

interviu, chestionar 1 

lansez concursuri, îi implic în diferite proiecte, dau teste  1 

legatura directă cu familia, activităţi de evaluare a acestora 2 

metode de cunoaştere a copilului 1 

o relaţie foarte bună profesor-elev 2 

observare, comunicare, stimulare 1 

observarea directă, teste, teste pshihopedagogice, evaluări 1 

observaţia directă, conversaţia 4 

observaţii curente; notarea sistematică a progreselor personale; evaluări 1 

observaţii curente, înregistrarea datelor şi evaluare 1 

observaţii curente, înregistrarea datelor şi interpretarea acestora 1 

observaţii curente, înregistrare, concluzii, evaluare 1 

observaţii curente, sortarea sistematică 1 

prin chestionare, comunicare, strânsa legătura cu familia 3 

prin colaborare cu familia, prin teste, prin comunicare 2 

prin comunicare, testare psihologică 1 

prin cunoaşterea copiilor sub toate aspectele 3 

prin dialog direct, prin dialog cu familia, prin teste pshihologice 2 

prin dialog, observaţii, colaborare cu familia 2 

prin discuţii cu părinţii, chestionare , evaluare initială 1 

prin elaborarea şi utilizarea instrumentelor de evaluare 2 

prin evaluare iniţială 2 

prin evaluări continue şi periodice 4 

prin evaluari periodice şi continue, observări curente, notarea sistematică a 

progreselor personale ale copiilor  1 

prin observări spontane, directe, discuţii cu părinţii, cu personalul de îngrijire 1 

observaţie, conversaţie, participare la acţiuni extracurriculare, interactivitate 1 

prin observaţii curente, teste, prin metode interactive şi participative 2 

prin teste, evaluări iniţiale, sumative, finale 2 

prin toate tipurile de activităţi scolare şi extraşcolare, prin serbări, mese 

rotunde, prin vizite la alte unităţi alese 1 

printr-o comunicare deschisă cu toţi factorii implicaţi 1 

printr-o comunicare permanentă cu părinţii şi evaluările din cursul anului 2 

teste, chestionare, observaţia curentă, analiza produselor muncii copiilor, prin 

implicarea copiilor în activităti specifice inedite 1 

zilnic prin activitati liber-alese, activităţi comune 1 

nonrăspuns 3 
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13. Încurajarea cercetării specific-profesorale prin legislaţia în vigoare 

da şi nu; trebuie aerisită programa şcolară 1 

din păcate, legislaţia se schimbă prea des 1 

fără perspectivă, fără concepţie unitară 1 

învăţământul preşcolar urmăreşte abordarea integrală a copilului şi a educaţiei 

sale, implicarea familiei şi a comunităţii 1 

oferă posibilitatea cadrelor didactice la cursuri de formare continuă 1 

nu prea mult, nu în totalitate 3 

nu, rareori 1 

numai din bugetul propriu nu te poţi forma şi informa continuu - cartea costă  1 

obligativitatea efectuarii evaluărilor, consemnarea rezultatelor în fişele de 

caracterizare ale copiilor 1 

permite şi încurajează aplicarea personalizată a curriculumului 1 

prin măsuri de perfecţionare prin corespondenţă, fără frecvenţă, ID 1 

se încurajează, dar adesea se face formal şi nu întotdeauna de calitate 2 

nu 41 

nonrăspuns, răspuns nemotivat, nu ştiu 44 

O mare parte a subiecţilor se exprimă negativ categoric (39 de repondenţi), iar un număr destul 

de mare au exprimări din care reiese că rezultanta legislaţiei conduce la lipsa susţinerii pentru 

cercetarea specific profesorală. Unii subiecţi invocă formalismul activităţilor, costurile mari şi 

lipsa de coerenţă a acţiunilor sau prevederilor legale. 

14. Îmbunătăţirea calităţii formării continue şi iniţiale prin cercetare specific-profesorală. 

actualizarea competenţelor profesionale într-un domeniu 2 

calitatea formarii continue şi a celei iniţiale poate fi îmbunătăţită 3 

citiţi, instruiţi-vă, comunicaţi cu cei din jur şi din viaţa dumneavoastră  1 

cursuri de formare continuă 8 

cursuri de formare în specialitate 4 

cursuri gratuite; studiul individual 1 

cursuri organizate să raspundă cerinţelor/intereselor cursanţilor (momentan 

sunt organizate mai mult în favoarea formatorilor) 1 

formarea unor grupuri de lucru la nivelul unităţii şi susţinerea financiară în 

vederea colaborării cu specialişti, formatori 2 

aplicarea informaţiilor achiziţionate în cadrul cursurilor de formare continuă 1 

informarea permanentă cu noutăţile din domeniu; activităţi de menţinere a 

cunoştintelor, îmbunătăţirea cunoştintelor şi abilităţilor 2 

iniţierea de cursuri de perfecţionare gratuite 1 

libertatea initiaţivei; organizarea de acţiuni extraşcolare cu scop educativ sau 

colaborarea cu părinţii 1 

mult studiu individual; participarea la cursuri de perfecţionare 1 
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organizând cursuri de reactualizare a informaţiilor psiho-pedagogice ce 

vizează această cercetare 1 

organizarea pe domenii profesionale (în unitatea de învăţământ sau prin ISJ)  1 

participarea la diferite cursuri, dar în condiţii de implicare financiară 

personală minimă sau gratuit 1 

prin acţiuni curente la nivelul clasei, al şcolii şi al comisiilor metodice 1 

prin aerisirea curriculumului; prin crearea condiţiilor optime de lucru pentru 

cadrele didactice (prea mult stres) 1 

colaborare cu parinţi-educatori-învăţători, îmbogăţirea cunoştintelor prin 

carte de specialitate 2 

prin cursuri de formare cu teme cât mai diverse ce urmează reforma 2 

prin cursuri de formare continuă şi studiu individual în specialitate 4 

cursuri de formare mai multe la care sa aibă acces toate cadrele didactice 1 

prin cursuri plătite de minister 6 

prin cursuri specifice plătite de minister cu exemple concrete şi nu 

genaralităţi; la elevi - prin buna aplicare a teoriei în practică 1 

prin exemplul propriu al cadrului didactic; competenţă, profesionalism 1 

prin formatori de înaltă ţinută profesională; activităţi practice adaptate 

cerinţelor noilor generaţii 1 

prin îmbunătăţirea considerabilă a bazei materiale şi de continuă formare 1 

organizare clară, sistematică, conţinut modern, relaţionat cu obiectivele 

impuse; finanţare specială 1 

prin organizarea de cursuri, alocarea de bugete 1 

organizarea de seminarii, cursuri, conferinţe şi finanţări corespunzătoare 4 

prin participare activă, documentare, informare, finanţare 2 

prin participarea la programe de perfecţionare, curentă, periodică, 

organizarea stagiilor în cadrul vacanţelor şcolare etc. 1 

prin realizarea de cursuri de formare continuă prin distribuirea de materiale 

didactice şi susţinerea financiară în această direcţie, studiu individual 1 

prin realizarea de cursuri de formare continuă subvenţionate de minister,  

distribuirea de cărţi, reviste, suporturi audio-vizuale 1 

prin studiu individual; prin evaluările copiilor 1 

receptivitate faţă de nou, spirit creator, crearea atmosferei permisive curiozităţii 1 

respectarea legii învăţământului privind numărul de preşcolari la grupe, 

alocarea de fonduri pentru realizarea de bunuri materiale atât în clasă, cât şi 

în exterior, conform curriculumului naţional 1 

rezultatele cercetării pot sta la baza elaborării programelor de formare 

continuă pentr profesori şi a celor de formare iniţială pentru elevi 1 

seminarii, concursuri 6 

studiu individual, cărţi de specialitate 7 

sugestii practice şi aplicaţionale directe; crearea unui spaţiu educaţional mult 

mai funcţional şi specific vârstei, jocul să fie activitatea fundamentală iar 

copilul să se simtă mai liber 2 

nonrăspuns 18 
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Pe baza exprimărilor subiecţilor, a fost elaborat un tabel sintetic privind factorii declanşatori ai 

proceselor de învăţare organizaţională şi factorii de risc pe care aceştia i-au enumerat: 

Declanşatori ai proceselor de învăţare 

organizaţională / factori motivaţionali 

Factori de risc 

Strategia: 

formarea şi cercetarea specific-profesorală 

pot reflecta viziunea organizaţională şi 

strategia de dezvoltare  

Inabilitatea/incapacitatea de a stabili 

legături clare între formare, consiliere, 

coaching sau alte forme de intervenţie şi 

realizările organizaţiei.  

Creşterea instituţională: 

creşterea sau obiectivele ce prevăd creşterea 

necesită recrutare de personal şi dobândirea 

de competenţe noi.  

Din cauza cadrului legal, directorii nu pot 

angaja personal cu competenţe dovedite în 

domeniu, sau, dacă sunt în situaţia (destul 

de rar întâlnită) de a o face, de multe ori 

evită acest lucru (teama de competiţie 

internă, incapacitatea de a folosi aceste 

competenţe, dorinţa de a păstra controlul 

asupra unui colectiv marcat de 

mediocritate.  

Inovare: 

organizaţia a pornit pe o cale a inovării şi 

obţine rezultate, atrăgând beneficiarii (elevi, 

părinţi, alţi actori cu care cooperează). 

Există o ruptură între angjaţii care lucrează 

în proiecte inovative, dornici de a învăţa şi 

cu rezultate importante, şi cei care se 

mărginesc la atitudine anastatică. Uneori, 

mijloacele de a face demarcaţia între cele 

două categorii sunt slabe, insuficiente, sau 

directorul ori consiliul de administraţie nu 

doresc acest lucru. Lipsa promovării şi a 

aprecierii celor care adaugă valoare 

organizaţiei poate conduce la varii riscuri: 

aplatizarea dorinţei de a continua,  fricţiuni 

interne, plecarea unei părţi a angajaţilor 

care au promovat/susţinut trendul inovativ. 

Legătura dintre activitatea curentă şi 

performanţele ridicate ale organizaţiei: 

formarea, consilierea, formele de mentorat 

şi coaching intern aduc dovezi concludente de 

contribuţie la îmbunătăţirea activităţii, iar 

costurile interne (timp, efort, costuri de 

oportunitate din partea celor implicaţi în 

astfel de activităţi, costurile achitate unor 

terţi pentru a realiza aceste activităţi), iar 

aceste costuri sunt văzute ca eficiente, 

"merită banii şi efortul" investite.  

Formarea este considerată lipsită de 

importanţă, şi se consideră că nu aduce 

beneficii.  

Perspectiva managerului/directorului: 

acesta a avut experienţe relevante şi 

pozitive în domeniul formării şi dezvoltării 

organizaţionale, cunoaşte valoarea 

Lipsa de semnificaţie a formării şi a 

dezvoltării personale şi organizaţionale 

pentru membrii organizaţiei, fenomen ce 

poate fi combinat cu lipsa de expertiză şi 
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metodelor respective şi este capabil să le 

aplice organizaţiei.  

de dorinţă de a participa la procesele de 

analiză a nevoilor şi de planificare a 

proceselor de formare de diverse tipuri. 

Costul formării poate fi văzut de personal 

ca unul prea mare în raport cu aşteptările  

pentru astfel de activităţi (timp, bani, 

efort), de unde lipsa intenţiei de a acorda 

timp şi atenţie formării interne sau externe.  

Cultura organizaţională: 

cultura organizaţională sau managerială este 

favorabilă formării şi dezvoltării resursei 

umane.  

Directorul/managerul să nu acorde 

importanţă şi să ignore beneficiile acestui 

tip de activităţi (training, coaching, 

interformare, schimb de experienţă etc.).  

Dificultăţi de recrutare: condiţiile de piaţă 

(atunci când există postul respective şi nu 

este supus restricţiilor legale de recrutare) 

nu permit recrutarea – oportunităţi privind 

cariera, salariu comparabil cu ce oferă piaţa 

- nu sunt posibl de acordat.  

Uneori managerii nu au educaţia 

managerială şi competenţele necesare 

recrutării personalului potrivit, atunci când 

condiţiile permit aceasta.  

Technologia nouă, schimbările de profil: 

platforme noi de comunicare şide învăţare 

(AEL, BDNE), transformarea profilului 

şcolii.  

Managerii/directorii sunt preocupaţi mai 

mult de supravieţuirea unităţii şi chiar a lor 

în funcţe, de asigurarea catedrelor 

(strategii de termen scurt) decât de 

dezvoltarea resursei umane şi de formare.  

Mărimea şcolii, mărimea localităţii: şcolile 

mari dispun de regulă de mai multe facilităţi 

şi oportunităţi de formare şi de accesare de 

programe privind dezvoltarea resurselor 

umane decât unităţile mici. Totodată, 

localităţile mari permit facilităţi, acces şi 

oportunităţi de dezvoltare personală a 

profesorilor mai mari decât localităţile mici, 

în special cele din mediul rural. 

Datorită naturii diverse a cursurilor şi 

formelor de instruire, dar a resurselor 

limitate pentru a le accesa, costurile de 

oportunitate (uşurinţa deplasării, accesul la 

informație şi la factorii decizionali etc.) 

sunt inegal distribuite, pe de o parte, 

funcţie de mărimea şi prestigiul şcolii, de 

mărimea localităţii şi de dinamica 

economică a acesteia, pe de altă parte 

(resursele comunităţii diferă).  
 

 

Tipul de instituţie şcolară şi nivelul de 

învăţământ: formarea personalului poate fi 

mai probabilă în cazul unor instituţii de 

învăţământ care au fost focalizate anterior de 

programe de formare, şi se recunoaşte 

valoarea acestora. 

Anumite medii şcolare au fost focalizate de 

programe de formare anterioară de slabă 

calitate, şi există fenomenul de respingere a 

unor activităţi considerate ineficiente. 

Natura formării: formarea devine relevantă 

pentru organizaţiile şcolare dacă se 

adresează nevoilor identificate în 

organizaţie, este furnizată într-o formă 

flexibilă, care să nu perturbe activitatea 

curentă, dar, în acelaşi timp, să permită 

Este dificil să furnizezi formare adecvată 

unor grupe eterogene de formabili, în care 

există diferenţe mari de motivaţie, 

capacitate de învăţare, experienţă 

anterioară, formare iniţială, specializare. 

Promovarea formării şi a marketingului 
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liniştea şi izolarea de problemele curente, 

deoarece, din practica autorului, directorii, 

profesorii îşi distrug de multe ori şansa de a 

învăţa ceva deoarece problemele curente le 

ocupă mintea, le comută în mod repetat 

atenţia, lipsesc intervale de timp mai scurte 

sau mai lungi – de fapt, distrug coerenţa 

actului de formare şi calitatea activităţii de 

formare. Există posibilitatea ca anumite 

secvenţe de formare să fie conduse, 

performate sau facilitate de unii membri ai 

colectivului şcolii, care au competenţele 

necesare sau posedă expertiza necesară.   

intern poate întâmpina grade diferite de 

opoziţie, respingere, indiferenţă, 

neîncredere.  

Iniţiative de schimbare: formarea este 

eficientă şi are impact mare atunci când în 

instituţia şcolară echistă proiecte de 

schimbare organizaţională, cant există 

procedure şi preocupări de raportare reală la 

nevoile elevilor şi solicitările părinţilor, când 

comitetul pentru asigurarea calităţii din 

şcoală are ecou real şi o activitate lipsită de 

formalism.  

Pentru un profesor suplinitor calificat, chair 

foarte bine pregatit şi dorit de părinţi, 

colectiv şi de director, cel mai probabil 

următorul loc de muncă va fi în altă unitate 

şcolară. Ideea de a reţine forţa de muncă ce 

adaugă valoare, manifestă iniţiativă şi 

contribuie prin calităţile personale la 

creşterea organizaţională este foarte greu, 

dacă nu imposibil de realizat în actualul 

sistem.  

Aşteptări: există aşteptări şi dorinţă reală din 

partea personalului şcolii în direcţia 

îmbunătăţirii activităţii.  

Formarea managerilor/directorilor 

furnizează mai degrabă beneficii pe termen 

lung decât pe termen scurt, pentru 

organizaţie. Perisabilitatea directorilor, 

arbitrariul numirii şi eliberării acestora din 

funcţie face ca investiţia în formarea 

directorilor să fie una riscantă, ineficientă, 

iar, de multe ori, contraproductivă. Există 

riscul ca, o vreme, să coexiste în aceeaşi 

unitate directori formaţi, de multe ori lideri 

puternici, la care colectivul continuă să se 

raporteze, iar noul director, de multe ori 

numit politic sau datorită unor conjuncturi 

care au puţină legătură cu vocaţia, 

competenţele şi asumarea responsabilităţii 

de lider, resimte prezenţa fostului director 

ca o ameninţare permanentă la autoritatea sa.  

Ajutor extern: o formare de bună calitate, 

adecvată nevoilor şcolii, sau sprijin de alt tip 

– consiliere, coaching, mentoring, 

consultanţă, este mai probabil să fie furnizată 

dacă în zona administrativă sau de acces a 

şcolii la astfel de servicii există un nucleu 

Există posibilitatea ca materialele de 

formare să fie irelevante, prost structurate, 

neadecvate nevoilor, insuficient cuplate la 

realităţile şcolii şi nevoilor personalului. 

Calitatea formării, în concluzie, poate fi 

slabă – există diferenţe mari între furnizorii 
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bun de formatori, consilieri, mentori.  de servicii de formare şi consiliere, iar 

acestea nu au fost studiate în suficientă 

măsură. Acelaşi program, standardizat la 

nivelul central al finanţatorului – minister, 

inspectoratul şcolar, ccd etc, are impact de 

nivele diferite asupra clienţilor (şcolile). 

Fundamentarea şi raţiunea furnizării 

formării: formarea este realizată pentru a 

realuza o anumită dezvoltare, rezolvare sau 

soluţionare a problemelor organizaţiei 

şcolare – depinzând de filosofia generală a 

programului, a politicilor etc. 

Lipsa informaţiilor relevante despre 

impactul formării, despre corectivele ce 

trebuie aduse formării – lipsă de feedback 

real şi care să fie utilizat în îmbunătăţirea 

furnizării formării. De multe ori evaluarea 

calităţii formării, a efectelor acesteia au un 

caracter formal, birocratic.  
 

 

 

Comentariu privind utilizarea instrumentului: Este un tablou tipic în care se listează oportunităţile de 

învăţare şi transformare organizaţională şi factorii de risc (sau ameninţările privind învăţarea 

organizaţională). Se adaugă la aceasta şi estimarea subiectivă a RPN (risk priority number) pentru 

a realiza procesele de schimbare sau de îmbunătăţire din şcoală. Această indexare se realizează de 

consultant sau de expertul în domeniul formării, pe baza chestionarului de estimare a riscului şi a altor 

instrumente pe care le consideră necesare: ancheta bazată pe chestionar, focus grup, discuţiile 

informale, evaluările realizate de instituţiile abilitate (Inspecţia şcolară, ARACIP, rapoartele de 

autoevaluare). Din literatură şi din rapoartele instituţiilor specializate reiese că o organizaţie şcolară, 

sau o organizaţie mică, pune accent pe schimbarea organizaţională, pe cercetare aplicată şi pe 

procesele de schimbare organizaţională atunci când asupra instituţiei planează pericole reale şi care 

ameninţă existenţa acesteia: pierderea pieţei sau a poziţiei pe piaţă, declasarea dintr-un sistem de 

acreditare sau de licenţe de furnizare a serviciului, scăderea evidentă a prestigiului şi conştientizarea 

acestui fapt la nivelul personalului şi a beneficiarilor (elevi, părinţi). Inexistenţa acestei presiuni 

la nivelul unităţii şcolare, ideea că lucrurile pot merge oricum, induce pasivitate, personalul 

ignoră beneficiile care apar ca urmare a formării, consilierii şi consultanţei, cercetării aplicate. 

Întrebarea ce se pune la nivel sistem este "cine va impune criteriile care să arate organizaţiilor 

şcolare că se află pe o cale bună sau pe calea eşecului organizaţional?". Nu este obiectul lucrării 

de faţă să răspundă la asemenea întrebare, rolul explicit, prevăzut în actele normative revine 

inspectoratelor şcolare, ARACIP şi ministerului de resort. În multe organizaţii şcolare, şi acest 

lucru a reieşit din interviurile cu directorii de şcoli şi din rezultatele cercetării, există idei clare şi, 

de multe ori, realiste şi cu valoare practică privind ce, cum, şi cine anume trebuie focalizat de 

programele de formare. Formarea, consilierea şi consultanţa vor trebui să devină parte a vieţii 

curente a organizaţiei, pentru a menţine tendinţele pozitive şi a acorda sprijin atunci când este nevoie.  
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Sinteza discuţiilor cu membrii Consiliilor de Administraţie 

Frecvenţa aprecierii şanselor cercetării în mediul şcolar este, în ordine descrescândă: 

1. Bune. 2. Foarte bune. 3. Foarte slabe. 4. Ca şi inexistente. 5. Slabe. 

1. Şanse bune: 

- nevoia clarificărilor pentru a identifica modul în care ar fi posibilă cercetarea, nevoia de 

formare pentru a putea organiza şi desfăşţra activităţile; 

- definirea unor perioade de timp în care activităţile respective să fie luate în considerare, 

eventual să fie normate; 

- nevoia ca activităţile respective să aibă o finalitate, să fie continuate prin valorificarea 

rezultatelor şi aplicate în practica curentă; 

- slaba finanţare, sau lipsa acesteia, face ca toate cheltuielile cu activităţile de cercetare, 

sporadice de altfel, să fie suportate de profesorii înşişi, iar aceasta este o limitare strategică 

impusă de sistem creativităţii şi dezvoltării în şcoli (propunerea fiind definirea de fonduri 

speciale pentru cercetare, la care profesorii să aibă acces, eventual pe o bază concurenţială, 

cu acces simplificat, dar obiectiv, fără ca evaluarea propunerilor să producă frustrări); 

- necesitatea ca persoane competente să fie sursă de expertiză, să poată îndruma, consilia şi 

orienta activitatea celor care doresc să abordeze teme de cercetare; 

- să se utilizeze metode şi instrumente adecvate; 

- să existe diversitate în tematica de cercetare, iar profesorii să fie motivaţi să participe; 

- rezultatele obţinute sunt urmărite şi valorificate, profesorii sunt sprijiniţi să aplice metode 

inovative în elaborarea cărora s-au implicat; 

- fiecare profesor, institutor sau educatoare se informează continuu asupra modalităţilor de a 

face cercetarea şi au acces la resurse de informare ştiinţifică adecvată cercetării în şcoală; 

- abordarea problemelor reale ale şcolii, ale familiei şi ale contextului social; 

- accentul va cădea pe creşterea prestigiului cadrelor didactice; 

- există interes şi susţinere; 

- dacă ar fi recompensaţi şi motivaţi, învăţătorii şi profesorii vor fi cointeresaţi.  

2. Şanse foarte bune: 

- grupele de preşcolari oferă posibilitatea implementării noului curriculum, şi există mai 

multă flexibilitate decât în cazul profesorilor să facem lucruri noi şi interesante cu copiii; 

- există resurse de cunoaştere/competenţă în educaţie, insuficient valorificate. 
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- aceste acţiuni sunt benefice atât pentru copii cât şi pentru noi, ne scot din rutină şi ne fac 

să vrem şi alte lucruri; 

- învăţământul trece la ora actuală prin mari transformări, iar modul de a preda sau de a 

face activităţi cu elevii trebuie schimbat din temelii; 

- cercetarea aplicativă, specifică educaţiei, este necesară la orice nivel de învăţământ, 

deoarece menţine contactul profesorilor cu noutăţile ştiinţifice şi cu activitatea inovatoare; 

- cercetarea specifică urmăreşte abordarea unor aspecte considerate acum mai puţin 

importante la noi în ţară, dar care sunt esenţiale pentru evoluţia şcolii; 

- există domenii în care nu sunt suficiente studii sau publicaţii, în care profesorii îşi pot 

aduce contribuţia – dirigenţia, lucrul cu clase simultane, lucrul în echipă; 

3. Şanse foarte slabe 

- dezorganizarea în introducerea noutăţilor şi inovării, a învăţământului în general, face 

dificil de crezut că va fi luată în seamă ideea de cercetare în şcoală; 

- nu se face cercetare decât in timpul susţinerii examenelor de grade sau de licenţă; 

- nu sunt finanţate cercetările, nimeni nu dă bani pe aşa ceva, poate pe ceva concret; 

- nu se iau în vedere problemele reale ale şcolii, ale familiei şi ale contextului social; 

- condiţiile desfăşurării acestui gen de activitate sunt improprii, nu este asigurat cadrul de 

organizare, evaluare, apreciere şi normare a activităţilor de cercetare; directorii evaluează 

activitatea la clasă, nu activităţile divergente, pe care le consideră de multe ori inutile; 

- nu se finalizeaza acţiunile de cercetare, atâtea câte sunt 

4. Şanse ca şi inexistente 

- nu se face cercetare decât arareori, în cadrul lucrărilor de grad, iar de multe ori şi acelea 

superficiale, câteodată mai sunt proiecte interesante, dar rar; 

- sunt foarte puţine propuneri tematice de cercetare; 

- rezultatele cercetărilor nu sunt luate în consideraţie, inerţia predomină;  

5. Şanse slabe 

- calitatea elevilor, comparativ cu alte unităţi, datorită specificului de grup şcolar, nu 

permite realizarea de activităţi de vârf; 

- profesorii nu sunt interesaţi, nu vor să se încarce cu activităţi care nu le sunt apreciate. 

Observăm o polarizare a aşteptărilor membrilor consiliilor de administraţie, de la optimism moderat, 

care exprimă circumstanţialitatea succesului acţiunilor de cercetare specific-profesorale în şcoală, 
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dar şi necesitatea şi oportunitatea acestor acţiuni, până la negarea posibilităţii cercetării, motivele 

fiind în special lipsa finanţării şi de interes, atât din partea profesorilor, cât şi din partea autorităţilor. 

Modalităţi de învăţare organizaţională 

Cercetările privind învăţarea organizaţională în organizaţiile mici au relevat că managerii de 

firme mici şi directorii de şcoli sunt receptivi îndeosebi la metodele simple de intervenţie, care să 

permită conştientizarea nivelului actual de competenţe ale diverselor categorii de personal şi să 

arate soluţiile pentru a construi, bazându-se pe aceste competenţe, noi deprinderi şi capabilităţi. 

O singură pagină de instrucţiuni, structurată după tipul procedural, care să fie înţeleasă de tot 

personalul implicat în procedură, este mai eficientă decât dosare întregi de evaluări, autoevaluări 

şi rapoarte. Dacă sunt impuse ierarhic, prin structurile de conducere din sistem (minister, ARACIP, 

inspectorate şcolare), aceste instrumente sunt percepute de multe ori ca muncă inutilă, iar oamenii 

încearcă să eludeze aplicarea instrumentelor (poate bune, în esenţă) şi "adaptează" datele şi 

informaţiile cerute, pentru a se conforma cerinţelor formale şi pentru a evita sancţiunile sau 

declasarea – un comportament defensiv de înţeles şi probabil să apară în condiţii de stress, 

cerinţe multiple şi duplicarea solicitărilor. O simplă sesiune de clarificare a rolurilor cu actorii 

relevanţi ce intervin în procesele decizionale, şi accentul nostru este pe deciziile financiare, poate 

conduce, cel puţin, la prezentarea poziţiilor fiecărei dintre părţi, deoarece, în procesul de bugetare a 

formării sau activităţilor inovative apare un proces de negociere tacită, nerecunoscut de legislaţie, 

de decantare a priorităţilor, dar fiecare dintre părţi are alte priorităţi, care nu sunt nici cunoscute, 

nici înţelese, nici respectate, de multe ori, de celelalte părţi. Organizaţiile şcolare reacţionează mai 

bine la acţiuni cu aspect neintruziv, de facilitare, consiliere şi mediere, decât la măsuri 

administrative dure, neexplicate suficient şi a căror semnificaţie nu a fost nici creată de emitent, 

nici explicată suficient şi folosind canalele adecvate. Colectarea masivă de date fără semnificaţie 

concretă pentru instituţiile şcolare, pentru directori şi profesori, apărută pe trendul continuu de 

reforme de tipul "stop and go", de regulă, la fiecare schimbare de miniştri, de regim politic sau 

cu ocazia multiplelor campanii electorale, a fost percepută ca o povară, încât manifestările perverse 

au (re)apărut: falsificare de date, raportări fictive, acţiuni de tipul "copy-paste" în documente de 

proiectare, strategii sau proiecte. Directorii şi colectivele profesorale au devenit intoleranţi la 

acţiuni pe care le privesc mai degrabă ca interferenţe în activitatea lor curentă,  decât ca sprijin şi 

ajutor – de care, de altfel, au mare nevoie şi pe care îl receptează cu bunăvoinţă. 
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3.3. Concluzii şi recomandări 

Ce relevă, aşadar, investigaţia – moderată în chipul propus aici? În pofida neîncrederii patente (dat 

fiind parcursul "reformei" învăţământului şi al luării deciziilor la nivel înalt preponderent politic, 

fără consultarea celor implicaţi direct în procesul educaţional) - marea majoritate a intervievaţilor 

şi-a exprimat dorinţa ca, dacă introdusă, cercetarea specific-profesorală să nu se limiteze la teorie 

şi 'să fie luate măsuri de politici educaţionale la nivelul decidenţilor ministeriali sau inspectorali ca 

ea să se finalizeze' – idee (ca să spunem aşa) justă, dar atitudine pasivă, chiar defensivă, în care 

se citeşte un anume grad de resemnare, de blazare, chiar sentimentul de inutilitate şi, în orice caz, 

slaba conştiinţă de cin profesional. Dar faptul cel mai semnificativ ni se pare acela că unul dintre 

comentariile recurente asupra investigaţiei a avut ca obiect caracterul (prea) "tehnic" al noţiunilor 

prezente în chestionar şi în interviu – însuşi conceptul de cercetare specific-profesorală născând 

nedumeriri, când nu chiar reacţii adverse. În discuţiile în jurul / la finalizarea interviului, aceste 

reacţii au fost comentate ca având (şi) resorturi psihologice – mai mulţi respondenţi invocând 

frustrarea (un intervievat punctând: 'Suntem înrăiţi!'). Dincolo, însă, de variabila afectivă, ecartul 

mare dintre pretenţii(le proreformatoare şi procalitative) şi realitate(a împământenită în sistem) 

rezidă în dificultatea prizei noţionale, ceea ce ne confirmă convingerea - exprimată consecvent 

în lucrările noastre de cercetare - că reforma începe de la limbajulul de specialitate: aşa cum 

este fie menţinut, fie modernizat profesiolectul, tot astfel va fi imposibilă, respectiv realizabilă 

schimbarea de fond. Un profesiolect înnoit garantează relief profesional şi social şi este solid 

punct de pornire pentru concepţia edificantă că lipsa prevederilor normative, cu care s-a motivat 

acordarea de slabe şanse cercetării specific-profesorale în mediul şcolar în condiţiile actuale, este 

doar un pretext pentru nonimplicare; în temeiul lui de asigurator de statut real, intern, actanţii 

educaţionali vor putea înţelege, în fine, că, în democraţie, ce nu se interzice expres este permis! 

Iar în răspunsurile primite există premise pentru dezvoltarea şi extinderea unei astfel de concepţii. 

Pe de altă parte, evidenta - în pofida declaraţiilor formale a consilierilor locali sau a primarilor - 

lipsă de susţinere comunitară a unor astfel de programe este disuasivă: neavând nici obişnuinţa, 

nici motivaţia iniţiativei, profesorii afirmă complezent că abordarea activităţii şcolare din perspectiva 

cercetării specific-profesorale ar veni în sprijinul descentralizării educaţiei (ceea ce este adevărat 

– dacă ea ar fi introdusă ca program), care le-ar da independenţă de acţiune, dar nu pot oferi o 

motivare tenabilă şi argumente solide. Reflexul festivist - întreţinut de forma de patriotism local 

numit, în PDI, "ethosul şcolii" - îi face să susţină, însă, că în şcolile lor au fost întreprinse 
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demersuri efective de gen – tristă imagine a prelungirii în democraţie a reflexului dublului limbaj. 

Exemplele oferite nu sunt / nu au cum fi concludente nici în această privinţă, şi cu atât mai puţin 

în aceea a unor modele de intervenţie procalitativă bazate pe inovaţie (chiar dacă, şi aici, unii 

- "adaptaţii" de vocaţie - încearcă "pictarea" realităţii). 

În încheierea acestor observaţii – un cuvânt despre elevii participanţi la (unele
*)

) interviuri. Lipsa 

menţionării intervenţiilor acestora în interpretarea moderată a răspunsurilor nu a fost întâmplătoare. 

Deşi maturi şi inteligenţi, aceştia - reprezentanţi ai colegilor lor în CA - sunt în necunoştinţă de 

cauză asupra vieţii profesionale a şcolilor, rămânând subiecţi pasivi ai procesului (cvasicontabil, 

prin bifarea conţinuturilor aplicate) de "predare-primire" de informaţii ştiinţifice reduse la scară. 

Nici lipsa menţionării opiniei sindicale în materie profesională nu este o scăpare din vedere. Nu 

inexistente, ci "ponderatoare", opţiunile "partenerilor sociali" constituie una dintre cele mai... 

decise frâne în reformă. Pentru "liderii" sindicali, profesionalizarea reală şi, în consecutivitate, 

evaluarea meritocratică a corpului profesoral nu este defel indiferentă, ci inconvenabilă, întrucât 

acestea i-ar lipsi, evident, de masa de manevră a celor care, formaţi după modéle de secol XIX, 

"mentoraţi" de "cadre didactice cu vechime" şi apreciaţi prin criterii a căror aplicare este la 

îndemâna unor "manageri" amatori (atât la baza, cât şi la vârful sistemului) devin repede, în 

covârşitoarea majoritate a cazurilor, simpli funcţionari intelectuali, spre paguba incomensurabilă 

a societăţii româneşti. 

Dar, spre a modera nu numai interpretarea datelor, ci şi parţialitatea firească a promotorului de 

schimbare prin inovaţie, raportăm, aici, pe scurt, rezultatele prelucrării la reperele inovaţiei în 

societatea bazată pe cunoaştere (şi menită cunoaşterii) - câmp nu doar al deţinerii de cunoştinţe, 

ci şi al transferului competenţial -, propuse de Comisia Europeană (cf. 2.5.). În zona A. de repere, 

se poate constata că produsul 'rezultat şcolar' continuă să primeze, reuşita educaţional-umană 

neintrând explicit în orizontul concepţiei şcolare; solicitarea - preponderentă - a respondenţilor 

pentru formare "practică" şi pentru "asigurarea condiţiilor", arătând că mentalitatea managerială 

şi profesorală este străină nu numai de directa proporţionalizare a calităţii cu dotarea, ci chiar de 

formativul realizării de instrumente în procesul educaţional –, ceea ce înseamnă, irefutabil, că  

resonsabilitatea managerială este - inclusiv (dar nu exclusiv) prin confuzie conceptuală - covârşită 

de răspunderea gestionară. În acest fel, educaţia nu poate fi concepută ca înalt serviciu social, 

 
*)

 din câte a rezultat în urma unor convorbiri informale, ei sunt, rareori convocaţi în CA 
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rămânând la nivelul cultural (în sens antropologic) al unei societăţi patriarhale: obligaţie legală – 

cu tot ceea ce presupunea aceasta pentru oferta educaţională, care este realizată, în continuare, 

în reflex ocupaţional, şi nu în spirit antreprenorial. 

Consecinţa (zona B. de repere) este că recrutarea, formarea continuă şi promovarea resursei umane 

rămân sub semnul administrativului, iar contribuţia acesteia – privită sub semn funcţional, sau, 

cel mult (şi adesea retoric) sub semnul "valorii adăugate", şi nu modificate. 

În fine - pentru zona C. de repere -, din investigaţie apare evident că managerializarea reală a 

conducerii şcolii actuale lipseşte, dezastruoasa numire politică a inspectorilor şi a directorilor, 

fără formare managerială prealabilă minând, în continuare, însănătoşirea vieţii şcolii. După două 

decenii de societate liberă, menţinerea acestei surse de subiectivism idiosincratic şi de manipulare 

este - alături de încurajarea prin curriculum a meditaţiilor particulare şi de birocraţia excesivă - 

proba neîndoielnică a faptului că în educaţia - şi în societatea - românească modul de viaţă încă 

(nu doar tolerat, ci) preferat este corupţia generalizată, cu efecte negative zilnice în viaţa şcolii. 

Cât despre recomandări – avem rezerve în a le face decidenţilor, cât timp nici chiar oferte concrete 

(spre a nu folosi aici expresia colocvială pentru punerea la dispoziţie a diverse moduri de lucru) 

nu a fost de natură a mişca inerţiile. Preferăm ca, dacă vor exista opţiuni pentru programul aici 

propus - a cărui firească poartă de intrare în viaţa şcolii este organizaţionalul – şi anume, nu 

partinic ori sindical, ci profesional, de asociaţie transdisciplinară a profesorilor -, să încorporăm 

astfel de recomandări în acţiunea directă. Nu este, desigur, de neglijat, pentru eventualii actanţi, 

nici sugestia de orientare în direcţia aplicării la proiecte (co)finanţate, prin care se poate lucra local, 

dar şi zonal. De asemenea, alocarea de fonduri proprii - desigur, acolo unde ele există (precum la o 

unitate cu specific tehnologic dintr-un judeţ în care s-a produs investigaţia) - şi realizarea de 

parteneriate cu acele şcoli ale căror directori vor avea inteligenţa managerială, dar mai ales 

liderială de a-şi asuma formarea rapidă şi ieftină - prin asistenţa ISE - a expertizei de gen. 

Dacă, totuşi, o recomandare este de avansat către autorităţile centrale, beneficiarele - nominale - 

ale cercetărilor noastre (mai mult sau mai puţin inovative), aceasta ar fi aceea de introducere a 

modelelor de intervenţie ca program naţional – pe care o administraţie realistă ar trebui să 

şi-l dorească. 
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MODÉLE de INTERVENŢIE (MdI) 

I. INTRODUCERE 

Sintagma-titlu pentru cele de faţă numeşte o realitate managerial-procalitativă de gen program 

întemeiată pe o construcţie profesională, care diferă de demersul social cu aplicaţie individuală 

(în sens de "caz") – cunoscut ca proiect de intervenţie, caracterizat prin preocupări terapeutice 

funcţional-ameliorative sau de integrare, cu scop în (re)adaptarea unor tipuri diverse de persoane: 

dezavantajaţi bio-fiziologic, defavorizaţi/marginalizaţi, ex-instituţionalizaţi (cu varianta de tragică 

amintire a "reeducării" totalitare) – un statut aparte având incluziunea şcolară, unde intervenţia 

este curriculară (din păcate, însă, suprafocalizată pe dezavantajat/defavorizat, nu pe grupul-clasă, 

având, astfel, efecte discutabile, cât timp invocata echitate se reduce la ideologia "democratică" a 

egalităţii de şanse, în locul idealogiei deontologice a şanselor egale la acces - şi acelea preliminate 

de probe vocaţionale - şi echivalente de parcurs şi finale). Intervenţia în aceste direcţii se realizează 

nu prin modele structurate, ci prin 'planuri
1
 de îngrijire', formulate în manieră destul de generală: 

'evaluarea situaţiei iniţiale'; 'planificarea în detaliu a acţiunilor menite să conducă la schimbările 

dorite'; 'măsurarea finală de rezultate' (de fapt, constatarea în scop mai degrabă justificativ a egalităţii 

obiective-rezultate), motiv pentru care proiectul/planul cuprinde, ca un fel de "compunere": tema şi 

informaţia 'pendinte', metodologie/planificare, instrumente, încheiere şi... bibliografie. Dominanta 

psihologică în acţiunile astfel desenate este vizibilă în teme precum 'eliminarea stresului prin 

relaxare fizică şi mentală', 'gândirea pozitivă (recunoaşterea-acceptarea aflării în situaţie stresantă)', 

'admisia intervenţiei', 'tehnici de asertivitate şi comunicare'. Dimensiunea sociologică este şi ea 

prezentă, atât în concepte ('macro-/micro-social', 'menţinerea structurilor'), cât şi în instrumentar 

('observaţie participativă', 'interviu', 'analiză calitativă de document', 'studiu de caz'). Sunt încorporate 

elemente de management – al timpului, al relaţiilor cu mediul extern, al rezolvării de probleme. 

 
1
 Avem aici o primă priză la o constantă a cercetărilor noastre: aproprierea conceptuală  prin clarificare ori prin 

instituire (explicată şi motivată) de accepţie. Dar luăm ocazia acestei referiri la terminologie spre a preciza că lexemele 

de aici ţintesc exclusiv acurateţea conceptuală. Este deopotrivă cazul termenilor inovativi proprii (de exemplu, eutropie) 

şi al celor preluaţi – prin "scanare" (ca 'insight') sau prin acomodare directă (ca 'transpecţie'). Că Managementul este de 

"cetăţenie britanică" şi că Româna are mancuri de echivalenţă satisfăcătoare a unor noţiuni indispensabile şi de forme 

(personal, resimţim, de pildă, lipsa unui *cercetiv = "de cercetare") şi că, pentru corectă şi deplină înţelegere, termenii 

trebuie uneori dublaţi în limba de origine – iată argumente uzuale. Refuzarea lor este semn de anemie intelectuală. 

Pentru atinşii de aşa ceva, "nassuflete" ar fi încă în uz, iar, să zicem, "televiziune de nişă" s-ar numi "privitorie de bortă". 

Aceştia ar trebui îndemnaţi să-şi asculte copiii vorbind... "calculatoristica" şi rugaţi să admită că Româna modernă este 

rezultatul mult-hulitului, în vremuri troglodite, "bonjurism" (a viitorului aparţinând - de ce nu? - "heloismului"...). 

Esenţială este, însă, evitarea/înlăturarea confuziilor – atât a celor (doar) omonimice, formale, precum, de exemplu 

proiectiv = 'future-oriented' vs. "de proiect", sau (mult mai important) a celor cu implicaţii conceptuale de fond, ca 

[formare veritabil-] continuă = non-sporadică/aleatoare/cincinală vs. 'on-the-job / in-service'. 
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Tipuri frecvent citate: Pincus-Minahan (1972) – recunoaşterea problemei, angajarea în intervenţie, 

culegere de date, diagnosticare, intervenţie, evaluare, încheiere; Sutton ('ASPIRE', 1994) – 

evaluare preliminară, planificare, implementare, revizuire; Procesul de Management al Îngrijirii 

(1991 - 'model englez de servicii pentru adulţi', numit şi 'practica în şapte paşi') – publicarea 

informaţiei, evaluare preliminară şi decizia asupra nivelului de evaluare mai detaliată, evaluarea 

completă, planificarea îngrijirii, organizarea îngrijirii şi a intervenţiei, monitorizare, revizuire cu 

posibilă revenire; schema Thompson (1998) – evaluare preliminară, intervenţie, revizuire, finalizare, 

evaluare; 'practici centrate' pe intervenţia în situaţie de criză [medicală], pe comportamentul 

cognitiv, pe rezultat, precum aceea bazată pe lucrările lui Reid si Epstein (1972); MIDO 

(Modelul de Intervenţie pentru Dezvoltarea Organizaţională – cf. www.codecs.ro/website.ro/...): 

 

 

Proiectul/planul de intervenţie este, aşadar, un set de operaţiuni rezolutive pregătite mai degrabă 

prin descriptori minimali (de gen vademecum sau didascalie), decât printr-un scenariu, care atacă nu 

cauzele adânci, de sistem, ci urmările unora naturale, precum dizabilitatea, ori culturale în sens larg, 

precum dezavantajarea (uneori, însă, doar pretinsă), printr-o serie de demersuri care - meritorii mai 

ales când este vorba de dizabilităţi - sunt, de regulă, iniţiative "simpatetice"
2
, adesea cu susţinere 

sau cu finanţare caritabilă, dar şi oculte şi cu beneficiari de fonduri nu tocmai dezinteresaţi, având 

funcţie exclusiv socială şi derulare limitată în timp. 

 
2
 chiar şi la nivelul susţinerii normative – a se vedea Ordonanţa de Guvern Nr. 86/2004 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Guvern Nr. 68/2003 privind serviciile sociale. 

http://www.codecs.ro/website.ro/
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O sinteză relativ recentă
3
 tentează înnobilarea temei sub sloganul 'demitizării'

4
 în sens pragmatic 

('în practica asistenţei sociale facem ceea ce măsurăm'), prin afirmaţii juste (e.g.: 'Lipsa planificării 

condamnă proiectul la un start fals [...]' sau distincţii corecte ('grup-ţintă' vs. 'populaţie-ţintă' ş.a. 

Şi, deşi nu cercetarea acestui câmp (altfel, la îndemână, prin cazuistica şi prin referinţele bogată/e) 

este în intenţia celor de faţă, rămânem un moment la amintita lucrare, fiindcă ea ocazionează acces 

util la chestiunea inovaţiei: supralicitarea condiţiei proiectului de intervenţie (ca '[...] intenţie de 

introducere a unei inovaţii' – s.aut. şi TMM) este contrazisă de limitarea admisă de autorul însuşi: 

chiar ca 'proiect de prevenire', el lucrează în 'paradigma deficienţei', investigând opiniologic 

('conştientizarea nevoilor') pentru 'identificarea disfuncţionalităţilor' - în fond, un fel de mozaic 

subiectiv a ce pare a lipsi la un moment dat - şi 'reducerii' lor, cu finalizare în 'închiderea cazului' şi 

cu perspectivă cel mult replicativă. Elocventă este emblematizarea "inovativităţii" prin modelul 

'Appreciative Inquiry – AI', al lui Cooperrider
5
 et aliis. Trecând peste echivalarea "inovaţiei" (fie şi 

sociale) cu alinierea la un model, constatăm - în redarea literală a lui 'appreciative inquiry' prin 

'intervenţie apreciativă' (de fapt, conform definiţiilor inserate de înşişi autorii în fruntea lucrării: 

[e]valuare de potenţial
6
), dar mai ales în crez ('the positive core of an organization'), în rădăcini 

('Indra's Net') şi în natura şi sensul celor '4D' ai ciclului (Discovery = appreciating: succesele [nu 

şi eşecurile]; Dream = envisioning: conjectural [nu predictiv]; Design = co-constructing: în ideal [nu 

în real]; Destiny = sustaining: alocare [nu posibilizare] (croşetele ne aparţin, n.n., TMM) -, un 

construct emoţional (a se vedea discuţia de mai jos despre transpecţie şi insight) conformist, cu 

inovativitatea cel puţin discutabilă şi cu actanţii – asociaţi, beneficiari şi clienţi.  

Or, este de precizat de la început, intervenţia profesională inovativă în bază de model situaţional 

(deschis, concatenar) propune - vezi mai jos definiţia - construcţia raţională de tip antreprenorial 

vizând coparticipare (începând cu cercetarea), formare continuă (în alternativă procalitativă) şi 

demultiplicare (ca sustenabilitate reală), cu actanţii ca implicaţi, utilizatori şi colaboratori. 

 
3
 Cojocaru, Şt. (2006). Proiectul de intervenţie în asistenţa socială. De la propunerea de finanţare la proiectele 

individuale de intervenţie. Iasi, Polirom. 

4
 bizar, câtă vreme proiectul este exemplificat "arhetipal", prin...  proiectul divin al Creaţiunii; real, însă, în comentarea 

"miturilor" despre elaborarea propunerilor (de fapt: solicitărilor) de finanţare a unui proiect 

5
 citat în Cojocaru cu câteva lucrări, la care adăugăm, pentru caracterul sintetic şi (mai) recent: Cooperrider, D.L., 

Whitney D., Stavros, J.M. (2003). Appreciative Inquiry Handbook. Bedford Heights, Lakeshore Communication, Inc. 

Scopul declarat: 'solve problems, create opportunities, make decisions and initiate action' întru schimbare; lewiniană, 

formula este pur constructivistă: 'the human action depends on the world as constructed rather the world as it is' 

6
 anume, nu de adresă cazuală, ci organizaţională la nivel de sistem – ceea ce, dacă nu ar fi înfeudat emoţionalismului 

cu tentă spiritualistă, l-ar putea face utilizabil într-un modele de intervenţie profesională, mai degrabă decât socială 
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Pentru speţa de faţă, reperele proiectului de intervenţie sunt, aşadar, tangenţiale: în ce numim aici 

"model de intervenţie" ipostaza remedială nu lipseşte, dar este secundară, "slabă" (v. aici, passim.). 

Înrudirea modelului de intervenţie cu proiectul priveşte tipul misiunii - eticul intervenţional - 

şi funcţiile implicate, precum proiectarea sau planificarea, dar specificitatea îi stă în caracterul 

managerial al acestora şi în câteva trăsături programatice printre care: orientarea prosistemică,  

redusă prin proiectul de cercetare la local, dar extinsă de noi la zonal; intenţia expres-procalitativă – 

întemeiată pe concepţia teleologică asupra rostului intervenţiei; maniera colaborativ-echipieră 

de gândire a integralei intervenţionale – cu bază în abordarea motivelor de fond pentru care este 

(considerată) necesară; focalizarea profesională – dintâi, în formarea (bazată pe cercetare ţintită) 

pentru reală continuitate în domeniu, cu tratarea actanţilor ca posibili 'scientist-practitioners'; 

finalitatea organizaţională – cu depăşirea pragului individual de adresare în favoarea perspectivei 

asupra întregului peisaj educaţional. Cuprinse, împreună cu alte caracteristici, în definiţia analitică 

de mai jos, ele sunt detaliate într-o secţiune
7
 unde sunt inserate şi explicaţii şi echivalenţe. 

Modelul de intervenţie (MdI) este un program profesional cu structură deschisă, presupunând 

aderare deontologică la filozofia suportivităţii, la strategia cercetării-inovaţie procalitative pentru 

dezvoltare sistemică robust-durabilă şi, deopotrivă, la managementul adhocratic de gen liderial 
8
 

şi vizând asistarea profesională constantă, la nivel zonal/local, a reuşitei educaţional-umane
9
. 

Reglementat de standarde procalitative
10

, el are, prin caracterul metodologic al permanentei reflecţii 

ca-despre-în acţiune, scop reglator şi valoare praxio-managerială (de efectivitate) fiind introdus şi 

susţinut prin formare real-continuă de optimă orientare şi destinat co-elaborării echipiere de 

soluţii-sugestie de rezolvare de probleme prin repunere în termenii 'gândirii «altfel»', ca variante 

şi/sau alternative prestabile în practici de intervenţie – posibile bune practici demultiplicabile. 

 
7
 GLOSAR-ul anexat, care se constituie în componentă integrantă a cercetării de faţă; alte lămuriri (şi discuţii posibile) 

– la http://groups.yahoo.com/group/cercetare-inovare, email cercetare-inovare@yahoogroups.com, special create. 

 8
 cum este managementul adhocratic al riscului; cf. Mihail, T.M. (2008 [1]). Relaţii intraorganizaţionale în condiţii 

de de-concentrare. Modúl de formare continuă în management educaţional de sistem-proces. În: Colectiv. Politici de 

descentralizare în învăţământul românesc. Managementul financiar şi sistemul decizional. Bucureşti, ISE, pre-print. 

(Precizăm de la început că lucrările proprii citate sunt, în mare majoritate, contribuţii elaborate în cadrul sau în anturajul 

temelor de cercetare ale ISE – rămase, prin politică instituţională, în regim de pre-print, în "portofoliul" Institutului.) 

9
 Cf. Mihail, T.M. (2008 [2]). Programul 'ICCPRE'. Formarea profesorilor ca formatori în proiectarea-performarea de 

curricula alternative de formare continuă şi iniţială centrată pe şcoală/zonă pentru reuşită educaţional-umană, prin 

implicarea cercetării specific-profesorale de echipă în baza "gândirii «altfel»" [modúl-bază, modúl adiacent, consultanţă]. 

Bucureşti - Braşov, ISE - ISJ [prin Liceul Teoretic "Constantin Brâncoveanu"], pre-print 

10
 la noi, un prim pas (mult perfectibil) este 'Standarde de referinţă...' (v. mai departe – dezvoltare) – din care preluăm 

reformulând pe alocuri în direcţia specificului MdI 

http://groups.yahoo.com/group/cercetare-inovare
mailto:cercetare-inovare@yahoogroups.com
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Structural, MdI este un model dinamic, dezvoltat prin acomodarea la domeniul educaţional a 

principiilor dezvoltării organizaţionale a unei firme privite ca sistem dinamic (repere "scurte" – 

la: www.asecib.ase.ro/Mitrut%20Dorin/Curs/Cibernetica/htm ori cu descriptorul 'model dinamic'). 

Mutatis mutandis - înlocuind criteriul rentabilităţii (contabile) cu cel al profitului social (i.e. gradul 

de realizare a reuşitei educaţional-umane – v. text&note, passim.) -, aplicarea MdI cere corelarea 

între starea profesională provenită din investiţia în formare şi din creditarea ocupaţională 

alocată ca urmare a analizei cost-beneficiu (ea însăşi un posibil MdI – v. II.3.A.) şi efectele 

deciziilor de optimizare procalitativă asumate prin strategia de cercetare-formare-dezvoltare. 

Funcţionarea modelului constă în "punerea", concretizarea şi confruntarea cu realitatea a ipotezelor 

în situaţia fiecărei unităţi educaţionale zonale (UEZ) / locale (UEL) interesate de MdI ca program 

cu finalitate în formarea continuă alternativă. Formularea ipotezelor şi aplicarea lor iau în calcul: 

# variabilele de stare a capitalului 'cald' (uman), în condiţiile 'reci' date la momentul aplicării: 

- valoarea investiţiei profesionale existente, considerată în baza evaluării periodice a expertizei 

(expertiză = competenţialitatea ca funcţionalizare modal-procalitativă a valorilor - v. 
43

); 

- valoarea creditului ocupaţional reglementat, în raport cu situaţia instituţională constatată 

(de către organisme gen ARACIP, prin formule îmbunătăţite criterial) a UEZ/UEL; 

- valoarea specifică, particulară, a fiecărei generaţii umane per ciclu şcolar şi, ca reper 

adjuvant, a ambientului ei cultural şi social, constatată prin cercetare specific-profesorală. 

# variabilelele de decizie ale strategiei de optimizare procalitativă: 

- implicarea în viaţa curentă a UEZ şi UEL a cercetării specific-profesorale – asistate 

expert în scopul implicării inovaţiei; 

- recrutarea, formarea continuă procalitativă şi motivarea prin evaluare meritocratică a 

capitalului uman permanent - manageri şi profesori - pentru o formare iniţială în bază de 

curriculum modal a celui tranzient - fiecare "leat" de elevi; 

-  dezvoltarea prin transfer către sistem a valorii modificate obţinute în proces – 

performanţa unui atare model fiind dată de capacitatea lui de a proba, la actualizare (a se compara 

cu finalul studiului, la 
140

) optimizarea valorii capitalului uman permanent şi tranzient, constatată 

prin evaluare meritocratică a activităţii lor profesionale şi, prin aceasta, maximizarea valorii 

unităţii educaţionale zonale/locale (inspectorat, şcoală), în identitate de pachet de funcţii, 

constatată prin aprecierea succesului concretizării acestor funcţii în reuşita educaţional-umană.  

http://www.asecib.ase.ro/Mitrut%20Dorin/Curs/Cibernetica/htm
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Ipotezele sunt construite în convenţia de funcţionare a sistemului – realul obstacol în calea 

modificării pozitive de valoare în/prin evoluţia organizaţiei şcolare fiind chiar această convenţie: 

Ipoteza 1. În condiţii manageriale de: asigurare, conform standardelor de funcţionare, de personal 

stabil/complet(at) şi a 'bazei materiale'; relativă cunoaştere a nivelului prestatorilor şi al utilizatorilor 

de expertiză; comunicare intra-/interşcolară a rezultatelor ca produse, randamentul capitalului uman 

se află în grafic contractual. Rezultată din executarea comenzii de sistem (ex.: '«promovabilitate»') 

cu un grad de toleranţă considerat admisibil (ex.: x% corigenţe – restanţă a creditului ocupaţional), 

producţia instituţională a UEZ/L este staţionară, având baza într-o productivitate ocupaţională egală 

cerinţei externe. UEZ/L urmează a evolua cu valoare nediminuată – situaţie de aparentă noncriză. 

Ipoteza 2. În condiţii manageriale de: asigurare, conform standardelor de funcţionare, de personal 

'perfecţionat' şi a 'bazei materiale'; bună cunoaştere a nivelului şi a nevoilor prestatorilor şi al utilizatorilor 

de expertiză; comunicare intra-/interşcolară a rezultatelor ca produse, randamentul capitalului uman 

depăşeşte aleator şi cantitativ stipulaţia contractuală. Rezultată din respectarea comenzii de sistem 

(ex.: extraşcolarul) cu un grad de sporire considerat valuabil (ex.: câştig de imagine), producţia 

instituţională a UEZ/L este crescătoare, având baza într-o productivitate ocupaţională mai mare decât 

cerinţa externă. UEZ/L urmează a evolua cu valoare 'adăugată' – situaţie de criză nonaparentă. 

Ipoteza 3. În condiţii manageriale de: asigurare, conform standardelor de funcţionare şi procalitative, de 

personal format continuu şi a 'bazei materiale'; investigare sistematică a intereselor de formare ale 

deţinătorilor şi ale utilizatorilor de expertiză; comunicare intra-/interşcolară a rezultatelor ca produse şi 

ca efecte ale generării de calitate, randamentul capitalului uman depăşeşte programat şi calitativ 

expectaţia contractuală. Rezultată din excederea comenzii de sistem (ex.: rezultat şcolar) cu un grad 

de schimbare calitativă considerat meritoriu (ex.: reuşită educaţional-umană), producţia instituţională 

a UEZ/L este optimizată, având baza într-o productivitate profesională diferită de cerinţa externă. 

UEZ/L urmează a evolua cu valoare modificată pozitiv – situaţie de noncriză aparentă. 

Ipoteza 4. În condiţii manageriale de: asigurare, conform standardelor de funcţionare şi procalitative, 

de personal format continuu şi a 'bazei materiale'; investigare a intereselor de formare ale deţinătorilor 

şi ale utilizatorilor de expertiză; comunicare intra-/interşcolară a rezultatelor ca produse şi ca efecte, 

randamentul capitalului uman se află sub graficul contractual. Rezultată din subtratarea comenzii 

de sistem (ex.: progres şcolar) şi a deciziei interne (ex.: reprezentativitate instituţională) cu un grad de 

calitate considerat inacceptabil (ex.: declasare de reputaţie), producţia instituţională a UEZ/L este 

involutivă, având baza într-o productivitate profesională mai slabă decât cerinţa externă şi internă. 

UEZ/L urmează a evolua cu valoare modificată negativ (diminuată) – situaţie de criză aparentă. 
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Iată dimensiunile tehnice ale MdI, a căror desenare şi (adaptare-)adoptare este la îndemână: 

Regula de modelare este: 

dacă (condiţii), atunci (soluţie), cu instanţele: 

- cauţionantă = dacă nu (condiţii statice sau chiar adverse), atunci (consecinţe negative); 

- consiliantă = dacă da (condiţii dinamice sau chiar favorizante), atunci (efecte pozitive). 

Regula de intervenţie - bază de pornire pentru practici - este: pentru (fenomen-ţintă) → reducţie 

(acţiune remedială/preventivă). 

Gradele de extensie ale unui modelul de intervenţie sunt: 

▪ cu intenţii de prevenire/remediere de lungă durată : model structural; 

▪ cu intenţii de prevenire/remediere de durată medie : model tendenţial; 

▪ cu intenţii de prevenire/remediere imediate / de scurtă durată : model conjunctural. 

Debatabilul apare odată cu plasarea MdI ca program sub semnul cercetării-inovare institutive 

preocupate, în logica reformei de fond, de integralitatea unui demers de acest gen. Primul subiect 

– chiar instanţele lui manageriale, "puncte de staţie" chemate să marcheze, atât prin identitate, 

cât şi prin grupare-ordonare, concepţia de schimbare şi rolul proreformator al modelării înseşi. 

Prinderea spiritului programului în astfel de repere - corelative; necesare şi suficiente; expresive - 

cere deopotrivă deontologie şi inovanţă. Propunem, derivat din aceste cerinţe, un pachet - "6P" - 

în maniera mnemică a demersurilor noastre (productivă până acum), inserându-i, pentru început, 

componentele în ordine tradiţional-funcţională – spre a da pondere reorganizării lor de mai jos: 

Proiectare = elaborare institutivă de modele aplicabile şi de practici demultiplicabile de intervenţie. 

Planificare = structurare managerială a strategiei modelelor de intervenţie. 

Preformare = profesionalizare specifică a corpus-ului de formatori zonali şi de prestatori locali. 

Performare = aplicare demultiplicativ-apropriată a modelelor selectate. 

Perfectare = finalizare optimiza(n)tă a intervenţiilor întreprinse în subsistemul zonal. 

Prolongare = menţinere programatică a strategiei MdI în viaţa curentă a organizaţiei şcolare. 

Odată confirmate - ideal: în grup de lucru - ca alegere, esenţială devine modelarea acestora într-o 

formulă relevantă pentru un parcurs şi pentru o ordine procalitative. Dacă asocierea şi ordonarea 

ultimelor trei componente comportă o discuţie doar tactică - poate doar marcarea "insolitului" 
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ultimelor două, a căror prezenţă este cerută de exigenţa accentului pe finalizare şi pe durabilitate 

să necesite un accent anume -, cele ale primelor trei sunt, de bună seamă, debatabile strategic. 

Este, în acest sens, de optat  - am spune: tranşant - între o formulă descriptivă, de tip traseu 

managerial cu grupare static-modularizată ('3x2P'): 

PLANIFICARE-PROIECTARE –  

PREFORMARE-PERFORMARE – 

PERFECTARE-PROLONGARE 

şi formula proformativă de tip traiect curricular cu grupare dinamic-secvenţializată ('2x3P') : 

… PREFORMARE - PLANIFICARE - PROIECTARE   

PERFORMARE - PERFECTARE - PROLONGARE ... 

Criteriul este - încă o dată - acela al logicii în reformă, dar şi al autoreferenţialităţii programului. 

Mai direct spus, întrebarea naturală este ce primează (temporal) într-un program cum este MdI : 

conceperea modelului, organizarea mediului sau prepararea resurselor (oricum întrepătrunse)? 

Răspunsul optim este, desigur, modal: în sens hermeneutic, aşa cum fiecare dintre ultimele trei 

conţine germenii celorlalte, primele trei "vin deodată", în concomitenţă de concepţie, numai 

succesiunea elaborării-redactării obligând la inserare sintagmatică, "didactică" – ceea ce constituie 

aspectul tehnic al chestiunii; cel de fond rezidă, însă, în ceea ce numeam spiritul programului: 

colaborativul (coechipierul, coactivul) veritabil. "Nucleu dur" de program, această (deocamdată) 

sinitate - Gr. syn, [împreună] cu (despre sinergie vom vorbi mai jos) - presupune deopotrivă 

condiţia de resursă a iniţiatorului şi cea de coautor al utilizatorului de program. Or, ofertarea 

programului fiind o chestiune de împărtăşire prin conlucrare precedată de o cercetare-inovare 

aplicată pentru dezvoltare durabilă, în care demersul expert este îmbinat cu cel specific-profesoral, 

apare limpede că procesul integral începe şi continuă cu - de fapt: consistă în şi fiinţează esenţial 

ca - formare, de unde identitatea scenarială de traiect curricular a demersului – el însuşi temă de 

interformare. Pe de altă parte, conceperea (proiectarea) unui model de intervenţie adecvat unei 

situaţii presupune planificarea (vezi mai jos) realistă a modului şi dimensiunilor intervenţiei, 

printre care însuşi tipul de model potrivit. De aici, ordinea preformare-planificare-proiectare. 
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La rândul ei, formula '2x3P' grupează natural şi echilibrat cele două mari tronsoane de program, 

în baza criteriului comutării treptate de la responsabilitatea ofertării-preluării unui atare program 

la răspunderea fructificării lui de durată in situ. De punctat că separarea, prin această formulare, 

a proiectării de performare este numai aparentă: dacă într-adevăr instanţele "vin deodată" - fapt 

mai lesne de acceptat pentru lucrul coechipier, unde simultaneitatea actelor mai multor indivizi 

este imediat-conceptibilă, deşi el este perfect valabil (dar, ca şi în cazul instanţelor de cercetare: 

rebarbativ – pentru unii) şi la nivel individual -, atunci nu există "început absolut" şi, prin 

urmare, nici cezuri, procesul fiind un continuum în care variile ipostaze de primum movens  - 

iniţiativă, "idee", impuls originar - se topesc în proces. Aceasta şi este, de altfel, directoarea de 

neînlocuit a ignoratei, când nu chiar condamnatei metodologii hermeneutice. 

O întâmpinare (aproape) îndreptăţită, însă, aici: formare – desigur. De ce, însă, "preformare"? 

Nu cumva prefixul indică tocmai acel "început absolut" abia negat? Nu cumva un demers care se 

intenţionează inaugurator şi institutiv imprimă, astfel, o "cale unică" – şi ea strict bordată? 

 

II. SECVENŢA ÎNTÂI 

1. PREFORMAREA 

Reforma (cu sau fară ghilimele) nu are - s-a vădit - o şansă autentică în absenţa know-how-ului 

specific ei – la profesor pentru curriculumul înnoit de fond şi la manager pentru descentralizare. 

Necesară dintâi propriei profesionalizări permanente în profesorat a formatorului direct, şi, 

pe această bază, optimizării calitative a prestaţiei curente "la clasă", expertiza numită - generic 

şi managerial - know-how îşi merită numele dacă este concepută - omogen - ca real-continuă, 

metodologică, demultiplicativă şi confirmată - şi apoi ratificată - prin evaluare meritocratică; 

dacă, adică, nu repetă erorile corelat-interpotenţate ale "cascadei", reţetei, diseminării şi uniformităţii. 

"Exemplar" (dar nu şi singular) a fost, sub acest aspect, 'Proiectul de reformă a învăţământului 

preuniversitar' din anii trecuţi; el a costat nu numai irosirea unor însemnate fonduri publice, ci 

mai ales decepţie şi disuadare: prestată de un grup restrâns de formatori "abilitaţi" de o asistenţă 

tehnică străină... de situaţia de la noi, aşa-zisa formare nu a ajuns decât la un număr foarte limitat 

de "beneficiari", iar programul s-a "stins" (ca şi altele) odată cu încetarea cofinanţării. 

Dar lipsa continuităţii a constat nu numai în sistarea programului (din păcate, o obişnuinţă a 

"top-management-ului" nostru educaţional), ci mai cu seamă în caracterul mai degrabă de "sacade" 
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decât (fie şi) de cascade al stagiilor, care, cu excepţia celor de management educaţional, nu au 

avut nici chiar periodicitate, necum permanenţă în subsistem; cursurile vizau prescriptivist 

procedee şi tehnici - interactivul devenit... "lucru în sine" şi compromiţând, astfel, atât de utila 

dimensiune ludică -, clonând formule de "instruire" de tip vademecum – diseminate, transmise ca 

atare, nu doar fără a solicita contribuţia proprie a utilizatorilor, dar chiar pretinzând expres, prin 

formatori-"releu", respectare "în literă". Un mediu pseudoformativ, dogmatic, în care (şi) 

evaluarea era menită să justifice, pauşal, certificarea absolvirii, şi nu să consacre o calificare 

diferenţiată individual. 

Dar: este, oare, posibil şi altfel? Se poate presta o formare continuă - şi nu "cincinală" - de 

(re)profesionalizare procalitativă a formatorului şcolar? Am demonstrat în mod repetat că da şi 

că abia acel "altfel" este formativ. Doar că el presupune tocmai ceea ce, din raţiuni neprofesionale 

şi nemanageriale, "reforma pe dos" de la noi ignoră pecabil: considerarea aparent paradoxalei, 

dar perfect justificatei în termenii metodologiei hermeneutice, preformări continue ca instanţă 

totodată prealabilă şi perenă a integralei formative. 

Un prim argument derivă, per a contario şi prin extensie, din chiar experienţa negativă descrisă: 

asimilarea antimanagerială, sub spectrul urgenţei, a formării cu abilitarea, nutrită de mentalitatea 

pauperă a considerării formării prealabile de formatori ca 'lux al reformei'. Ea trebuie denegată. 

Al doilea argument este că demersul generator al oricărei strategii - pentru aici: al MdI -, 

cercetarea inovativă, ea însăşi de necesară permanenţă, este implicit şi preliminar (dar nu şi 

suficient) auto- şi, în formula colaborativă, inter-formativă. 

Al treilea argument este logic: tot aşa cum formarea formatorilor direcţi ca profesionalizare în 

profesorat este necesară pentru ca prestaţia "la clasă" a acestora, să fie în adevăr formativă, şi nu de 

rudimente ştiinţifice şi empiric-metodică, formarea specifică a formatorilor de formatori ca 

profesionalizare în Formare este indispensabilă pentru ca acţiunea lor în subsistem să fie în 

adevăr permanentă, şi nu sporadică şi "recitativă". 

Însă, dacă inovaţia este întâmpinată (doar...) cu indiferenţă, caracterul real-continuu al formării 

on-the-job ca indeniabilă condiţie a reformei de fond stârneşte (cum arată modul de funcţionare 

impus instituţiei care acreditează programe de formare), chiar opoziţia de facto a oficialităţilor. 

Iar aceasta fiindcă acest caracter se poate concretiza şi permanentiza doar printr-un corpus intern 
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subsistemului şcolar, de formatori de formatori
11

, aflat în relaţie nu de subordonare obligată, ci de 

colaborare electivă cu personal universitar şi cu experţi independenţi. În instituirea profesională 

- şi, consecutiv, constituirea ocupaţională - a acestui corpus consistă însăşi posibilitatea a ceea ce 

numim aici preformare. După cum programul de gen din 2006 era pe cale să o facă în privinţa 

responsabililor pentru formare continuă din şcoli, Programul MdI este pregătit să formeze un 

atare corpus. Dar, aflat într-o încremenire care întrece mult anastatica tradiţională a Educaţiei, 

sistemul nostru nu este (şi, din câte se poate prevedea în baza experienţei anterioare, nici nu 

intenţionează să fie) pregătit să-i acrediteze şi să-i ocupe. Motivul real - universitar-monopolist - 

este drapat într-un pretext străveziu: cel al pretinsei lipsei de precedent: 'Formare de formatori? 

Dar pe formatorii formatorilor de formatori cine-i formează? Dar pe...?' – regressus ad infinitum 

de gen "oul sau găina", înapoi-rostogolire a gândirii amintind, mai degrabă decât de platoniana 

'păzire a paznicilor' (cum ar voi emitenţii simulacrului de raţionament suficient-academic) de acida 

şăgălnicie a "absurdului" Ionesco: 'Luaţi un cerc, mângâiaţi-l puţin şi veţi vedea cum devine vicios'. 

Sofistic este, însă, chiar pretextul: regresia la infinit ca argumentare a... imposibilităţii de argumentare 

este recuzată deja de milenii; exemplar: aristotelicul 'Trebuie sa ne oprim undeva', care lasă emulilor 

gestul minim-moral de a evita sacralizarea argumentului de autoritate, în locul ipostazei iraţionale, 

dar şi complementarul efort institutiv de a redubla înţeleapta restricţie cu o salutară soluţie: 

"Trebuie să (re)începem cu...". Dialela formatorului este nedemnul alibi al mentalităţii căreia îi 

rămâne străin că, într-o reformă - dacă reformă - efortul dintâi-necesar este nu aroganţa de a duce 

în derizoriu opiniile alterne, ci discontinuizarea managerială şi deconstrucţia profesională. 

"Setaţi competenţial" pentru formare continuă, în specificul arătat - metodologic, demultiplicativ 

şi promeritocratic -, formatorii de formatori ar perpetua "în spirit" acest specific, prin ulterioare 

microstagii uzuale, curente, de apgradare proprie, de formare a altor formatori de formatori şi a 

prestatorilor locali – cu timpul, proiectanţi de modele ei înşişi. Continuitatea (paradoxală a) 

preformării constă, aşadar, nu în genul "in-service", ci în caracterul ei nefragmentar şi nedivizat. 

Ocupat prin contract de muncă în subsistemul şcolar de-centralizat (descentralizat profesional) 

 
11

 Mihail,T.M. (2006 [1]). Programul naţional 'Formator 2006': Formarea ca formatori a responsabililor teritoriali 

pentru pregătirea profesională continuă a profesorilor şi a managerilor educaţionali în vederea stimulării generării 

calităţii educaţiei, în condiţiile descentralizării. Module, stagii, forum. Buc.-Cluj-Napoca. MEdC-ISE, pre-print. 

Acest text - precum şi adjuvante ale lui ca, de pildă: Mihail, T.M. (2007). Programul 'ICCPRE' – Impactul 

competenţelor de cercetare ale profesorului asupra reuşitei educaţionale. Capitol şi modúl de formare continuă. În: 

*** Impactul competenţelor cadrului didactic asupra reuşitei şcolare. Raport de cercetare. Buc., ISE, pre-print - 

reprezintă, în interiorul strategiei noastre personale de abordare a problematicii reformei, reperele preexistente 

ale integralei MdI privind formarea. 
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condus de manageri profesionişti - şi ei de pregătit -, formatorul de formatori s-ar putea adresa 

în orice moment unui număr (convenit ca) optim - în raport cu utiliazatorii înscrişi într-un 

program ofertat -, prestând un curriculum specializat (v. 
42

) care să fructifice, cu efect stimulativ, 

produsele cercetării complexe (v. 
29

) de gen inovativ şi de factură echipieră, la care sunt parte.  

Cum s-a putut constata, insistăm fără complexul repetiţiei asupra conceptului demultiplicării. 

Spre deosebire de "cataractica" diseminare, demultiplicarea invită, prin specificul ei "în undă", 

la performarea optimizată prin coparticipare a fiecărui "izotop" al curriculumului de formare 

– încât orice nouă secvenţă de profesionalizare înseamnă, practic, şi o înnoită instanţă de lucru, 

de la "preludiul" de cercetare în toate cele trei instanţe ale acesteia, la resubstanţializarea fiecăruia 

dintre cei "6P" şi la pregătirea reluării ciclului MdI. În termenii de faţă, formarea pentru şi 

prin MdI ca alternativă nu doar la cursurile periodice obligatorii (majoritatea – vetuste "reciclări" 

ultradisciplinar-metodice), dar chiar la stagiile înnoite ca substanţă proiectate şi performate în anii 

din urmă (care, cu toate că interactive, au fost considerate, uneori, de adresanţi prea "teoretice"), îşi 

subînţelege, prin chiar această condiţie profesională, propria relativitate; îşi conţine, altfel spus, 

deontologic, vicarianţa. Astfel, precauţia posibilei căderi în păcatul "căii unice" devine fără obiect: 

dacă declarată şi asumată, alternativitatea - oricum implicată în comandamentul veri-curricular 

al omogenităţii de proiectare-performare demultiplicabil-demultiplicativă - devine strategie. 

2. PLANIFICAREA 

Preliminară şi ea - mai exact: prioritară faţă de proiectare -, planificarea înseamnă, dintâi, realistă 

estimare a amplorii şi a modului de lucru în subsistemul zonal, începând cu însăşi optarea (sau nu) 

pentru programul MdI şi, dacă da, pentru tipul/tipurile modelului de intervenţie. În acest sens, ea 

are a-şi asuma, prin responsabilitate de tip liderial, în termenii managementului de risc (pozitiv), că 

MdI este de (co)elaborat deductiv-inductiv: cercetare inovativă expertă şi specific-profesorală – 

preluarea lui marcând coagularea-transpunerea viziunii manageriale în calitatea educaţiei ca proces. 

Decizia introducerii programului MdI într-un subsistem zonal îl va considera apt să gireze şi să 

faciliteze rezolvarea de probleme – nu doar prin repunerea, ci (şi semnalăm aici elementul de 

inovaţie) şi prin anticiparea lor
12

, ceea ce reclamă înţelegerea planificării în sensul extins al noţiunii: 

plan strategic de acţiune pe termen lung şi, în secundar, operaţional de coacţiune pe varii termene, 

de conceput proreformator în temeiul priorizării strategicului în dauna politicului şi a tacticului. 

 
12

 'Nu putem rezolva problemele folosind acelaşi tip de gândire care le-a generat' (Einstein) 
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În această direcţie - trebuie subliniat expres - sunt orientate nu doar módul "tare" al intervenţiei 

(v. Glosar), care constituie ipostaza… "eroică" a programului, ci şi drumul integral al demersului, 

prin: proiectarea institutivă de (scheme de) model(e), la nivel teoretic şi aplicativ; performarea 

demultiplicativă de model, în echipe (ofertant-formator-utilizator); perfectarea angajantă a aplicării 

modelului/elor selectat/e, cu monitorizarea efectelor (pe care, cum se va vedea, o credităm anume 

– alături de evaluare) şi cu optimizarea lui prodemultiplicativă ('închiderea-care-se-deschide'); 

prolongarea beneficială a MdI, cu ofertarea către varii utilizatori potenţiali – fie în scopul 

cooptării acestora în grupuri de acţiune printr-un protocol de colaborare, fie prin prospectarea 

pieţei şi contractarea de înalte servicii profesionale. 

Orientarea colaborativă a programului MdI cere, în adoptarea, în adaptarea şi în aplicarea lui, 

cunoştinţa de cauză comună a furnizorului şi a utilizatorului asupra parametrilor: 

• reperele de stare iniţială şi de evoluţie (posibil-)critică a (sub)sistemului-obiect; 

• caracteristicile, repartiţia şi corelaţiile variabilelor (sub)sistemului-obiect 

• ţinta specifică vizată şi efectele dezirabile 

• modul de efectuare şi agenda de lucru – 

presupunând adecvarea tipului de model şi a soluţiei-sugestie la instanţa survenită/prevăzută şi 

la ansamblul resurselor existente şi mobilizabile. 

Planul strategic presupune şi etapizarea proiectării înseşi. Prima etapă, firească pentru un 

program care se propune, este (producerea şi) propunerea unui set - orientativ, deci optimizabil - 

de modele – în temeiul concepţiei proreformatoare despre viziunea managerială procalitativă 

asupra dezvoltării organizaţionale prin cercetare-formare. Simplă listă, ori, ca mai jos, scenariu 

anataxic (v. 
39

 şi Glosar) al unui pachet de tipuri de model elaborabile, el cere coerenţă marcată. 

A doua etapă este proiectarea de lucru - ilustrativă, exemplificativă (dar şi operabilă) - a unui 

model-bază pentru (co)elaborări echipiere de tipuri/ipostaze de MdI dorite pentru zonă, funcţie de 

– în ordine: forţa liderială a managerului contractant; interesele zonale investigate; resursele 

"calde" şi "reci" real
13

-mobilizabile; modul intenţional ("tare"/"slab") de abordare a intervenţei; 

termenele preconizate (şi urmărite) pentru producerea de efecte; alte variabile general-contextuale 

şi specific-situaţionale
14

. 

 
13

 invocarea lipsei de personal calificat/"capabil", ca şi opusul ei, supradimensionarea voluntaristă a posibilităţilor de 

lucru într-o structură sunt, deopotrivă, trăsături ale (pseudo-)managerului autocentrat, adevărată pacoste pentru organizaţie 

14
 O utilă detaliere a contractului – la Cojocaru (v. 

3
). 
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Din unghiul de vedere al planificării, se vor viza, în structura de model propusă (v. mai sus 

'modelul dinamic'), secvenţe de lucru specifice, a căror concretizare directă şi subsecventă 

alcătuieşte însăşi osatura pentru practicile de intervenţie: 

1/ Constatarea/anticiparea şi semnalarea, ca solicitare de sprijin, a tipului de 

situaţie (zonală) în context (paradigmatic), cu preluarea datelor obiectuale 

obţinute de solicitant în bază autoevaluativă sau investigarea lor in situ; 

  2/ Desemnarea managerului de caz şi selectarea de către acesta, din portofoliul 

programului, a formatorilor adecvaţi (cu expertiză specifică actualizată) şi a 

metodologiei MdI apropriate situaţiei; 

  3/ Identificarea şi circumscrierea problemei, în datele ei particulare; 

  4/ Refacerea/adâncirea/prestarea analizei de stare cu instrumente complementare 

şi/sau suplimentare, în vederea alcătuirii diagnozei; 

  5/ Studierea cauzei/lor şi diagnosticarea situaţiei (ca remediabilă/prevenibilă); 

  6/ Mobilizarea resurselor zonale (operatorilor) disponibile funcţie de 

modalităţile de lucru alese şi asocierea - dacă necesar şi posibil financiar - a unor 

colaboratori experţi; 

  7/ Preconizarea/proiectarea efectelor dezirabile;  

  8/ Considerarea variabilelor/accidenţilor posibile/i (conform particularităţilor de 

situaţie) funcţie de resursele implicate; 

  9/ Stabilirea conţinutului modelului (cu ipoteze) şi reprezentarea grafică a 

secvenţelor; 

10/ Operarea MdI întru: perfectare - (A) monitorizarea aplicării; (B) evaluarea 

efectelor în echipă (la utilizator şi la intervenient); şi prolongare - (C) integrarea 

modelului/practicilor - optimizate - în activitatea profesională curentă a organizaţiei; 

(D) ofertarea prodemultiplicativă a MdI. 
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3. PROIECTAREA 

 Proiectarea generală: 

A. Preliminare: 
• analiza cost-beneficiu – model structural; 

• analiza căii critice – model tendenţial; 

• analiza resurselor reunite mobilizabile/mobilizate
15

 – model conjunctural. 

B. Strategice: 

 ά/ Cercetare-documentare, cercetare-reflecţie, cercetare-aaplicare: 
◊ documentare de (re)surse: conjugarea competenţelor subsecvente

16
 – model conjunctural; 

◊ reflecţie inovativă: concentrarea competenţelor subsecvente – model structural; 

◊ aplicare colaborativă: concatenarea competenţelor subsecvente – model tendenţial. 

 β/ Formare: 
o mentorat 1 (training1) : formarea pentru formare 

  baza: managementul adhocratic de risc – model structural;  

o mentorat 2 (training2) : formarea pentru evaluare 

  baza: managementul evaluării meritocratice – model structural; 

o tutorat 1 (coaching1) : optima orientare personală
17

 

  baza: managementul proiectului personal – model tendenţial;  

o tutorat 2 (coaching2) : optima orientare (co)echipieră
18

 

  baza: managementul proiectului de grup – model tendenţial;  

o coautorat 1 (co-teaching1) : conlucrarea la variante curriculare
19

 

  baza: management de curriculum – model conjunctural;  

o coautorat 2 (co- teaching2) : conlucrarea la alternative curriculare
20bis

 

  baza: managementul calităţii de val III – model conjunctural. 

 γ/ Dezvoltare: 
 valorificarea a cercetării-inovare în formarea continuă – model conjunctural; 

 co-evoluţia prin proiecte cofinanţate – model tendenţial; 

 promovarea de programe şi oferte procalitative
20ter

 – model structural. 

C. Acţionale – modele tendenţiale: 
◊ din cercetare: profile formative (bancă de date); 

o din formare: interformare centrată pe zonă(/şcoală), cu evaluare proiectivă; 

 din dezvoltare: brokeraj educaţional (marketing prin benchmarking). 

 
15

 analiza poate fi: a/ integrală: de stare (instituţională/organizaţională/individual-personală) + de parcurs (formativ) + 

de impact (al intervenţiilor/tentativelor precedente) sau doar a unui/unor reper/e dintre acestea; b/ instanţială 

(periodică/ocazională pentru etape de proces); c/ ratificativă (de program); de exemplu cu setul de criterii '4V'; cf. 

Mihail,T.M. (2004 [1]). Criterii de ratificare de program de formare continuă: "Cei 4V". Buc., ISE, pre-print 
16

 competenţe pentru acţiuni specializate; aici: de investigare a resurselor umane, respectiv de explorare a surselor livreşti  

17
 instanţa eutropic-reflexivă (self-management, autoformare, autoevaluare etc.); traduce proiectul personal   

18
 instanţa eutropic-tranzitivă; traduce proiectul formativ. Pentru eutropie, v. Mihail,T.M. (1993). The Eutropic Jargon 

As  'Technology'. În: PATT-6 Conf. Proc. Eindhoven; Idem (2002 [1]). Formarea extinsă a formatorilor de formatori 

educaţionali pentru integrare europeană prin voce proprie – fundamente eutropologice. Buc., ISE; Idem (2004-2005) 

Eutropologie (optima orientare profesională). O abordare inovatoare. Buc., [schiţă de cercetare], pre-prints 
19, 20bis, 20ter 

opţionale, nonformale, "gândirea «altfel»", transdisciplinaritate, cross-curriculum ş.a. Un exemplu: pilotam 

în 1994, cu foarte bună audienţă la elevi, silabusul Preliminarii la un curriculum de Lectologie. Lectura paradigmatică. 

Mari scriitori: Mihai Eminescu. Contextul, textul, intertextul şi anatextul creaţiei. Concordanţa ca auxiliar formativ. 

Buc., ISE, – pre-print, în care prelucrarea computerizată a textului literar se întâlnea cu interpretarea multiplă. 
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Tipurile de model – în variantă figurativă
20

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20
 NOTE. 

1. Schema este destinată - atât cât permite păstrarea, totuşi, în joc (în desen), a identificărilor verbale - transformării 

succesiunii sintactice, din sinopsisul anterior, în concomitenţă figurativă (iată-l pe Lessing util şi pentru Educaţie) 

– fapt de creativitate, în cercetare, nu prin "artificiul" ca atare, ci prin formativa lui conştientizare în metalimbaj. 

2. Analizele (sau cel puţin unele dintre ele) însoţesc, practic, orice (etapă de) demers şi de aceea tipul preliminar 

este numit astfel doar convenţional, el figurând în schemă ca înglobat în întreg şi aflat în relaţii directe sau indirecte 

cu fiecare dintre celelalte grupe de demersuri. Un caz special de analiză - doar amintit aici (v. 
15

)  spre a fi pus în 

evidenţă aparte ca reper mai puţin frecventat, dar - se va vedea, nădăjduim - esenţial, este analiza de impact. Îl 

vom releva ca (sub)temă, aşa cum vom proceda şi cu evaluarea, inclusiv pentru conexarea cu tema simultană 

(2009) omologă de cercetare - la care trimitem -, şi anume în continuarea contribuţiei noastre de acolo. 

3. Poziţionarea cercetării în locul din schemă care indică începutul de proces ("stânga sus") este, şi ea, formală –

hermeneuticul implicat în procesul de cercetare presupunându-i, conceptiv şi metodologic, condiţia (cusaniană) 

de 'cerc cu centrul pretutindeni şi circumferinţa peste tot'. Simetric – dezvoltarea. 

4. Plasarea formării în miezul unei scheme care serveşte o temă de cercetare-inovare este menită a-i vădi acesteia 

(formării) nu importanţa de principiu - care este de ordinul evidenţei -, cât poziţia relaţională, de "placă turnantă" în 

integrala unui proces al cărui pivot este modelul de intervenţie (cale de lucru prin excelenţă interformativă). 

A. (tend.) 
 

 profile formative 

interformare centrată pe zonă 

brokeraj educaţional 

P. 
 

an. cost.-ben. (struct.) 
 

an. căii crit. (tend.) 
 

an. res. reu. (conj.) 

S.ά/ Cercetare 
 

cer.-doc. (conj.) 

cer.-refl. (struct.) 

cer.-acţ. (tend.) 

S.γ/ Dezvoltare 
 

val. punct. (conj.) 

proi. (tend.) 

progr. (struct.) 

S.β/ Formare 
 

m. 1 : formarea pentru formare (struct.) 

m. 2 : formarea pentru evaluare (struct.) 

t. 1 : optima orientare (trans)personală (tend.) 

t. 2 : optima orientare (co)echipieră (tend.) 

c. 1 : conlucrarea la variante curriculare (conj.) 

c. 2 : conlucrarea la alternative curriculare (conj.) 
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 Proiectarea specifică (un exemplu de model – aici: autoreferenţial)
21

: 

Nivelul: B. Strategic [vizând vitala unitate cercetare-formare-dezvoltare] 

Câmpul: ά/ Cercetare-reflecţie [cu caracter inovator, de echipă, fructificabilă în Formare]  

Gradul valoric: structural 

0/ Termeni de referinţă
*)

 pentru implicarea expresă a utilizatorului insituţional în activitatea de 

cercetare-inovare specific-profesorală de echipă în sprijinul reuşitei educaţional-umane: 

A. Cuprinderea cercetării specific-profesorale proformative şi prodezvoltative de echipă 

ca şi componentă a culturii organizaţionale, în proiectul de dezvoltare instituţională şi 

în planul operaţional zonal. 

B. Existenţa unui program zonal de optimizare a calităţii formării continue şi iniţiale prin 

utilizarea datelor rezultate din investigarea periodică a stării actanţilor din subsistem. 

C. Asigurarea prin iniţiativă zonală a formării continue elective a personalului. 

D. Facilitarea dezvoltării programelor de opimizare metodologică a expertizei personalului 

din zonă pe principii moderne, precum coparticiparea, interacţiunea, creaţia curriculară. 

E. Acomodarea zonală a curriculumului oficial prin îmbinarea - nu numai în cursurile 

opţionale, ci şi în cele curente - a localizării cu europenizarea. 

F.  Managerializarea profesionistă a activităţii şcolare de zonă prin politici îmbinate de 

marketing-benchmarking şi prin participare la diverse (tipuri de) proiect(e). 

G. Implicarea, sub diverse forme a comunităţii zonale/locale în activitatea şcolară de 

cercetare-formare-dezvoltare – inclusiv întru urmărirea reuşitei educaţional-umane. 

H. Utilizarea curentă în echipe de profesori-elevi, cu asistenţă comunitară, a tehnologiilor 

moderne de studiu, într-un mediu formativ adecvat resurselor existente, dar proiectiv. 

I. Monitorizarea unitar-zonală a rezultatelor activităţii de cercetare ca efecte stimulative. 

J. Evaluarea real-meritocratică a personalului şcolar, inclusiv a formatorilor de formatori, 

cu salarizarea/promovarea corespunzătoare. 

 
21

 
a/

 conform cerinţelor proiectului de cercetare, înscriem exemplificarea pe direcţia (restrictivă) "centrare pe zonă" 

– adecvând cerinţele documentului oficial; resubliniem că dezvoltarea proiectiv-performativă şi finalizarea şi 

înscrierea în portofoliul zonal/local - pe termen lung - a fiecărui model este o chestiune de co-(e)laborare; 

     
b/
 sub 1/-10/: dezvoltarea secvenţelor de lucru enumerate mai sus, repartizate (conform ponderii pe care le-o dăm aici) 

pe secvenţele formulei '2x3P' 

     
c/
 pentru caracteristicile de nivel, domeniu, câmp, grad – a se vedea mai sus modelele 

     
d/ 

conform opţiunii valorice anunţate, considerăm ambele variante de mod: "tare" (de prevenire), "slab" (de remediere)  
*)

 în absenţa standardelor - cf. ARACIP 
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1/ Constatarea/anticiparea şi semnalarea, ca solicitare de sprijin, a tipului de situaţie zonală 

în context (paradigmatic), cu preluarea, în portofoliul de situaţie, a datelor obiectuale obţinute 

de solicitant în bază autoevaluativă sau investigarea lor in situ: 

= marcarea naturii specifice a problemei de abordat: 

 programe de cercetare realizate în zonă/şcoală sau prin colaborare  

 proiecte de cercetare cu implicare profesorală prin şcoală sau individual (studii / cursuri 

complementare, în publicaţii / altfel) 

 tipul, natura, temele, produsele şi efectele (aplicaţii) cercetărilor întreprinse 

 timpul acordat diverselor etape ale cercetării (detalii)  

 contribuţia specifică / tipul/gradul de inovaţie produs 

= enumerarea (f)actorilor implicaţi şi a relaţiilor dintre ei: 

 titularii / colaboratorii cercetărilor întreprinse 

 background / calificare / pregătire anterioară specifică în domeniu 

 sarcinile anume al profesorilor din zonă/şcoală sau în programe/proiecte derulate 

 interimplicare zonă-şcoală-profesor(i) în programele/proiectele realizate 

= descrierea disfuncţiilor şi a cauzelor lor (imediate/adânci) / a probabilităţii critice: 

 motivarea neparticipării anterioare la programe/proiecte de cercetare 

o instituţionale (cadru, condiţii) 

o organizaţionale: resurse 'calde' + resurse-interfaţă (durată / timp; date / informaţie; 

ambient / mediu / spaţiu) + resurse 'reci')  

o personale (motivaţie, conjunctură) 

 aprecierea cauzelor din care (s-a considerat că) nu s-a produs inovaţie 

 preliminarea cauzelor / motivelor din care producerea de inovaţie prin cercetare 

specific-profesorală de echipă este considerată problematică 

 posibilităţi ratate de participare proiecte/programe de cercetare 

 oportunităţi ratabile/eşuabile de participare la proiecte/programe de gen 

 obstacolele posibile în calea producerii de inovaţie prin activitate de cercetare 

specific-profesorală de echipă centrată pe zonă(/şcoală) 

 punctele de vulnerabilitate internă constatate/prezumate (forme, frecvenţă, durată, 

intensitate, latenţă, context, stimuli negativi
22

 – pentru comportament noncreativ)  

 
22

 repere general-valabile, dar bine sintetizate în: Băban,A., Mih,V. (2001). Consiliere Educaţională. Ghid metodologic 

pentru orele de consiliere şi dirigentie. Cluj Napoca, Editura Presa Universitară.  
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= numirea obiectului, punctului/elor (ţintelor) şi a modului prezumat ca util intervenţiei 

remediale/preventive: 

 domeniul/tema şi împrejurarea în care se intenţionează implicarea în cercetare a 

solicitanţilor intervenţiei 

 revista reperelor de sprijin intern (disponibilităţi, organizare) şi extern (asistenţă) 

 modalităţile de remediere/prevenire (considerate) utile. 

2/ Desemnarea managerului de caz şi selectarea de către acesta, din portofoliul programului, 

a formatorilor adecvaţi (cu expertiză actualizată de gen) şi a metodologiei şi instrumentarului 

MdI apropriate situaţiei; 

o numirea managerului de către echipa de coordonare a programului 

o selectarea formatorilor – cu instrumente de lucru specifice programului
23

  

o apdatarea portofoliului de resurse umane prin formarea continuă şi reacreditarea 

acestora în identitatea de experţi în MdI şi PdI 

o selectarea instrumentelor de lucru (preliminare, strategice, acţionale) 

3/ Identificarea şi circumscrierea problemei, în datele ei particulare: 

 identificare: 

- verificarea datelor in situ (dacă au fost transmise de partener) 

- reperarea nucleului problemei în percepţia utilizatorului 

- focalizarea pe nucleul problemei în accepţia intervenientului 

 circumscriere (pentru separare): 

- individualizarea faţă de secundare/adiacente/indiferente 

- demarcarea de anturajele obturante şi delimitarea obiectului de "teme-zgură" 

- preînţelegerea în termenii regulii de modelare (cauţionantă: dacă nu, atunci...; sau 

consiliantă - dacă da, atunci...). 

 4/ Refacerea/adâncirea/prestarea analizei de stare cu instrumente complementare şi/sau 

suplimentare, în vederea alcătuirii diagnozei: 

 chestinonar 

 interviu 

 focus-groups 

 discuţii informale 

 examinare de documente. 

 
23

 de exemplu, metoda "Ciné", preluată din programul nostru de formare a formatorilor – cf. Mihail (2006 [1]) 
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5/ Studierea cauzei/lor şi diagnosticarea situaţiei (ca remediabil/prevenibil), constatând că
24

: 

→ organizaţia [nu] are stabilite obiective
25

 / sarcini specifice de cercetare (inovativă) 

→ obiectivele de cercetare ale organizaţiei [nu] se regăsesc - în termeni de rezultate - în 

obiectivele fiecărui departament (plan) / individ (fişa postului) 

→ organizaţia [nu] are intenţia de a-şi asuma responsabilităţi de cercetare-inovare şi de a 

promova un management adhocratic (de exemplu: analiza cost-beneficiu) 

→ managerul [nu] cunoaşte interesele/nevoile fiecărui angajat privind mediul de lucru, 

cadrul organizatoric şi programele de formare a competenţelor de cercetare 

→ managerul/ii [nu] asigură mediul de lucru, cadrul organizatoric şi programele de formare 

a competenţelor necesare cercetării inovative 

→ angajaţii [nu] sunt în cunoştinţă de cauză cu mediul de lucru şi cadrul organizatoric optime şi 

cu programele procompetenţiale necesare cercetării inovative 

→ angajaţii [nu] sunt în cunoştinţă de cauză că [nu] li se asigură condiţiile de lucru şi 

posibilitatea formării prealabile a competenţelor necesare cercetării inovative 

→ angajaţii [nu] specifică şi [nu] comunică board-ului managerial programul/ele de formare 

(adecvat/e obiectivelor) la care doresc să participe 

→ managerul/ii [nu] specifică la care dintre programe este necesar/posibil să se înscrie, 

individual, membri ai personalului 

→ angajaţii [nu] sunt evaluaţi prin proceduri promeritocratice - obiective şi procalitative - care 

să vizeze rezultatele ca  (produse şi, îndeosebi, ca) efecte 

→ procedura internă de evaluare [nu] este standardizată/criterializată, consemnată, 

instrumentalizată şi respectată 

→ evaluarea [nu] se produce funcţie de diferenţele dintre proiectat şi obţinut 

→ formarea resurselor umane [nu] este reconsiderată pe baza rezultatelor evaluării,  în 

termeni de valori/competenţe/atitudini/comportamente dezirabile/aşteptate în activitatea de 

cercetare inovativă 

→ angajaţii [nu] specifică intenţia şi elementele de renegociere a fişei de post 

→ [nu] se înregistrează reacţia liderului sau a organizaţiei la situaţia creată/prevăzută 

→ [nu] s-au mai practicat intervenţii. 

 
24

 lista de itemi poate fi completată 

25
 în sens managerial (nu didactic) 
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  6/ Mobilizarea resurselor zonale (operatorilor) disponibile funcţie de modalităţile de lucru 

alese şi asocierea - dacă necesar şi posibil financiar - a unor colaboratori experţi:  

 convocarea de forţe de coeziune din organizaţia/sistemul-obiect 

 stabilirea, de către managerul de caz, a echipei de intervenţie funcţie de modelul de 

intervenţie ales 

 calcularea bugetului  

 angajarea (eventuală) de colaboratori externi. 

7/ Preconizarea/proiectarea efectelor dezirabile, funcţie de resursele implicate: 

- efecte monitorizabile (constatabile) 

- efecte evaluabile (şi ratificabile) 

- public-ţintă specific 

- modalităţi de monitorizare-evaluare 

8/ Considerarea variabilelor/accidenţilor posibile/i (conform particularităţilor de situaţie), 

funcţie de resursele implicate, ca: 

o factori perturbatori 

o factori incubatori. 

Luarea în considerare a apariţiei/provocării de variabile sau accidenţi (după modelul 'viitori', 

cu sensul de [im]previzibilizăţi
26

) - în raport cu particularităţile de situaţie, iar, în anumite cazuri, 

chiar funcţie de modificarea contextului - este actul profesional care conduce aplicarea cu bine 

estimată efectivitate a modelelor de intervenţie (ca structuri modale) concretizate - cu fermitate, 

dar cu flexibilitate - în practici de intervenţie (ca acţiuni adresate). În lucrul concret, accidenţii 

vor fi luaţi în calcul funcţie de modurile intervenţiei şi vor fi avuţi în vedere la stabilirea agendei. 

Pentru modul "slab", remedial, variabilitatea este scăzută (relaţia cauză-efect are grad mare de 

predictibilitate), dar presiunea este accentuată, proporţională cu exigenţele externe, de sistem. 

În aceste condiţii, apare pericolul algoritmizării, care poate limita natura intervenţiei la practici 

"verificate", în cheia principiului de asemănare
27

, ceea ce face recomandabilă luarea în considerare 

îndeosebi a factorilor perturbatori. 

 
26

 'emerging issues' (cf. www.oecd.org/department – International Futures Programme) presupunând analizarea ca 

şi 'key long-term concerns presenting opportunities and risks' şi aplicarea de strategii de 'early warning' 

27
 acelaşi care, procedând prin clone diseminate, poate condamna şi modelele de intervenţie la condiţia de tipare 

http://www.oecd.org/department
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Pentru modul "tare", preventiv, variabilitatea accidenţilor este, însă, mare (predictibilitatea relaţiei 

asumări-ţinte fiind mică), dar presiunea, condiţionată preponderent de exigenţe interne, de proces, 

este tolerabilă; pericolul este selectarea unui model de intervenţie disproporţionat, recomandabilă 

- în spiritul managementului adhocratic al riscului - fiind considerarea factorilor incubatori. 

9/ Stabilirea conţinutului modelului (cu ipoteze) şi reprezentarea grafică a secvenţelor. 

Din perspectiva exemplului autoreferenţial propus - modelare (proiectare specifică) de nivel  B., 

strategic, în domeniul ά/ cercetare specific-profesorală de echipă, în câmpul cercetare-reflecţie 

inovativă, de grad valoric structural cu şi în sprijinul managementului calităţii - şi a atingerii 

scopului specific al aplicării unui model de intervenţie, este de procedat la: 

9.1. Stabilirea şi substanţializarea conţinutului modelului
28

: 

DOMENIUL 

COMPETENŢIAL: 

CERCETARE- 

REFLECŢIE
29

 

m : gest reflex – 

corelări situative 

M : gest reflectiv – 

corelări distinctive 

m : DEMERS PROBLEMATIZANT – 

SOLUŢII CONSTITUTIVE 

M  :  DEMERS  REPROBLEMATIZANT – 

SOLUŢII INSTITUTIVE 

   unde: m = registru (valoric) minor şi M = registru (valoric) major 

 

 

   unde:           f. = nivel (simplu-)funcţional şi c. = nivel (pro)calitativ 
 

 
28

 ca de regulă, tehnica mnemică de redactare a perechilor slujeşte plastic propunerea/instituirea de accepţii 

29 median în agregatul constituit împreună cu domeniile cercetare-documentare (iniţial) şi cercetare-aplicare (final).  

Cf. Mihail, T.M. (2005 [1]). Cultura şi managementul calităţii. Cercetare-documentare, -reflecţie, -aplicare. Buc., ISE. 

Cf. Idem (2006 [2]). 'Cercetarea cercetării': cercetare-documentare-reflecţie-aplicare. Curs postuniversitar [în colab. 

cu Institutul de Prognoză Economică al Academei şi cu Universitata 'Petru Maior']. Partea I. Bucureşti-Tg.-Mureş. 

Cf. Idem (2007), pre-prints. 

30
 de factură hermeneutică - cf. passim.; cf. Mihail, T.M. (2002 [2]). Formarea managerului educaţional. Managementul 

schimbării şi al comunicării. Exemplificare în cheie hermeneutică. Suport de curs. Bucureşti, ISE, pre-print -, în 

concordanţă cu importanţa cercetării-reflecţie în complexul intervenient – ca demers esenţial-inovativ 

INSTANŢE 

METODOLOGICE
30

 
 

PREÎNŢELEGEREA 

INTERPRETAREA-

COMPREHENSIUNE 

 

FORMULAREA 

CERCETARE-REFLECŢIE  

competenţe de: 

 f. - "dizolvare" a problemei/lor 

c. - (re)problematizare a "situaţiei" 

f. - reinterogare a constructelor  

c. - modelare de accepţii ca ipoteze 

f. - [pre]elaborare de construcţii curriculare  

c. - avansare de soluţii provizorii (sugestii) 
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Figurile consacră stabilirea şi substanţializarea conţinutului modelului prin raportare polemică la 

tema fundamentală - şi din perspectiva cercetării inovative, şi din aceea a strategiei intervenţiei - 

a managementului de proces care este rezolvarea de probleme. "Ideal" al pedagogiei de (ar spune 

un vestit maliţios) şcoală nouă, această temă majoră este expediată la nivel tehnic, funcţionând în 

model... aritmetic: algoritmicul soluţiei punctuale. Ajunsă "obiectiv didactic" în formare(a iniţială 

şi continuă), ea nu este, dintâi, solid subiect andragogic
31

. Şi, chiar când abordată ţintit în formarea 

zisă continuă, tema este tratată, de regulă, în acelaşi registru al urgenţei, ca reflex relaţional-situativ 

în zona trebuinţelor imediate (o lesnicioasă reperare – în cunoscuta "piramidă" a lui Maslow
32

): 

rezolvarea de probleme este considerată cel mult o 'safety need': "nevoie" de securitate personală. 

Or, tema este, în logica de aici - reconsiderarea profesionalizării dinspre formarea continuă 

(structurarea competenţelor la formator...) înspre formarea iniţială (…în vederea optimei orientări 

a apetenţelor la formabil) -, de resortul prioritar al strategicului: conţinătoare de premise necesare 

întreprinderii pasului decisiv în formarea competenţialităţii profesorale pentru abordarea formării 

iniţiale a elevilor nu pe criteriul [non]adultităţii - funcţie de graniţele convenţionale ale vârstei 

biologice -, ci pe cel al maturităţii personal(izat)e, adecvat investigate profesional. În acest sens, 

modelul de intervenţie strategic structural în câmpul cercetare-reflecţie propune abordarea 

temei manageriale a rezolvării de probleme nu prin ignorarea inconvenabilelor acestora, ci prin 

repunerea problemei din perspectivă alternă (temă recurentă aici, cum se va constata), cu axare 

pe sensul centrifug, înnoitor, al gândirii. Metodologicul de tip hermeneutic (cu unirea într-un 

'miez hermeneutic' a termenilor 'interpretare' şi 'comprehensiune' şi la palierul operaţiilor gândirii) 

distinge, în acest scop expres-proreformator, un nivel simplu-funcţional şi unul înalt-procalitativ, 

pe care, în temeiul categoriilor programaticei gândiri «altfel» (v. 
9
), le desemnează, respectiv, 

drept deconstructiv: critic-dubitativ; şi reconstructiv: divergent-reordonator în direcţie inovativă –  

concepţie care va amprenta întregul set de modele de intervenţie. 

 
31

 dar nu în sensul convenţional al disciplinei - nici măcar în acela al opoziţiei propuse în: Knowles, M.S. (1970). 

The Modern Practise of Adult Education: Andragogy Versus Pedagogy. New York, NY Association Press şi 

comentate în: Jarvis, P. (1985). The Sociology of Adult and Continuing Education, Beckenham, Croom Helm -, sens 

despre care evocam, în altă contribuţie, conceptul hasdeian al antropotehniei – întrebându-ne de ce nu, în zilele noastre 

- politically (în lipsa, din limba de origine, a unui gendernessly) correct -, şi… *gynogogic 

32
 Maslow, A. (1954, 1970). Motivation and Personality (New, York: Harper & Row). Poate mai puţin cunoscută, 

dar, credem, mai interesantă prin extensia - în direcţia masloviană din 1970 - a registrului superior al trebuinţelor 

şi prin accentul antropologic şi civilizaţional pe ideea de 'self' - este structura acestui model în redacţia ulterioară a 

lui Alan Chapman (cf. www.businessballs.com), care evidenţiază diferenţele e dintre comportamentele esenţiale: 

reacţie (instinct), emoţie (afect), reflecţie (raţiune), ale căror bio-sedii în creier sunt - se ştie - la "adâncimi" diferite: 

zona reptiliană, limbică, respectiv cortex. 
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Privind dinspre competenţe (cadranul al treilea) - pe care le vom trece în revistă pe rând până la 

finalul acestui subcapitol -, asocierea minorului cu funcţionalul - cerând intervenţie "slabă" - şi a 

majorului cu (pro)calitativul - cerând intervenţie "tare" - apare ca naturală: ca nucleu al cercetării, 

cercetarea-reflecţie are ca specific edificarea, în cele două trepte de sens ale termenului: 'lămurire' 

în registrul minor şi 'construire' în cel major. De aici – producerea de soluţii-ca-sugestii diferite ca 

valoare de întrebuinţare: constitutive - din corelări situative, prin act "slab", remedial (repunerea 

problemei în raport cu o avarie/daună deja produsă), de management al crizei; respectiv institutive 

- din corelări distinctive, prin demers "tare", preventiv (repunerea problemei în raport cu o periclitare 

anticipabilă), de management al riscului. Diferite, soluţiile-sugestii nu sunt, însă, disjuncte, ci conexe, 

şi pentru că între funcţional şi (pro)calitativ este, cum ar spune Mircea Florian, un raport nu de 

contradicţie antitetică, ci de contrarietate heterotetică
33

. În acest principiu, cercetarea-reflecţie 

(specific-profesorală de echipă) conduce la efectivitate generarea inovaţiei ca valoare modificată 

dacă şi numai dacă, graţie competenţelor metodologice
34

, ea se implică într-un flux profesional 

în care intervenţiile în bază de model fac figură nodală. Altfel spus, intervenţiile sunt "staţii" 

ale căror planuri arhitecturale, modelele, sunt de gândit programatic drept firesc-integrate,  

conţinute în structura traiectului profesional al organizaţionalului-care-învaţă real-continuu. Acest 

continuum de formare reprezintă concret - vezi mai departe Prolongarea - strategia prin care 

modelele şi practicile de intervenţie centrate pe zonă pot deveni permanenţe ale vieţii profesionale 

de zonă/şcoală, împreună cu proiectele de (co)finanţare (şi de alte genuri) şi cu alte programe. 

Dar - trebuie rostit răspicat - acest gest reformator presupune cu necesitate introducerea în 

norma nedidactică a profesorului a activităţii de cercetare specifică – politică educaţională 

care trebuie, desigur, preludată de o formare continuă adecvată - dintâi: de o preformare a 

formatorilor de formatori - şi însoţită de evaluare (şi salarizare) meritocratică
35

. 

 
33

 Pledoaria filozofului - mai întâi, în 'Logica recesivităţii' (recuperată din manuscrise şi editată în 2006), iar apoi în 

'Recesivitatea ca structură a lumii' (şi ea postumă: 1983) - pentru 'recesivitate ca sursă a emergenţei noului' 

răspunde întrebării 'cum este posibilă noutatea într-un univers care este sau pare a fi inteligibil numai prin repetiţie şi 

identitate' – astfel: 'materia domină spiritul, care este recesiv, dar spiritul are o semnificaţie majoră'. Înlocuind în perechea 

veritabil-hermeneutică formulată de Florian - dominant/recesiv -, se constată că funcţionalul domină (pro)calitativul, 

dar că acesta din urmă are (nu doar în reformă!) semnificaţie superioară şi creează noutate funcţionalizabilă. 

34
 metodologie: reflecţie proactivă asupra căilor; Gr. meta: 'dincolo de' + hodos: 'drum', 'cale' + logos: 'discurs despre' 

35
 Cf. contribuţia noastră în: Colectiv (2009). Managementul calităţii în învăţământ. Evaluarea personalului didactic 

din învăţământul preuniversitar. Raport de cercetare. Bucureşti, ISE, pre-print (temă la care vom reveni). Este, 

poate, de punctat expres - deşi ar trebui să fie subînţeles - că modul de efectivizare în sistem a acestei comutări 

este competenţial-managerial, nu atribuţional-administrativ. 
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Substanţializarea prin conţinut a modelului luat aici ca exemplu presupune descrierea semantică 

şi circumscrierea managerială a competenţelor. Cele de "dizolvare" a problemei/lor - ghilimelele 

semnalează metafora, termenul neînsemnând, desigur, atomizare (şi cu atât mai puţin aneantizare), 

ci secvenţiere - vizează raportarea expresă
36

 la cunoscut, ceea ce, la nivel funcţional, poate ajuta 

la redresare prin apel la experienţă/e şi prin intuiţie ("principiu activ" al preînţelegerii), fără efort 

reproblematizant (cum se şi întâmplă frecvent). Acest efort este, în schimb, esenţial în ipostaza 

(pro)calitativă - inhibitivă de risc negativ şi, în intervenţia "tare", dehibitivă de oportunităţi - a 

acestei (hermeneutic) "prime" instanţe metodologice: reproblematizarea - schimbarea prin ipoteză 

(vezi Regula de modelare) a unghiului sau/şi a termenilor de abordare - reliefează situaţia "luată" 

pe fondul contextual dat, concentrând pe scop competenţe subsecvente. 

Şi chiar dacă dominantele formaţiei profesorale actuale sunt trăsături de "profesionalitate" discrete 

şi netransferabile (nu competenţe, ci priceperi şi deprinderi "ştiinţifico-metodice"), ele pot face, 

totuşi, odată catalizate de o formare continuă metodologică în bază de competenţe modale, 

recesive – "miceliu" profesional, reţeau ambientală pentru emergenţa inovaţiei. Am propus (şi 

practicat) în acest scop ceea ce am numit
37

 'Cei 6M' ai paradigmei modale, ordonaţi (în condiţiile 

reformei retardate de la noi) astfel: Managerializarea, pentru dezobstaculare; Metodologizarea, 

pentru criterializare; Modelarea, pentru instituire; Modalizarea, pentru expresivizare; 

Modularea, pentru elaborare; Moderarea, pentru performare – drum formativ care, la reluarea 

ciclului, va reporni cu un demers managerial de optimizare, continuând spiral, în direcţia 

rafinării. Cum, la nivelul cercetării specific-profesorale de echipă, însăşi mutarea unghiului de 

vedere şi reconsiderarea conceptisticii referenţiale constituie, într-o primă etapă, fapte de inovaţie 

(fie şi relativă), aplicarea de modele - cu creare de bune practici - în această direcţie pot face din 

produsele şi din efectele preînţelegerii un set propedeutic al cărui principal câştig este un 

început de apreciere a valorilor anticipative în Educaţie. 

 
36

 Sunt situaţii (uneori chiar potenţial-jenante) în care utilizatorii (de formare sau de intervenţie) au - şi mărturisesc - 

impresia, de nu chiar certitudinea, că ei practică deja ce li se propune cu aer(e) de noutate în sesiuni de gen. Şi este 

posibil să şi fie aşa – unele tehnici de lucru devenind, între timp… folclor managerial. Însă, cum nu obosim a repeta, 

practicarea empirică a unor procedee (à la Jourdain) şi frecventarea programatică a unor strategii sunt demersuri 

(foarte) diferite – cele de faţă tentând să vădească (direct sau indirect) servituţile primei şi avantajele celei de-a doua. 

De aici şi insistenţa noastră asupra contractării  intervenţiei nu doar în deplină cunoştinţă de cauză, ci în cadrul unei 

colaborări care să excludă întâmplătorul şi să coaguleze adevărate micro-politici zonale/locale de continuitate în 

conduita – dacă nu dintru început anticipativă, cel puţin decis-antiinerţială. 

37
 Cf. Mihail (2006 [1]). 
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După acelaşi design: 

[cercetare-documentare] – cercetare-reflecţie – [cercetare-aplicare] 

  edificare 

"lămurire"      "construire" 

registru minor (funcţional) → model "slab"  /  registru major (procalitativ) → model "tare" 

evoluează - sau: trebuie s-o facă, în convenţia modelelor de intervenţie - substanţializarea modelării 

şi la instanţele metodologice consecutive preînţelegerii (atât cât sunt ele astfel în relativitatea 

temporală a hermeneuticului): interpretarea-comprehensiune şi formularea; minimul necesar a 

ceea ce numeam reconsiderarea conceptisticii referenţiale este reinterogarea constructelor – i.e. 

clarificarea prin dezomonimizare a vocabularului educaţional, a cărei direcţie inovativă presupune, 

din perspectivă eutropologică, mai înainte de exercitarea imaginaţiei ortoforice, punerea decisă 

sub interogaţie a dogmelor şi a stângăciilor
38

. De exemplu, a uneia dintre cele mai "productive" 

în efecte negative substituiri - prin hrănirea ruinătoarei, dar perseverentei mentalităţi triumfaliste: 

generalizarea lui 'performanţă' (= record, etalon) ca 'performare' (= prestare, operare, practicare) 

– eroare cu atât mai agresivă cu cât s-a consacrat (şi persistă rebarbativ) chiar în documente 

reglementative: standardele ocupaţionale (care, voind a criterializa cerinţe curente de fişă de post, 

vorbesc despre 'indicatori de performanţă'). Ea este pilduitoare pentru tema de faţă, care are de 

tratat un concept - 'model' - încă împovărat vetero-pedagogic, şi, deci, pasibil de varii confuzii 

venind tocmai din tendinţa anastatic-paseistă: 'performanţă' pentru 'performare' este ca 'model' 

(nu pentru 'exemplu', ci) pentru 'şablon'
39

, inducând presiunea că orice act de performare ar fi / 

trebuie să fie performanţial prin sine, cu tot cortegiul aferent de înscrieri în fals directe şi indirecte: 

preeminenţa rezultatului şcolar asupra reuşitei educaţional-umane; preponderenţa netă, în evaluarea 

profesorului, a progresului elevilor (în realitate, dependent de dotarea lor nativă) faţă de cel al 

progresului propriu al acestuia prin formare continuă aplicată; fixismul obiectivelor; menţinerea 

conţinutismului disciplinar (fiindcă direct-cuantificabil) – cu prevederea expresă şi contestabilă a 

'adecvării resursei umane la conţinuturi' (şi nu invers, cum este formativ-stimulativ); primatul 

 
38

 în contribuţiile noastre de cercetare am dat numeroase exemple de confuzii conceptuale de înlăturat 

39
 Spre a sublinia diferenţa şi la nivel de metalimbaj, este de spus că, în contextul nostru de lucru, 'model' este anataxic, 

nu taxonomic (anataxie: reordonare institutivă - antifixistă în spirit şi expresivă în literă - a unui câmp) – distincţie 

operată în: Mihail, T.M. (2006 [3]). Specificul modal al formării extinse a formatorilor de formatori din unghiul 

generării calităţii educaţiei.  I. Anataxia formării. Text de sprijin şi modúl de formare. Buc., MEdC-ISE, pre-print 
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relaţiei univoce în comunicare ("predarea"). Anticalitativă, substituirea deneagă competitivitatea 

prin ocuparea ilicită a două paliere de valorizare, eliminând din capul locului distincţia dintre 

performarea curentă şi veritabila performanţă – ceea ce induce confuzia funcţional/procalitativ şi 

forţează inventarea unor superpuse (şi adesea fantaste) 'standarde de excelenţă'. 

Ipostaza procalitativă a remobilizării decise a veritabilei resurse care este constructul profesional 

presupune trecerea esenţială de la profesiolect (limbajul profesional) la discurs: ipotezele utile 

intervenţiilor nu se reduc la supunerea la regula de modelare ('dacă – atunci') ca specific structural 

al modelelelor. Izotop al edificării, construirea are o dimensiune autoreferenţială: dacă, aşa cum 

preconizăm - prin ideea de centrare pe zonă -, (co)autorii de model sunt şi intervenienţi (şi invers), 

proiectarea de model este act educo-poietic: spunere despre ce se face şi facere a ce se spune. 

Iar conştientizarea la actanţi, prin formare prealabilă, a acestei identităţi are un dublu beneficiu: 

a/ gândirea (sugestiilor) de soluţii în regim institutiv – cu investirea interpretării ca activitate 

liberă, de creare nu de "căi unice" (best practice), ci de variante/alternative (good practices) ca 

ipoteze de lucru bazate pe accepţii, prin reproblematizare; b/ dimensionarea corectă a intervenţiei, 

în temeiul unei comprehensiuni ranforsate, astfel, nu doar logic, ci şi semantic, pentru una dintre 

instanţele regulii de modelare (cauţionantă: dacă nu, atunci; consiliantă: dacă da, atunci) şi pentru 

tipul de model considerat convenabil funcţie de cerinţele contractuale ('requirements') 

caracteristice managementului liderial-antreprenorial al resurselor reunite ('calde' - umane; de tip 

interfaţă - durată/timp; date/informaţie; ambient (mediu)/spaţiu; şi 'reci' - financiare, logistice): 

necesar şi preparative ('input')40 

   procesare corelată ('throughput') 

      rezultate obţinute
41

 ('output') 

        valoare modificată ('outcome'). 

Lămuririle noţionale pentru sensuri productive de valori simplu-funcţionale, dar mai cu seamă 

construcţiile pentru accepţii cu valoare de ipoteză nu sunt, în mod evident, exerciţii în sine; ele 

sunt destinate desenării de căi redresive (în registrul minor), respectiv preventive (în cel major). 

 
40

 iată motivul insistenţei, în cele de mai sus, asupra, pe de o parte, prealabilităţii planificării, iar, pe de alta, asupra 

contractualului – nu simplu-gestional, prin considerarea terţetului input-throughput-output, unde ultimul numeşte 

rezultatul ca produs, ci şi (ori mai ales) antreprenorial, prin asocierea la acestea a lui outcome, care, desemnând 

rezultatul ca efect, este specific pentru cercetarea inovativă cu finalizare în formare dezvoltativ-calitativă 

41
 în termenii relaţiei cost (actual – material şi social) - beneficiu (viitor – profesional şi funcţional/procalitativ) 
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Constructele-accepţii sunt menite a se finaliza în construcţii-sugestii (de soluţii aplicabile). 

Dar considerarea 'soluţiilor' drept 'sugestii' poate părea, mai ales când implică decizia managerială, 

dacă nu chiar bizar-(auto)restrictivă, măcar prudent-"bemolată". Dar – pe de o parte: cercetarea 

de tip inovativ are, prin natura ei, un grad (admisibil şi neimputabil) de contingenţă de care ea 

trebuie să fie deontologic-conştientă, inclusiv în fructificarea ei formativă (continuu, pentru 

formatori indirecţi şi direcţi) şi, apoi, în acelaşi spirit, iniţial (pentru elevi)
42

; iar, pe de alta, 

implicarea, cum spuneam, a alternativităţii, ca, de altfel, şi a demultiplicării, presupune axiomatic 

un grad notabil de relativitate/libertate a programului – de la posibila lui preluare managerială 

ca "soluţie cu soluţii" până la continuarea, reluarea şi eventuala lui permanentizare profesională. 

Consacrarea unui complex de tip model-practică de intervenţie pe arcul dintre opţiunile iniţială 

şi finală este, în esenţă, un fapt de optimă orientare pentru un lanţ de demersuri proreformatoare 

de optimizare procalitativă  a expertizei
43

 – de la 

# cercetarea integrală: -documentare (de surse şi resurse), -reflecţie (inovatoare), -aplicare 

(proformativ-dezvoltativă), la 

# intervenţia prin model prin/pentru: formare mentorală ("preformare", training), tutorală 

("setare competenţială", interformare, coaching) şi coautorală (co-elaborare şi co-prestare curriculară 

pentru formare iniţială, co-teaching) şi - prin acestea - la 

# dezvoltarea – robustă şi durabilă
44

. 

 
42

 ambele, în acelaşi gen inovator-alternativ: nu o întocmire pe principii verosimiliste – o "programă-"mimem", 

un traseu dirijist, informaţional-livresc, aditiv; ci o construcţie pe principii plauzibiliste – un curriculum-"fictem": 

un traiect eutropic, un anatext modal în scenariu modular, comunicaţional, transdisciplinar şi cross-curricular,  

încorporând "gândire «altfel»", spirit extracurricular şi in/nonformal, precum şi aparat propriu de evaluare (integrală); 

o construcţie pe care o propunem de o - vorba vine - bună vreme 

43
 Ca şi "competenţe", care numeşte realităţi diferite în limbajul administrativ ("răspunderi"), respectiv educaţional 

("potenţialităţi de profesionalitate rezultate din funcţionalizarea modal-procalitativă a valorilor"), "expertiză" se află 

şi el în situaţie de omonimie; în ştiinţele contabile - diviziunea audit - desemnează verificarea, iar în cel al Formării 

– competenţialitatea (pleonastic: profesională). Folosirea lor indistinctă este, spuneam, distructivă epistemic, contribuind 

la confuzionarea profesiolectului Educaţiei (şi Formării). În domeniul abordat aici, acordăm "expertizei" un sens 

adecvat complexului operaţional al integralei modelare-practicare de intervenţie: acela de "elucidare eutropică". 

44
 "Dezvoltare" este un subiect prea complex şi prea important pentru a fi expediat într-o cercetare care nu şi l-a propus 

prin proiect. Dar gradul ei de importanţă este strict condiţionat de înţelegerea nu limitativ-pedagogică şi administrativă  

- variante (variaţiuni) succesive de ipostaze mai mult sau mai puţin veritabil-curriculare "ajustate" după "culoarea" 

programelor de guvernare -, ci managerială: evoluţie profesio-socială calitativă a organizaţiei prin individ, abordată 

în succesiunea corectă cercetare-formare-dezvoltare (şi nu în ordinea cercetare-dezvoltare-formare, cum se practică 

din cauza dominanţei ocupaţionalului faţă de profesional), adică pregătită prin formare continuă şi iniţială alternativă 

de gen metodologic destinată reuşitei educaţional-umane a tuturor participanţilor în proces. El poate - şi trebuie - 

să devină temă specifică a necesarei continuări şi finalizări a tratării imbricate a problematicii integrale 

cercetare-formare-dezvoltare pentru elaborarea unei strategii de reformă veritabilă. 
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9.2. Reprezentarea grafică a secvenţelor: 

Optima ordonare a etapelor unei sarcini şi, mai ales (în zone unde nu doar disciplina cercetării, 

ci însăşi cercetarea este, încă, un deziderat), necesitatea ţinerii sub observaţie a defazărilor 

posibile de parcurs presupun: 

i/ substanţializarea analizei de reţea
45

 pe sarcinile individualizate – destinată transformării 

strategiei modelelor de intervenţie într-un continuum al activităţii profesionale centrate pe zonă; 

ii/ design adecvat (Ishikawa / Gantt / Pareto / altul). 

Un exemplu ilustrativ (tehnologia computerizată permiţând, de altfel, multe de variante – unele 

inutil-spectaculoase) este arhifrecventata diagramă Ishikawa, cunoscută ortoforic drept 'analiza 

căii critice', iar metaforic drept schema 'fishbone' ("os de peşte"), pe care o adaptăm pentru 

trebuinţa specifică a MdI: 

                    a'    a"        c'                n2 

               a                   c                                    x1/x1'                          y1/y1' 

 

   T 

 

                          b                     d                                                                            z1/z1' 

                                 b'  n1               n3                     n4 

Aceasta marchează, pe axa cronologică (T) a unui proces - aici, de intervenţie - incidenţele
46

: 

- a, b, c, d… : intervenţii proiectate inţial şi efectuate conform planificării 

- a', a", b', c'  : intervenţii proiectate ulterior – de factura optimizării  

- n1,  n2, n3 , n4… : intervenţii neproiectate, dar efectuate în urma accidenţilor apăruţi 

- x1…/x1', y1…/y1', z1…/z1'… : instanţele de monitorizare-validare, concretizate în varii operaţiuni 

de [pre]evaluare internă/externă / ratificare internă/externă (v. şi 
15

). 

 

 
45

 cf., de ex: Bourdieu, P., Wacquant, Loïc J.D. (1992). An Invitation to Reflexive Sociology, Chicago, University of 

Chicago Press 

46
 pe care nu le concretizăm factual (întrucât experienţa de formare ne-a arătat că orice exemplu de posibilitate 

tinde să devină reţetă de gândire, "canalizând" reflecţia în manieră parazitară, opusă modului în care credem 

că trebuie să funcţioneze optima orientare), dar pe care, inovând diagrama, le colorăm şi le poziţionăm sugestiv 
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III. SECVENŢA A DOUA 

4.-6. PERFORMARE-PERFECTARE-PROLONGARE 

10/ Operarea MdI întru: perfectare - (A) monitorizarea aplicării; (B) evaluarea efectelor în 

echipă (la utilizator şi intervenient); şi prolongare - (C) integrarea modelului/practicilor optimizate 

în activitatea profesională curentă a organizaţiei; (D) ofertarea prodemultiplicativă a MdI. 

Plasarea reperelor lanţului operaţional sub semnul întrunirii celor trei componente ale 

modulului al doilea comportă, opinam, o discuţie (doar) în plan tactic. Totuşi, este de precizat că, 

nefiind funcţii manageriale habituale, perfectarea şi prolongarea sunt integrate în Program ca 

expresie, pe de o parte, a faptului că formula propusă dezvoltă activităţi etapizate, nu funcţii, iar, 

pe de alta, a necesarei precauţii faţă de mentalitatea "abandonalistă" a mai-degrabă-constrânşilor 

consumatori de programe de la noi. Se concretizează, astfel, imaginea de ciclu integral – aparent, 

"pe inel": veritabila continuitate în formare; în realitate însă, "pe spirală", prin accentul axiologic 

pus pe calea utilă, conform concepţiei că, deşi condiţia profesională a MdI - cea de declanşator 

de efecte proformative şi procalitative - presupune (şi instituie) regim egal pentru construire 

(primul modul) şi pentru utilizare (al doilea modul), ea înlesneşte utilizatorului situaţia - 

favorizantă managerial, deşi solicitantă profesional - de a trece la răspunderea (finalizării prin 

exercitare) nu în virtutea obligaţiilor de serviciu, ci după parcurgerea etapei de responsabilitate (a 

preluării prin edificare). 

Rămâne de relevat şi continuitatea intern-procesuală a ceea ce - spuneam (v. Scurtă introducere) - 

poate părea disjunct în/prin formulare: separarea, în module diferite, a proiectării – de performare. 

Întâi de toate, unitatea metodologică a MdI presupune concatenarea modulelor în sensul următor:  

 

 PREFORMARE  

  PLANIFICARE 

   PROIECTARE   PERFORMARE 

        PERFECTARE 

         PROLONGARE, 

proiectarea, "corolar" al modulului întâi, preparând derularea celui de-al doilea în întregul său şi 

performarea, "motor" al modulului al doilea, punând în lucrare modulul întâi în întregimea lui. 

În al doilea rând, preluarea contractuală a intervenţiei şi prestarea ei în termeni precişi - nu doar de 

rol, timing sau durată, ci şi de finalizare, continuări şi ofertare - au ca scop corelarea celor două 
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module prin interfaţa regulii de intervenţie (pentru → reducţie): proiectarea ţintită este destinată 

unei performări în care practicile de intervenţie concretizează modelele de intervenţie nu numai 

procedural, dar şi, aşa-zicând, retroductiv-"nutritiv", prin varii exemple ilustrative de bună practică 

demultiplicabile din perspectiva emitentului, prelucrabile din aceea a receptorului. De aceea, 

departe de a fi simplificare, "purjare" de elementele inconvenabile, reducţia MdI este comutare, 

trecere în (altă) perspectivă prin anticiparea felului în care "jucarea" le condiţionează "în-scenarea": 

...proiectare-performare-proiectare / performare - proiectare / performare-proiectare-performare... 

( ...ideare-experimentare-scenarizare / prestare - pilotare / extindere-optimizare-generalizare...). 

Acesta este - vezi şi mai sus - spiritul hermeneutic al rezolvării de probleme prin repunerea lor: 

nu reformulare arbitrară, ci reconcepere recuperatoare - inclusiv prin gândire contrafactuală - şi 

având corespondent în (v. 
42

) aparatul încorporat de evaluare integrală
47

. 

Considerând, spre exemplu, că într-o unitate de spaţiu-timp (zonă-perioadă) se admite necesitatea 

descurajării atitudinii subprofesionale aflate (de fapt: puse) în slujba nonformativului, actualizarea 

unui (set de) model(e) de intervenţie se va putea centra ferm pe regândirea activităţii curriculare 

de formare continuă şi iniţială - şi şcolare în genere - prin a abandona, în fapt (performativ) şi 

în drept (proiectiv) politica dezastruos-certificativă a 'rezultatului şcolar' în favoarea strategiei 

reuşitei educaţional-umane a tuturor celor implicaţi în activitatea educaţională într-o organizaţie 

(trioul profesor-elev-şcoală) şi - dacă descentralizarea într-adevăr dorită - într-o comunitate
48

. 

Formula optim-productivă este, probabil, consilierea-consultanţa nondirectivă – mod de lucru 

colaborativ pe care îl numim, prin instituire de accepţie, co-acting
49

. Coacţiunea este gen proxim 

pentru varii forme de ghidare, presupunând coparticipare şi mediu intelectual-profesional propice 

corectei stabiliri a conjuncturii critice (constatate/inferate) a (sub)sistemului-obiect şi responsabilei 

(i.e. în cunoştinţă nu doar "de cauză", ci şi de scop şi efecte) co-selectări a MdI şi a PdI. 

 
47

 Cf. Mihail, T.M. (2005 [2]). O abordare a problemei – mai departe, în text. În acelaşi sens – preformarea.  

48
 Semnalăm, din nou, şi un alt grup, cu (alt fel de) implicare în reuşita educaţional-umană, pentru care, mai ales în 

descentralizare, trebuie gândite specific şi aplicate în solidar strategii adecvate: profesor-familie-comunitate – unde 

"profesor" (generic pentru categoria furnizorilor de formare) este atât deţinător de competenţe, cât şi asumator de 

responsabilitate. Este drept că un atare demers este dificil de concretizat/finalizat în starea civilizaţiei (îndeosebi la 

nivel mentalitar) de la noi, inclusiv deoarece activismul veritabil, grav compromis în comunism, este greu recuperabil 

şi capacitabil. Strategia modelelor de intervenţie - dacă asumată programatic - poate constitui, însă, o amorsă. 

49
 atenţi, desigur, la distingerea de sensul vechi ('forţat', 'obligatoriu'), dar, negreşit, mai ales grijulii cu evitarea, într-un 

ev în care democraticul a diminuat la… emocratic, a pitorescului risc surprins de un M.E. Schnake în Equity in Effort: 

The "Sucker Effect" in Co-Acting Groups. În: Journal of Management (Portland), Vol. 17, 1/1991: acela al defazării 

satisfacţiei co-"actorilor": 'Negative social cues may create an effect similar to a class of social dilemma phenomena 

in small groups, known as the «sucker effect»', vizibil când aceştia atacă 'additive or disjunctive tasks goal'... 
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Intervenţia ţintind efectivitate într-un (sub)sistem zonal, prin soluţii-sugestie de tip procalitativ 

construite în bază de cercetare inovativă şi practicate ca formare alternativă, este posibilă doar 

coactiv. Pornit din preformare (formarea continuă in-service a formatorilor de formatori zonali, 

comutată cât de grabnic posibil în interformare) şi finalizat în formarea iniţială a elevilor, 

programul MdI stă, în acest mod, pe un solid ax spinal: co-acting-ul. Bazat pe teoria modelelor 

de intervenţie, pe teoria pragmatică a comunicării (inclusiv intracomunicarea) şi pe practica 

aferentă, pe analiza tranzacţională, pe managementul adhocratic al riscului, pe construcţia 

curriculară alternativă în baza "gândirii «altfel»" şi pe destule alte repere "aluvionare"
50

, acesta îşi 

va vădi, prin formele de specializare individuală destinată utilizării în echipă/grup - de la 

cercetarea specific-profesorală până la co-teaching - viabilitatea managerială şi formativă. 

Co-acting-ul întemeiat pe modele de intervenţie pornite în cercetarea specific-profesorală este şi 

garanţia generării de bune practici nonreţetiste, prelucrabil-demultiplicabile, a căror valoare stă 

 
50

 Printre acestea – coaching-ul, înscris mai sus (v. III.B.β/) ca specie formativă a genului managerial 'model de 

intervenţie', dar care, promovând tocmai spiritul rezolvării de probleme prin repunerea lor, este de considerat sursă 

metodologică. Îi consemnăm în această notă (cu riscul ca ea să fie ceva mai extinsă) câteva caracteristici de interes 

pentru MdI, el urmând să facă, dacă acest program de cercetare va continua, obiectul unei alte proiectări de model.  

Pentru "culoare", iată întâi originea termenului: B. Medicina crede (www.business-edu.ro/coaching/639, 'Coaching, 

o privire alternativă') că ea ar fi numele oraşului maghiar Kocs, unde se produceau, pare-se, trainice căruţe [cu coviltir]. 

Devenit generic pentru "vehicul acoperit hipotractat", kocsi ('[provenit] de la Kocs'), el a ajuns în engleză coach, în 

germană kutsche, în spaniolă coche (iar în româna veche şi regională 'cocie' şi în ucraineană kotyha – n.n., TMM) şi 

s-a păstrat în Anglia, cu tipic umor, ca nume al vehiculelor de transport public, chiar şi după motorizarea acestora. 

Treptat, coaching a ajuns să denumească, metonimic, însăşi mânarea trăpaşilor – studenţii englezi (probabil cei mai 

încercaţi subiecţi pedagogici din istorie) găsind în aceasta denumirea optimă pentru indistincta instruire-instrucţie 

care li se aplica. Normalizarea educaţiei l-a lăsat - în fine - 'coach' doar pe antrenorul răspunzător cu alergătura... 

Premisa de bază a coaching-ului este - se spune - preexistenţa la client (Medicina preferă acest termen) a tuturor 

răspunsurilor de care el are nevoie, dar şi a unor blocaje (unii spun, impropriu, limite) mentale, din cauza cărora el 

nu poate accesa singur aceste soluţii; sarcina coach-ilor, ca specialişti în formulare de întrebări introscopice, ar fi 

ajutarea lui - prin conştientizare şi motivare - să le depăşească, aflând în el însuşi resursele şi soluţiile – nivelul 

valoric la care se va produce reflecţia - de performare: pe problemă; de performanţă: pe însuşi modul de abordare 

(coaching 'lateral') - depinzând de utilizator. Dintre cele vreo zece categorii de coaching amintite în literatura de 

specialitate, evocăm aici pe cel 'ontologic' (optimizarea inovativă a vieţii profesionale în bază de credinţe şi valori 

personale), pe cel 'sistemic' (interactivarea în diferite tipuri de grup, de la cuplu la comunitate), pe cel 'organizaţional' 

(stimularea formării permanente pentru structurarea competenţelor specifice vieţii de organizaţie) şi pe cel 

'individual' (priorizarea scopurilor personale). 

Adăugăm, îndeosebi pentru scepticii coaching-ului educaţional (pe care i-am întâlnit în sesiunile noastre de formare), 

la accentul important pus de Medicina (ibidem) pe diferenţa faţă de psihanaliză - în coaching, spune el, nu funcţioneză 

'şmecheria' psihanalistă a pretextării propriei neputinţe cu pretinsa lipsă de pregătire a 'clientului' pentru a se schimba -, că 

o convorbire cu un coach nu este defel o "confesiune"/"spovedanie" - întru transfer de (supra)sarcină psihică - şi nici 

o experienţă (chiar) "socratică" - necum... neo-oraculară, gen 'new-age style' -, deoarece acest tip de facilitator nu 

mijloceşte revelaţii oculte, ci înlesneşte (auto)relevarea pe cale raţională, prin asociativitate sau, funcţie de varii 

caracteristici ale utilizatorului şi ale problematicii discutate, prin disociativitate, a unor componente de gândire. 

Acţiunea de coaching este o ghidare prin "provocare", coach-ul oferind - cum se subliniază adesea -, spre deosebire de 

consilier sau de mentor, nu "sfaturi", ci posibilitatea de a ajunge la o clarificare a utilizatorului cu el însuşi. 

În ceea ce ne priveşte, operând (vezi 9.1.) cu triada mentorat-tutorat-coautorat, considerăm coach-ul un tutor. 

http://www.business-edu.ro/coaching/639
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în deschiderea, în adaptabilitatea lor, nu verosimil-valabile, ci plauzibil-viabile. Şi aceasta 

pentru că... supremul exemplu de practicism dogmatic - cunoscut din "schimbul de experienţă" 

(de reţete metodice) - este, cum mai spuneam, canonizarea bunelor practici (good practices) în 

"cea mai bună practică" (best practice). Iată de ce bunele practici trebuie concepute în spiritul 

MdI: soluţii-sugestie, provizorii, de factura propunerilor de lucru stimulative de creativitate. 

(A) – monitorizarea 

Finalizarea unui proces este prea adesea, în unele cultúri, mai problematică decât "inventarea" lui 

– una dintre condiţiile de finalizare - întru optimizare-continuare-ofertare - fiind monitorizarea;  

şi anume nu doar a aplicării a ce s-a proiectat (şi se regândeşte, optimizant, pe parcurs), ci mai ales 

a efectelor a ce şi mai ales cum se aplică. Avem, în aceasta, raţiunea suficientă spre a-i oferi aici 

un spaţiu de cercetare-reflecţie şi, poate, un "cât" de inovare proporţional(e) cu însemnătatea ei. 

O minimă situare necesară în câmpul de semnificaţii, face, dintâi, necesară distincţia dintre 

• monitorizare = observare continuă, ţintită pe flux operaţional ('workflow') şi pe responsabilităţi,  

a – printre altele: (ne)încadrării în finalităţi/timp/buget; (ne)apariţiei de progrese-schimbări ca 

efecte - 'outcomes'; (in)emergenţei de riscuri noi (prin raportare la obiective, în sens managerial), 

concretizată în consemnarea observatelor în termeni recomandativi şi pro-corectivi/optimizanţi, 

în scopul pregătirii unor preevaluări de parcurs ca analize de impact
51

 sau de alt tip; şi 

• control = constatare secvenţială şi finală, ţintită pe sarcini operaţionale ('tasks') şi pe răspunderi, 

a rezultatelor ca produse ('outputs') prin raportare la standarde / termeni de referinţă / indicatori şi la 

notificările variilor instanţe de monitorizare şi de evaluare (internă) – concretizată în consemnarea 

constatatelor în termeni notificativi şi mandatoriali în vederea pregătirii evaluării finale ca 

examen de produs - cu metoda Quality function deployment ori cu alta
52

 - şi a ratificării (externe). 

 
51

 O nouă distingere necesară: între studiul de impact (premergător-proiectiv) şi analiza de impact (final-ratificativă). 

AI este (spune teoria) procesul de evaluare a efectelor nete ale unei intervenţii, după eliminarea efectelor provenite din 

acţiunea variabilelor exterioare ei. În opinia noastră, o atare analiză trebuie să consiste, însă, în aprecierea elastică 

- nerezumată la măsurare mecanică a 'atingerii obiectivelor propuse iniţial' - a ansamblului rezultatelor ca efecte, 

întrucât acestea provin din implicarea şi în model, şi în proces, a iniţiativei, a creativităţii şi a inovaţiei – care, în caz 

contrar, ar fi inflexibil refuzate de mentalitatea "executivă". Fără a fi estimare subiectivă şi voluntaristă - necriteriată -, 

AI are a prelua "umanismul" aprecierii, ţinând seama că efectul este rezultanta relaţionării ofertant-utilizator. 

Ea trebuie operată, considerăm - în concordanţă cu dinamica procesuală pe care o creionăm - înaintea celei finale, 

pentru ca intervenţia să poată utiliza datele de corecţie/optimizare pe care ea, analiza, le poate oferi. 

52 Cf., de pildă, Istrate, O. - www.tehne.ro/.../cercetarea_evaluativa_educatie.html - extras dintr-o lucrare din 

2006. 

http://www.tehne.ro/.../cercetarea_evaluativa_educatie.html
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Acelaşi comandament al situării în câmpul de semnificaţii face necesară şi o precizare de direcţie: 

un truism în domeniul pe care îl abordăm aici este că un model de intervenţie este util dacă are 

validitate pentru autor (furnizor) şi valabilitate pentru utilizator – "ruptură", poate, acceptabilă 

în situaţia - nerecomandabilă - în care modelul este doar livrat sau preluat dintr-o "culegere", dar 

nu şi pentru aceea - dezirabilă - în care modelul (şi aplicarea lui) sunt fapte de co-elaborare 

echipieră, în baza unui contract/protocol de lucru. 

Problema are, însă, un relief mult mai adânc decât cel contractual - dominant în topos-ul amintit; 

anume, unul deontologic: îndeosebi în módul "tare" - dar, pentru managerul responsabil, şi în cel 

"slab" - o bună intervenţie este, în spirit şi în literă, nu un "vademecum", ci un "*vadetecum": o 

invitaţie nu la mimetism, ci la iniţiativă. Acest altorelief are consecinţa că monitorizarea trebuie 

să fie nu un fel de "poliţie a evenimentului" întru constatarea tenabilităţii modelului la etalare ori a 

funcţionării lui la aplicare, şi nici chiar supralicitarea unor tehnici de previziune ('Delphi', de pildă), 

ci un demers procalitativ şi proformativ constând expres - în managementul proactiv, nu reactiv - 

în "sfidarea" unui model (şi a practicilor aferente) prin producere controlată de situaţii de risc 

obiectiv-potenţial (negativ şi pozitiv), întru probare cu scop demultiplicativ-dezvoltativ a viabilităţii 

(bonităţii în condiţii adverse) şi a variabilităţii
53

 (comutabilităţii în cazuri asimilabile) acestora. 

În acest sens - şi amendăm aici înadins-"rezervata" definiţie de mai sus - monitorizarea este un 

izotop al modului "tare", preventiv de eşec ("garantat" de comportamentul managerial inerţial ori, 

în cazul angajării, totuşi, a unui program de intervenţie, de aplicarea lui defectuoasă ori incompletă, 

cauzatoare, mai degrabă, de efecte negative); ea este o întâmpinare. Iată de ce monitorizarea 

trebuie creditată cu o - încă inevidentă (deci neexplorată, cel puţin în Educaţie) - componentă de 

creativitate, prin exigenţa continuei alerte nu numai a atenţiei verificatoare, ci şi a reflecţiei 

modificatoare
54

 ca trăsătură de permanenţă a integralei demersului - de la opţiunea pentru 

programul MdI, prin cercetare-inovare, până la reluarea - într-un fel sau altul - a ciclului. Şi cum 

ceea ce numeam 'sfidare de model' este (ca orice creaţie, indiferent de dimensiune) întâi de toate 

o chestiune de bună conceptistică -  pe cât posibil inovatoare, însă, în acelaşi timp, neînfeudată 

 
53

 cultivarea în organizaţie ca mediu intern - în Educaţie: mediu de formare - a unei "bine temperate" turbulenţe 

prin încurajarea iniţiativei este chiar esenţa spiritului adhocratic – întâmpinarea riscului fiind o condiţie majoră a 

succesului managerial, fireşte, în cazul în care managementul se doreşte liderial-coparticipativ şi proactiv  (cf. 
5
) 

54
 omogenitatea procesuală internă propusă de strategia modelelor de intervenţie este aceea a parcursului unitar –

de la incipit-ul demersului de cercetare-inovare ca producător programatic de valoare modificată (şi nu 'adăugată') la 

exit-ul actului de evaluare (pentru a cărei operare avem pregătit, spuneam - v. 
42

 -, un aparat special construit) a 

modificării procalitative de valoare prin prestarea integrală, până la perfectare, a modelului 
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"trendurilor" peliculare/pasagere, fiindcă, dacă monitorizarea este serioasă, "ieşirile" vor constitui 

repere de (intra)evaluare pe termen lung - sunt de detectat, deopotrivă proactiv şi proformativ
55

, 

reperele noţionale cu pertinenţă pentru însemnătatea monitorizării ca "enzimă" în clădirea 

coerentă a "lanţului" performare→perfectare→prolongare. Regimul profesional al MdI este 

acela de declanşator de efecte, iar accentul este pus pe caracterul de efectivitate
56

 a programului. 

Acestea fac monitorizarea, ca întâmpinare de rezultate proformativ-procalitative, un garant al 

ţintirii MdI nu pe soluţii punctuale ori sectoriale, ci pe reuşita educaţional-umană (măcar la 

nivel zonal, dar, în ideal: de la local, prin zonal, la regional şi la naţional). Or, aceasta presupune ca 

el să fie, ca program, nu numai proiectiv în opţiune ('future-oriented'), ci şi anticipativ în viziune: 

să-şi poziţioneze fiecare subdemers, pentru fiecare componentă a dinamic-modularizatei '2x3P', 

în aşa fel încât să "securizeze" continuitatea proreformatoare şi prodezvoltativă de program. 

Şi MdI se propune astfel, prin definirea sa în termeni de efectivitate, şi nu de (simplă?) eficienţă, 

aşadar ca producător de valori de perspectivă, şi nu (numai) imediat-utile; şi prin centrarea pe 

'outcomes', cu orientare pozitivă prin opţiunea axiologică pentru módul "tare", preventiv, implicând 

nu o contiguă mecanică a adăugării de valoare, ci o continuă dinamică a modificării de valoare. 

Prin acestea, posibilitatea inovaţiei în cercetarea specific-profesorală de echipă – asistată expert 

prin MdI capătă nu doar credibilitate (de stimă) ci şi admisibilitate (de conlucrare), conferită 

ceea ce am numi "filozofia urmăririi", pe baza inferenţei: dacă important este efectul, atunci 

"miezul tare" al monitorizării intervenţiei este nu instanţa ei, ci ansamblul modificărilor de fond 

în activitatea independentă a monitorizatului evaluabil
57

 ulterioară aplicării unui model. 

Ca "provocare", întâmpinarea trebuie să fie, aşadar, o analiză. 

 
55

 subliniem o dată în plus, dublul caracter operaţional şi formativ al MdI, care porneşte de la ideea realist-constructivă 

că, deocamdată - în condiţiile formaţiei "închise" a absolvenţilor de 'discipline disciplinate' şi de seminar pedagogic 

- instanţa reexaminării conceptuale a domeniului, din perspectiva "gândirii «altfel»", poate fi considerată un fapt cu 

tentă de inovaţie în cercetarea specific-profesorală, dacă relativizează canoane prin unghiuri de vedere alterne 

56
 spre a conexa ideile 'reexaminare conceptuală' şi 'condiţiile actuale de la noi', menţionăm că "efectivitate" implică 

nu doar denotaţia "producere/obţinere de efect", ci şi conotaţia "ducere până la capăt" 

57
 Este de la sine înţeles că orice monitorizare are ca finalitate evaluarea în direcţia lui 'a şti să faci'. Un exemplu, 

însă, de turbulenţă negativă este actuala insistenţă pentru evaluarea de tip PISA a elevilor, "optimă" ocazie de inducere de 

dezechilibre în absenţa unei pregătiri omogene în acest sens. Constatarea transferabilităţii competenţiale poate eşua 

în prezenţa pseudocurricularităţii predare-învăţare-redare şi a lesne de recunoscut la reproducere algoritmic (bazat pe 

taxonomicul istoric/categorial), generator de deprinderi psitacoide, nu stimulator de apetenţe (la adulţi: de competenţe). 

De regulă, însă, finalul discuţiei de acest gen găseşte conlocutorii fixaţi pe întrebarea: dar ştiu profesorii să procedeze 

astfel? În ce ne priveşte, preferăm întrebarea: de ce nu ştiu ei să procedeze astfel? Răspunsul posibil: maniera de 

fructificare prin evaluare a expertizei profesorale înseşi - inclusiv prin necesara monitorizare prealabilă (v. mai departe) - 

ilustrare a lipsei mentalităţii meritocratice, cauzată de mancul deontologic la nivelul deciziei, în sistem. 
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Aceasta este analiza de impact, uneori ilicit asimilată analizei cost-beneficiu (un studiu de impact, 

în fond – v. 
51

), alteori supratehnicizată statistic. Însă în Educaţie (profesionalizare), pericolele nu 

sunt aceste echivalări, ci - o arată "evaluările" care preiau mecanic ISO sau pe TQM-ul Deming - 

rezumarea la investigaţia opiniologică a rezultatului imediat-receptat 'satisfacţiei clientului' ca 

'persoană relevantă'
58

. Validat prin constatarea de efect(e) adânc-profesionale, impactul nu este 

numai "reprezentare", analiza de impact comprimată la instantaneitate ('Satisfacţie – acum!') fiind 

una de superficii. De aceea, buna monitorizare a efectelor (aplicării) unui model cere nu 

înregistrarea "obiectivă" a reverberaţiilor emoţionale (binevoitoare/"sceptice", pozitive/negative) 

la adresant şi nici chiar, în convenţia noastră, la cuplul prestator/utilizator de model; mai mult: ea nu 

este realmente folositoare nici măcar dacă listează un set de fapte satisfăcătoare sub aspectul 

potrivirii obiective şi rezultate; paritatea "intrări-ieşiri" nu este, aici, semn de calitate. Iar aceasta 

pentru că efectivitatea (conducerea la un final în care efectele apar, din supunerea la variabiliate, 

ca mărci prodezvoltative de valoare modificată) este nu un rezultat, ci o rezultantă care trebuie 

judecată în raport cu o efectualitate: un pachet de aşteptări comune ale implicaţilor, asupra căruia 

se convine şi la care se conlucrează. 

Monitorizarea ca întâmpinare a (in)succesului de profil înseamnă, prin urmare, nu limitarea la 

constatarea unui set de dovezi materiale - produse realizate -, ci reperarea de variate semnale, 

concrete sau abstracte, deopotrivă de sens constitutiv şi institutiv, în comportament ("înfăptuiri"), 

în atitudine ("plănuiri") şi în mentalitate ("instituiri") - emise, în timp (şi el convenit), de un mod 

de gândire modificat. În acest fel, constrângerea tehnică poate compensa/contrabalansa obişnuinţa 

simplei răspunderi la sarcini date prin inducerea responsabilităţii misiunii luate – sens în care 

un rol esenţial aparţine cercetării inovative, de la investigarea neconvenţională a subiecţilor 

cu care se lucrează la proiectarea de modele şi de la optimizarea expertizei manageriale şi 

profesorale la reconceperea modului de valorificare a acesteia, începând cu monitorizarea. 

Este, însă, de optat pentru criterii de "bună conceptistică" – spuneam: inovatoare pe cât posibil, 

dar nesupusă unor mode, fiindcă acestea se dogmatizează lesne prin (ab)uz. Cazul tipic pentru 

aceasta este, în vremea din urmă - ni se pare -, supralicitarea "universului" inteligenţei emoţionale. 

Devenită, cu D. Goleman, mai mult decât subiect curent: loc comun, ea exploatează, avuat ori nu 

 
58

 a se vedea discuţia din primele pagini despre necesitatea de a gândi implicaţii în MdI ca utilizatori, şi nu clienţi 

(indiferenţi) sau beneficiari (pasivi) 
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- pe lângă intropatie (Worringer), empatie (Lipps şi Mead), trebuinţe (Maslow), inteligenţe multiple 

(Gardner), ori gândire laterală (de Bono) -, conceptul emoţionalităţii al lui W.L.Payne, continuat, 

în două reprize - ultima, esenţială - de Mayer şi Solovey. Posibilă şi bine-venită contrapondere la 

pozitivist-deterministul canon pedagogic ultraraţionalist, aplicaţia educaţională a acestei direcţii 

este, însă, pe cale să-i egaleze rezolutivitatea. Un exemplu la îndemână, din registrul profesional: 

calarea actului educaţional curent ori - spre a rămâne la speţa de faţă - a monitorizării efectelor de 

intervenţie, pe ceea ce unii "emoţionalişti" numesc 'implicarea personală completă'
59

 le-ar înscrie în 

una dintre extremele tradiţionalismului educaţional: fanatismul cazono-dăscălesc. Un altul – din cel 

managerial: insistenţa - cu evident resort emoţional - a personalului şcolar ca viitorul conducător 

de şcoală, în sistemul descentralizat, să fie nu un profesionist al Managementului, ci un profesor 

"(re)calificat" în Management care compactează în sine managerul şi liderul
60

, oferă imaginea 

contradicţiei în termeni - descentralizare naţională şi ultracentralizare locală, cu lesne-predictibil 

efect anastatic -, ci şi perspectiva păstrării reflexului de ignorare a productivei conduceri de echipă 

- board managerial + staff educaţional - şi, pe fondul civilizaţiei nostre (cu - ar spune Gardner - 

'stories' foarte... personale), a unui arbitrar cu potenţial conflictual, şi el, uşor de anticipat. 

Fără a intra în detaliile de anatomie şi de fiziologie pe care este fundamentată teoria de profil
61

 

('creier visceral' versus 'creier raţional'), amintim că, la reluarea temei în 1997, Mayer şi Solovey 

discriminau programatic 'dezvoltarea emoţională' de 'inteligenţa emoţională', considerând, prin 

analiza în baza distincţiilor conceptuale înăuntrul universului semantic al emoţionalităţii, ca 

relevantă pentru Educaţie (în sens generic) înţelegerea 'sinei' 
62

. Aceasta înseamnă, fără îndoială, 

mai mult decât catharsis-ul ori decât 'metadispoziţia' (pandant al metacogniţiei) lui Goleman, 

preliminând 'controlul stresului' şi pledoaria pentru socialitate ale lui R. Bar-On
63

 ca detente mai 

mult ori mai puţin aisthetice (naturale, fruste, spontane – desigur, la nivelul activităţii mentale) şi 

 
59

 Cf. Muchielli A., Muchielli R., citaţi în Roco, M. (2004). Creativitate şi inteligenţă emoţională. Iaşi, Polirom – 

sintagma trimiţând şi la implicaţiile mai recentei 'spiritual intelligence', care se exersează fie în direcţia moderată 

(dar şi sofisticată) a regăsirii unui nous imanent, fie în aceea radicală, a habotniciei cu fason epistemic. 

60
 care - cu vorbele lui H. Gardner - 'achieve their effectiveness largely through the stories they relate'  s.n., TMM;  

cf. Gardner, H. (1995). Leading Minds: An Anatomy of Leadership. New York, Basic Books. 

61
 Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence. New York, Batman – lucrare mai îndatorată lui Maslow (şi, poate, 

comentatorului acestuia, A. Chapman) decât lasă ea să se întrevadă. 

62
 de fapt, cum se va vedea îndată, a multiplicităţii acesteia, a "*sinelor", cum ar fi de spus, forţând, poate, lexicoanele 

– cu folosul, însă, al distingerii de adjudecatul - de către psihanaliză - "ego" (o distincţie, de altfel, de substanţă şi de 

tradiţie, repropusă - pe vechi urme ale culturii indiene călcate şi de Jung - de T.S.Eliot) 

63
 Bar-On, R. (1996). The Era of the 'EQ': Defining and Assessing Emotional Intelligence (cf. Roco, M., lucr.cit.). 



 

 

 123 

decât empatia ca tactică relaţională; anume, potenţialitate-disponibilitate "-spectivă" - din familia 

introspecţiei, dar diferită de aceasta prin prevalenţa raţionalului şi prin caracterul ei precumpănitor 

tranzitiv (cf. 
19

). O identificăm printr-un termen, pe care îl preluăm ca atare, ca lesne adaptabil 

lexical, consacrat de M. Maruyama în deceniul 8 trecut: transpecţie
64

. El desemnează, fără vreo 

legătură cu mode spiritualiste (precum transpersonalul) intrarea prin reflecţie în universul cultural 

- în sens antropologic, vizat fiind contactul între cultúri ori chiar metacultural ('among paradigms') - 

al cuiva, înţelegerea "altului" din status-ul propriu aceluia. O formă/modalitate de enculturare, 

aşadar, un act nu numai "conştient", dar chiar programatic, de internalizare prin incursiune - 

polemic ('instead of assuming') faţă de empatia supraîncărcată emoţional şi excesiv evocată şi 

practicată în globalist-ideologizatele teze contemporane multiculturaliste şi (neo)genderiste - a unei 

perspective (util-)alterne, însă - este de punctat expres - la nivel şi de factură nu interpersonal(ă), ci 

interindividual(ă)
65

. În definire "noicizată" (irepresibilă tentaţie... heideggeriană), transpecţia este 

nu o înlocuire, o substituire care să obnubileze, suspende ori chiar suprime alteritatea vizitată, ci 

o în-locuire: o imersiune lucidă în universul noţional, condiţional-motivaţional şi (co)relaţional 

al - şi aici un nou accent - "altuia" – aşadar nu al teatral-afectuosului "celuilalt". 

În termenii de lucru propuşi aici pentru monitorizarea dinamică, profesio-poziţionarea pe direcţia 

transpectivă poate fi catalizată de un alt reper conceptual – şi el de explorat mai atent
66

: insight-ul, 

"abordarea dinăuntru", racordarea intelectiv-profesională proactivă. În ipostaza lui laică şi civilă 

(insight-ul având şi o accepţie spiritualistă şi una psihiatrică – aceasta din urmă bine cunoscută, 

de altfel, în anumite profile instrucţionale mai puţin... publice), el vizează 'identificarea relaţiilor 

şi a comportamentelor înăuntrul unui model, context ori scenariu' prin 'crearea unui dezechilibru' 

într-un (sub)sistem – ca 'simulare a unor scenarii care se bazează pe disponibilităţi intuitive aflate 

 
64

 Cf. Maruyama, M.; Harkins, A.M., Eds. (1978). Cultures of the Future. The Hague, Mouton. Nu de mult a apărut - 

cf. Wright, J.L. (2006). The 'I' Philosophers. Autobiography and the Search for the Self. Albany, State University 

of N.Y. Press - şi o 'alterspecţie'. Că realitatea este de interes şi că nevoia de rafinare a ideii există transpare şi din 

bogatul univers al "cibernauţilor"; recent, apărea pe un forum comentariul, candid dar elocvent: 'je pencherais pour 

'l'extraspection' mot que je viens d'inventer et que je brevete [sic; s.n.,TMM]; j'invente aussi l'intra-alterspection' [...]'. 

65
 'The essence of transpection is to get the maximum value out of seeing the world as the other person sees it ' –

"traduce" un comentator exprimarea plastică a lui Maruyama: 'intrarea în capul cuiva' – după metaforicul 'to have an 

eye in one's head': "a te pune în locul" (Fr. "pielea"; Eng. "pantofii") cuiva. Preluând conceptul, un Hanvey,R.G. 

(1979). An Attainable Global Perspective. New York, Center for Global Perspectives, îl definea drept: 'the capacity to 

imagine oneself in a role within another culture'. Rolul imaginaţiei (diferită de fantazare) în inovaţia educaţională 

ar merita, desigur, o specială atenţie. 

66
 prilej cu care am putea "recupera" pentru Formare, după dipolul 'dominant/recesiv' al lui Florian, interesantul 

concept blagian al 'personanţei' 
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în modelul mental, în scopul anticipării unor rezultate'
67

 (s.n., TMM). Pe această cale, 

profesionalitatea educaţională este condusă mai aproape de o necesară identitate epistemică, 

substanţiată prin note specifice – în dauna unor repere ale căror relief conceptual tradiţional s-a 

aplatizat fie prin generalizare - precum la perspicacitate sau la discernământ -, fie prin abuz 

didactic - precum la capacitate
68

. Dacă, aşa cum relevă echivalenţele de la subsol, primele două 

noţiuni sunt de recuperat - dar în niciun caz în felul în care o utilizează standardele ocupaţionale 

pe a doua: 'indicator de performanţă' (?) -, ultimul este un "termen-valiză" a cărui... capacitate de 

specificizare a decedat, mai ales din cauza frecventei folosiri (părelnic redundante, dar, de fapt, 

eronate prin defect taxonomic) spre a înfiripa "definiţia" uzuală tocmai a unei idei încă difuze, 

dar deja snob-abuzate: competenţa
69

, zisă 'capacitatea de a...' –  astfel de egalităţi nefiind, însă, 

de mirare: în DEX, deprinderea este 'priceperea de a...', amândouă fiind abilităţi şi dexterităţi... 

Or, dacă, în efortul procalitativ, competenţialitatea - despre care, la noi, se vorbeşte cu atât mai 

mult cu cât se face mai puţin - este axul profesionalităţii, al expertizei veritabile investite în 

fiecare act educaţional, ea trebuie să primească o identitate conceptuală care să îi stabilească, 

stabilizeze şi supravegheze, de-/in-confuzionant, operaţionabilitatea. Focus al competenţialităţii 

monitorizării, aceasta poate fi 'proficienţa'
70

: înţelegerea transpectivă - catalizată de insight - 

capabilă de a depăşi: nomicul reglementativ – prin iniţiativa reglatoare; anastaticul funcţional –

prin meritocraticul procalitativ; şi comoditatea răspunderii – prin deontologia responsabilităţii. 

Ea: 

 
67

 în identificarea de aici: 'outcomes' = "efecte". Cf. Sternberg, R.J., Ed. (1995). The Nature of Insight, Cambridge 

MA, MA:MIT Press. Definiţia aparţine lui Ward, Smith şi Finke (Creative cognition): 'understanding based on 

identification of relationships and behaviors within a model, context, or scenario [...] create a disequilibria […] 

simulations of future scenarios using existing insights in the mind model in order to predict outcomes' [...]. 

68
 etimologic: capere = a pricepe; explicativ: forma primitivă de înţelegere prin (re)luarea lucrurilor "de la capăt" – 

conform principiului sc(h)olastic:  repetitio este mater studiorum...; 

69
 etimologic: co(n/m) = (împreună) cu + petō = 'a căuta ţintit', 'a lua calea spre', 'a se îndrepta/orienta' (către/contra), 

ca şi noţiunile pentru 'petent' şi 'petiţie' (zeiţa romană a suplicaţei era Peto) şi 'peţitor' – de unde "profana" competiţie 

(mai întâi atletică); dar şi 'a coincide', cum şi 'a fi capabil' şi 'a fi stăpân pe' (actele tale) – de unde "culta" competenţă: 

'potrivire' (prin mişcare/căutare), 'juste proporţii' (obţinute de un petax = 'doritor ardent' la capătul parcurgerii unei căi); 

explicativ: spiritul ideii este demersul stăruitor, încercarea temerară bazată pe un activ suscitabil de trăsături combative. 

70
 etimologic: pro = pentru, în direcţia, în avantajul + facio = a construi, a avansa, a contribui, a aduce un folos; 

explicativ: preluăm termenul din Engleză şi îl acomodăm pornind de la iniţial-sectoriala specializare la abilitatea 

lingvistică 'to speak or perform in an acquired language proving both accuracy and fluency, and using a variety of 

discourse strategies' (s.n., TMM), în ideea că 'strategiile discursului' sunt chiar esenţa actului educaţional-formativ – 

pe arcul dintre profesiolect (metalimbaj) şi comunicare (discurs-dialog); conceptul a evoluat, însă, în chiar limba de 

origine spre generalul 'very high degree of holding and managing skills' (s.n., TMM); îi acordăm, aşadar, pe aceeaşi 

linie, un nou grad, prin distincţia skills/competenc(i)es (vezi discuţia mai jos), cu păstrarea accentului pe managerial 
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i/ implică şi conotaţia "ducere până la capăt" (v. 
56

 şi passim.), de efectivizare a unui demers – 

manieră de lucru crucială în orice activitate, dar cu atât mai mult în aplicarea MdI, una dintre 

acele întreprinderi în care evident preferabil este a nu începe, decât a nu încheia un ciclu; 

ii/ numeşte nu o competenţă (oarecare) ci, în şartul competenţialităţii, un fascicul de trăsături 

nativ-format-structurat-exersate ca potenţialităţi de profesonalitate
71

 articulate ca expertiză 

actualizabilă situaţional şi vertebrate de relieful personal continuu-format al deţinătorului. 

Un accent important este că aceste trăsături sunt diferite de alte altor categorii, precum genericele 

capacităţi, ori precum capabilităţile, aptitudinile, înclinaţiile, abilităţile, priceperile, deprinderile, 

îndemânările, procedee/urile, practicile, tehnicile, conduitele, atitudinile şi (cu atât mai puţin) 

cunoştinţele; pe scurt, diferite de ceea ce limba de predilecţie a Managementului numeşte, generic, 

'skills', sau, mai specific, dinspre vocaţional: 'gifts'; ori înspre manualitate: 'crafts'; prin urmare, 

nici fiecare dintre acestea, fiindcă nu s-ar numi distinct(iv) de ele, şi nici toate (sau o parte) laolaltă 

(cum recomandă definiţia curentă a "competenţei"), ci altceva
72

; un altceva al cărui nucleu dur 

este un "altfel" – metodologic. În această lumină, transpecţia se vădeşte, aşadar, "bemolul" 

raţional potrivit - în monitorizarea efectelor de intervenţie prin producere controlată de situaţii 

de risc obiectiv-potenţial - pentru moderarea excesului de emoţionalitate, cunoscut generator de 

subiectivism şi inechitate, prin reactivism fizio-dependent şi instinctual, bazat pe un perceptiv 

marcat de pre(-)judecăţi, adesea prezent în câmpul evaluării - fie ea de produse/efecte, fie de 

persoane (subtemă pe care, spuneam, o vom ilustra) -, în diverse discriminări (pozitive/negative); 

o moderare care, însă, ţintind numai anularea emoţionalului, evită revenirea la sicitatea de 

concepţie a ultraraţionalismului restrictiv/reductiv; iar lucrul este perfect posibil prin implicarea, 

în demersul proficient al monitorizării, a componentei 'insight', a cărei funcţionare prin a crea 

dezechilibrul propus, în aceeaşi direcţie a asumării de risc, de mentalitatea managerial-liderială, 

este chiar liantul care omogenizează dimensiunea managerială cu dimensiunea profesorală a 

complexei activităţi presupuse de aplicarea modelelor de intervenţie. Monitorizarea procalitativă 

a efectelor de intervenţie prin producere controlată de situaţii de risc obiectiv-potenţial, despre 

care a venit momentul să spunem că este o ipostază a implicării în proces a ludicului necesar, 

este, dacă "înarmată" cu instrumentul proficienţei - cel care nu dor presupune, ci şi conţine, salutar, 
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 Mihail, T.M. (2009). Valori profesionale produse prin cercetare specific-profesorală şi concretizate în competenţe de 

formare actualizabile în comportamente evaluabile adecvat lor. Aplicaţie [la programul 'ICCPRE' – v. 
9, 11

] 

72
 Cf. Mihail (2007). 
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comunicaţionalul coacţional: dialogalul
73

 -, punctum saliens al demersului continuu-formativ 

pentru reuşită educaţional-umană, deschizând calea spre utilizarea şi în educaţionalul bugetat, 

la scara realei lui forţe formative, a co-acting-ului
74

 ca formă de optimă orientare profesională. 

(B) – evaluarea 

Pregătirea prin substanţială monitorizare a evaluării ca demers motivant de fond pentru orice 

actant educaţional, în scopul optimizării de proces şi, prin acesta, de sistem, este o garanţie că 

luarea răspunderii finalizării - spuneam: nu direct, ca obligaţie trecută în fişa de post, ci în urma 

parcurgerii a ce numeam "bucla" responsabilităţii preluării-derulării unui model - se realizează 

într-un flux procesual având componente solidare. În aceşti termeni, tentăm imaginea expresivă: 

un model de intervenţie - dintr-o serie - devine el însuşi "buclă" pentru integrala programului MdI, 

de văzut, în ideea continuităţii de program, ca o bandă a lui Möbius modificată – nu în direcţia 

spectaculoasei proiecţii stereografice, dar totuşi în relief; aşadar, nu o "bandă", ci, implicând spaţiu 

pentru substanţă (valori, modalităţi, informaţie), un "tub", cu margini care nu se "îmbucă" într-un 

perpetuum mobile ouroboric, ci se "petrec" spiral, într-un design cu meritul de a sugera, pe traiect, 

caracterul de virtualitate al competenţialităţii implicate într-un proces. Pentru o atare trecere de la 

responsabilitate la răspundere
75

, evaluarea este crucială – dacă: ea este standardizată solid - i.e. 

principializată şi criteriată profesional, nu ocupaţional - şi exercitată constant ca meritocratică. 

 
73

 preferăm această formă a termenului în dauna mai întâlnitului 'dialogic' - cu origini în semiotica lui Bahtin şi în 

ideea 'decentrării discursului' a lui Derrida -, pentru accentul cultural pe lexem, şi nu etimologic pe componentele lui 

(prefixoidul 'dia-' reţinând conotaţia "difuzie", iar sufixul "-ic" desemnând doar "aspectul de", "asemănarea cu" – spre 

deosebire de "-al", care conţine sensul "calitatea de") 

74
 De la nivelul acestei spire a dezvoltărilor de faţă, subtema transpecţiei îşi confirmă importanţa; în slujba coacţiunii 

ca dimensiune a proficienţei, ea se probează - poate mai limpede decât când este numai argumentată ca necesară 

contrapondere raţională la excesul emoţional -, a fi destinată nu vreunei intenţii invazive (manipulatorii, de exemplu), 

ci facilitării dialogului. În acest sens, ea este pentru Formare ceea ce este benchmarking-ul pentru Management. 

S-a şi vorbit, de altfel, având în vedere rolul ei, despre nevoia de formare de 'bridgers': specialişti în transpecţie –

cf. Pondy, L.R.; Boje, D. Bringing Mind Back. În: Evan, W.M., Ed. (1981). Frontiers in Organization and 

Management. New York, Praeger. Departe încă de asemenea rafinamente, Educaţia românească le poate suplini, 

însă  - ba chiar trebuie s-o facă -, prin formarea de formatori. 

75
 Subliniem încă o dată, apăsat, că precondiţia procalitativă a acţiunii educaţionale este predominanţa deontologică 

a responsabilităţii ca act de conştiinţă profesională faţă de răspundere ca fapt de conştiinciozitate ocupaţională. 

O zonă în care acest adevăr eutropologic se verifică (inclusiv managerial) este tocmai evaluarea resursei umane. 

Investigaţia de teren a temei paralele de cercetare (v. 
20,

 
35

) a confirmat cu prisosinţă lipsa de pricepere în domeniu a 

profesorilor, dar mai ales dezinteresul lor faţă de aprecierea pe criterii de calitate, adică nivelul extrem de scăzut al 

conştiinţei şi al stimei de sine profesionale – rezultat al formării iniţiale aplatizante şi al celei continue - interesate 

de păstrarea lor în condiţia de masă de manevră - şi generând o lipsă cronică de spirit asociativ, profesional-militant. 

Folclorul profesoral ne-a oferit, de altfel, acum câtva timp, la unul dintre programele noastre de formare, un concludent 

exemplu plastic: cineva căruia evaluarea pe care o propuneam i-a părut disproporţionat de solicitantă faţă de aceea de la 

alte cursuri, a "glumit": 'Merge, frate, şi aşa / Că tot ducem viaţă grea'. Nimic mai... emo. 
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Acesta este un alt orizont în care cercetarea specific-profesorală de echipă cu impuls inovativ are 

a-şi asuma gestul proreformator al recumpănirii emoţionalului, supralicitat în ultimii ani în lume, 

atât în privinţa educabililor tineri - ca şi contrapondere la mult-invocatul efect de izolare rezultat 

din dependenţa de tehnologic (scop, de altfel, neatins, cum vădeşte încrâncenat-pasivista "emo") -, 

cât şi în privinţa educatorilor ca "părtaşi" la aceasta, printr-un raţional diferit de cel absolutizat 

prin reducţie la informaţional şi la algoritmic. O reechilibrare perfect realizabilă, însă nu ca 

"sinteză de contrarii" - reciprocă anulare a emoţionalului humid şi a raţionalului sec -, ci prin 

implicarea hermeneuticii "dominant/recesiv", cu ţintă în obţinerea de valoare modificată pozitiv. 

Dar în ce constă, în câmpul evaluării MdI, amendarea prin raţionalul (obiectivul) recesiv a 

emoţionalului (subiectivului) dominant? În aprecierea criteriat-aplicată la nivel de efecte a 

profesionalităţii celor împreună cu care se exercită programul – care să se constituie în exemplu 

(nu spunem... "model") pentru evaluarea uzuală, şi anume: dintâi a profesorilor, atât la 

finalizarea stagiilor de formare continuă - acum nu probantă de competenţialitate, ci formalistă 

până la compromiterea a însăşi formării "on-the-job" -, cât şi la final de an şcolar - acum nu 

profesională, ci ocupaţională. Şi: cum ar putea proceda optim, în această privinţă, un model de 

intervenţie cum este acesta prin care ilustrăm programul - de nivel B., câmp ά/, grad structural -, 

mai cu seamă că el pare a privi un sector limitat? În mod cert, dintâi prin limpezire noţională, iar 

apoi, odată internalizat, prin propuneri organizaţionale susţinute asociaţional de modificare a 

precarei concepţii oficiale. 

Prima instanţă lămuritoare conceptual în domeniu este una de principii: cu greu se poate găsi, 

în Educaţie, un mai puternic stimulent pentru grava corupţie actuală decât acela pe care îl 

întreţine pecabila mentalitate... patalamagogică: prevalenţa certificativului asupra calificativului. 

Cercetarea-reflecţie inovativă specific-profesorală de echipă – asistată expert are şansa ca, 

prin abordarea MdI cu evaluare meritocratică, să participe la reformă prin reînceperea cu începutul: 

înnoirea conceptuală pornind de la adevărul că prioritatea absolută este (re)formarea continuă a 

formatorului - şi profesor, şi expert - în direcţia libertăţii gândirii profesional-organizaţionale şi a 

responsabilităţilor comutative, în lipsa cărora calitatea educaţiei ca proces şi în Educaţie ca sistem 

are doar perspectiva "ajustării prin măsuri", rămânând vulnerabilă atât la remanenţa anacronicului 

doctrinar ultrapedagogic, la presiunile sindicalist-ocupaţionaliste şi de "discriminare pozitivă", 

cât şi la mai subtila - şi de aceea imprudent-ignorata (mai ales că, in- şi nonformală, ea scapă şi 
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percepţiei comune, şi controlului instituţional) - insinuare, îndeosebi pe calea formării non- şi in-

formale, a tendinţelor spiritualiste: canonic-paseiste, sectante sau New Age-iste. 

Dacă în privinţa evaluării la finalul cursurilor/programelor de formare continuă ne-am pronunţat 

în repetate rânduri - dublând, în respectivele intervenţii, propunerile cu gesturi formative concrete 

de schimbare de fond -, ocazia de a pune în discuţie ţintită
76

, din perspectiva cercetării-inovare, 

evaluarea generală a profesorilor - este oferită
77

 de tentativa oficială recentă, de a "îmbunătăţi" 

această evaluare nu prin comutare principial-criterială de la ocupaţional la profesional şi de la 

simplul funcţional la necesarul calitativ ci prin... fişa ei tehnică. Or, dacă idealul profesoratului 

(de ce să nu existe formalizat un asemenea reper epistemic – ba chiar firesc-prealabil, în ordinea 

Formării, "idealului educaţional" pentru elevi?) ar fi unul profesional, şi nu ocupaţional, atunci 

ratificarea postevaluare a competenţialităţii nu ar putea fi decât meritocratică. În acest caz, 

interesul primordial trebuie să fie adoptarea, pentru sistemul naţional de evaluare a profesorilor, a 

principiului criterierii intrinseci a evaluării, cu obiect în proiectul personal asumat, destinat 

propriei evoluţii în profesie şi, pe această cale, în carieră, a evaluabilului. Relativizarea valorii 

profesorale prin punerea ei în dependenţă de fluctuanta "performanţă" a elevilor, prin importarea, 

din managementul comercial, în Educaţie, a criteriului 'satisfacţia clientului' sau, din spaţiul 

universitar, a 'evaluării colegiale', ca şi efectuarea evaluării ca ratificare a autoevaluării direct pe 

fişa-instrument (pe care se operează evaluarea finală), şi nu prin instrumente/forme specifice, sunt 

factori de supraemoţionalizare şi de subiectivizare a aprecierii, cu efect în (slaba) motivaţie
78

. 

Dacă - spre a veni la ultimele documente oficiale - elevul are desemnat, prin Codul educaţiei, ca 

'ideal educaţional', 'asumarea reală de către toţi indivizii şi de către fiecare dintre aceştia a unei 

scale de valori necesare propriei dezvoltări şi împliniri personale într-o societate a cunoaşterii' 

(Art. 2 – s.n., TMM), iar formarea profesională are ca finalitate: 'a) împlinire[a] şi dezvoltare[a] 

personală prin realizarea propriilor obiective în viaţă, conform intereselor şi aspiraţiilor fiecăruia 

şi dorinţei de a învăţa pe parcursul întregii vieţi' (Art. 6 – s.n., TMM), este cu totul de neînţeles 

 
76

 Cf. Monitorul Oficial nr. 556, 10 august 2009: OMECI nr. 4595 din 22 iulie 2009 privind aprobarea criteriilor de 

performanţă pentru evaluarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar 

77
 ca punct de pornire pentru eventuala dezvoltare a modelului de intervenţie de sub B.β/ : mentorat 2 (training2) : 

formarea pentru evaluare – model structural; 

78
 Simptomatic: recenta optică oficială răsplăteşte calificativul superior cu... negocieri pentru mărirea salariului, iar pe 

cel 'nesatisfăcător' cu... 'înscrierea obligatorie' la programe de formare – ambele sub genericul 'acţiuni corective'. 
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- chiar dezvoltativ, darămite reformator -, ca profesorul să fie format (continuu) şi evaluat după 

un principiu diferit
79

. 

De fapt – după care principiu? Codul educaţiei nu facilitează identificarea vreunuia proactiv. 

Cel conform căruia 'motivarea personalului' se realizează şi (abia în ultimul rând) prin evaluare 

este plasat în eroare de specificarea că obiectul evaluării stă în 'performanţele profesionale' 

(Art. 47.b – s.n., TMM). Or, lămuream
80

 pernicioasa confuzie între performare şi performanţă, 

întreţinută de standardele ocupaţionale (prost concepute); că este aşa o dovedeşte distorsionanta 

definire - (şi) în Cod - a calificării în termeni de certificare: 'Calificare – este rezultatul formal 

al unui proces de evaluare şi [de] validare, obţinut atunci când un organism competent stabileşte 

că o persoană a dobândit, ca urmare a învăţării, rezultate la anumite standarde prestabilite' 

(Art. 5 (7) – s.n., TMM). Iar menţinerea acestei confuzii este cu atât mai lipsită de temei cu cât 

evaluarea personalului distinge - nefericit, de altfel, - aprecierea curentă (în bază de standarde) 

de aceea a calităţii (în bază de standarde de referinţă), ca şi când calitatea ar trebui să fie 

excepţia... stahanovistă, şi nu regula. Or, reforma de fond nu poate avea, spuneam, alt scop decât 

producerea (nu doar asigurarea) continuă a calităţii educaţiei ca proces şi în Educaţie ca sistem; 

o calitate: a/ generabilă funcţie de nivelul competenţial (gradul de formare) mobilizabil de către 

tipul de management prestat şi în mod proporţional cu condiţiile locale şi cu nivelul formabililor, 

aflate la un moment dat în frontul de lucru; şi b/ evaluabilă în grade de valoare modificată. 

Modul actual de concepere a evaluării personalului este, însă, efectul preluării mecanice, pentru 

evaluarea individuală, a criteriilor celei instituţionale (v. Cod, Partea a III-a, Evaluarea şi asigurarea 

calităţii educaţiei şi [a] formării profesionale; Titlul I, Evaluarea în vederea asigurării calităţii) – 

o evidentă eroare de gândire în materie de Formare (şi, implicit, de evaluare). Această preluare 

îşi are sursa în concepţia reglementativ(-ocupaţional)ă, nu profesională: 'g) Standardul reprezintă 

descrierea cerinţelor formulate în termeni de reguli sau [de] rezultate, care definesc nivelul 

minim obligatoriu de realizare a unei activităţi în educaţie; h) Standardul de referinţă reprezintă 

descrierea cerinţelor care definesc un nivel optimal de realizare a unei activităţi [...], pe baza 
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 situaţie influenţată, generic vorbind, de menţinerea, sub presiune sindicală, a titularizării pe sistem, nu pe şcoală; 

aceeaşi presiune, ca şi failibilitatea unui manageriat numit politic, determină şi numărul infim de calificative sub 

'FB' într-un sistem evident precar: "bun în funcţie", "cadrul" este remunerat egalitarist pentru... "prezenţa [la propriu!] 

la catedră", şi nu pentru calitatea prestaţiei; aceeaşi mentalitate profund păguboasă nutreşte şi caracterul formal al 

evaluării la "formarea continuă" – zisă "perfecţionare" chiar şi când tratează... ce nu se studiază în formarea iniţială 

80
 sub 9.1.  
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bunelor practici existente la nivel naţional, european sau mondial; i) Indicatorul de performanţă 

reprezintă un instrument de măsurare a gradului de realizare a unei activităţi desfaşurate de o 

organizaţie furnizoare de educaţie prin raportare la standarde, respectiv la standarde de 

referinţă' (Art. 172 – s.n., TMM). Altfel spus, evaluarea - al cărei principiu "stimulativ" este cel 

al... şanselor egale (în condiţiile în care universităţile de stat percep taxă, iar unii etnici au locuri 

rezervate!) şi al cărei control este menit 'pentru a verifica respectarea standardelor prestabilite' 

Art. 215.10 a), este o chestiune de simplă conformitate. 

Precaritatea nomică închide poarta spre evaluarea meritocratică (şi, deci, întrucât 'fişa de evaluare 

constituie un document de bază pentru stabilirea drepturilor salariale', spre salarizarea diferenţiată, 

stimulativă de calitate) a profesorilor. Fondul problemei este minat, dintâi de rea conceptualizare: 

dincolo de termenii improprii ('reprezintă', 'definesc')
81

, minimul obligatoriu nu 'reprezintă' un 

nivel-standard, ci este barem ("nota 5", "satisfăcător", "admis"), adică defel... regula – indicatorul 

care s-ar 'raporta' la acesta nefiind, prin urmare, în niciun caz, 'de performanţă'; pe de altă parte, 

'bunele practici' ('mondiale'...) nu vizează optimitatea, valoarea lor - democratică - fiind aceea de 

exemple de lucru care au avut succes conjunctural-local; iar în cazul în care acestea sunt preluate 

ca atare (ca, de fapt, best practice), ele devin - prin însăşi această preluare diseminativă, de tip 

"Fă ca mine!" - simple reţete metodice, care nu garantează generare de calitate in situ. 

Având în vedere, pe de o parte, că, în temeiul a ceea ce proiectul fişei de evaluare naţională a 

profesorilor
82

 numeşte 'recomandări privind dezvoltarea profesională ulterioară', evaluarea anuală 

condiţionează nu numai 'promovarea în carieră', ci şi 'accesul la programele de formare continuă' 

(v. 
77

) - deşi în Codul educaţiei acesta este declarat egal (Cap. III, Art. 9 (1) – s.n. TMM): 

'Cetăţenii României [...] au drepturi egale de acces la educaţia şi [la] formarea profesională prin 

sistemul naţional de învăţământ, indiferent de rasă [...] şi de orice alt criteriu'; şi că, pe de altă 

parte, 'Formarea continuă a personalului didactic [...] se realizează în funcţie de evoluţiile din 

domeniul educaţiei si formării profesionale [...] şi în funcţie de interesele şi [de] nevoile personale 

de dezvoltare', (Art. 272 (3) – s.n. TMM), aplicarea modelelor de intervenţie de factura celor 

propuse aici poate angaja nu doar constatarea de nevoi, ci şi instituirea de interese de formare. 

 
81

 sau de "principii" precum 'Furnizorii de educaţie trebuie să funcţioneze astfel încât prin calitatea activităţii lor să 

se asigure credibilitatea în ceea ce priveşte calitatea serviciilor de educaţie' (Art. 173, 4) 

82
 din care - este de spus în treacăt şi nu tocmai - lipsesc termeni ca 'opţional', 'inovaţie' şi 'transdisciplinar', iar raportul 

'extracurricular-extraşcolar', esenţial pentru implicarea non-şi informalului, este, şi el (semnificativ), lăsat deoparte 
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Una dintre căi este tocmai conceperea evaluării - pregătite prin monitorizarea de tip proficient -, 

considerată în firescul identităţii ei de parte integrantă a scenariului oricărui (tip de) model, ca 

mod mai degrabă predictiv decât sumativ: de detectare, în efectele de formare, a ceea ce poate 

constitui stimul în (re)structurarea şi optimizarea expertizei evaluaţilor. Repunerea problemei 

evaluării formatorilor (inclusiv de formatori) trebuie să constea, de aceea, nu în a revedea tehnica 

de operare, ci în reaşezarea conceptuală
83

 şi principial-criterială a valorizării promeritocratice 

nu doar a prestaţiei curente, ci şi a iniţiativei asumate – cu scopul investirii evaluării cu caracterul 

reglator procalitativ capabil de a contrabalansa, în spirit descentralizant, reglementativul funcţional. 

Măsura orientării proiectiv-reformatoare a unui nou sistem de evaluare este luarea în calcul, în 

context formativ, a criteriilor calitative, care, prin spirit şi ordonare conform importanţei lor 

intrinsece, pot diminua reflexul anastatic
84

. Rezumarea evaluării la simpl(ist)a 'valoare adăugată', 

întru 'cuantificare adecvată' a contribuţiei 'profesorului de specialitate la 'creşterea performanţei 

elevului' (în educaţia nonformală), sunt semne de limitare la funcţionalism şi la ocupaţionalism. 

Înţelegerea şi punerea în uz managerial curent a valuării (pro)calitativului presupune, dintâi, 

demitizarea pseudodeontologiei din sloganul minimalist "Să ne facem datoria!" şi a falsei modestii 

concentraţionar-egalizante "Nu ne-am făcut decât datoria!". Fără a fi considerată - spuneam - 

un fapt de excepţie, generarea calităţii în baza asumării de responsabilitate ca risc pozitiv este 

- abia ea! -, prin modificare de valoare în bază de creativitate, de genul performanţei şi 

trebuie judecată şi (răs)plătită ca atare: diferenţiat, pe criterii meritocratice. 

Or, plasarea, între criteriile evaluării, a formării continue, a contribuţiei curriculare inovative şi 

a asumării de responsabilităţi ca subalterne faţă de "gradarea" didactică, de obţinerea altei licenţe 

(folosită, de regulă, nu pentru întărirea învăţământului, ci pentru părăsirea lui) şi de redactarea de 

'referate' şi 'materiale' este extranee aprecierii specifice – ceea ce face greu de susţinut necesitatea 

creşterii calităţii, atât în faţa personalului, cât şi - în descentralizare - a comunităţii finanţatoare; 

progresul personal (corect-constatat) al profesorului, oricum depriorizat de 'lucrul la clasă', este… 

de-clasat în criterierea lui internă de încurajarea şi în acest fel a mentalităţii preponderent birocratice, 

tradiţional-imune la principiul deontologic elementar în domenii cu o componentă socială majoră, 
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 Insistăm asupra temei, ca ecou la unele opinii conform cărora insuficienţele/deficienţele/improprietăţile de formulare 

(sinonimii, paronimii, contaminări, aproximări, asimilări), care persistă şi proliferează în profesiolectul educaţional, 

migrând parazitant şi confuzionant în sistem - inclusiv prin intermediul a varii documente oficiale -, trebuie să fie lăsate 

"să se vădească eronate", şi nu să fie corectate, fiindcă, dacă "au apucat să intre în uz", corijarea lor ar stârni confuzie! 

84
 Pretinsul caracter "subînţeles" al calităţii, vehiculat în unele discuţii recente este periculos – mentalitatea reziduală 

după care ceea ce nu este menţionat/numit este nu implicit-permis, ci dimpotrivă, interzis, fiind încă viguroasă la noi. 
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precum Educaţia, al întâietăţii profesionalului (competenţial) faţă de ocupaţionalul (atribuţional). 

Iar dacă birocraticul va continua să prevaleze asupra meritocraticului, şi producerea de calitate, şi 

descentralizarea însăşi - ca de-concentrare - se vor dovedi mai degrabă poveri decât "provocări" 

– atât pentru directorul neformat şi neangajat ca manager, cât şi pentru personalul (de) evaluat. 

Evaluarea - pentru MdI, anuală, sau destinată altor scopuri - va acţiona formativ-procalitativ, 

prin regândirea reformatoare a complexului formare-evaluare, numai odată cu recriterializarea ei 

în termeni de valoare modificată, în standarde profesionale. Aceasta deoarece"pilonii" solizi ai 

ranversării de principii, criterii şi modalităţi sunt, fără dubiu, astăzi, standardele ocupaţionale – 

al căror rol contrareformator este de semnalat din nou. Spre a lua un exemplu caracteristic, este de 

întrebat ce efectivitate proiectivă (nemaivorbind şi de stimuli procalitativi) înglobează prevederile 

standardului ocupaţional pentru profesori, aflat în vigoare: 

→ comunicarea cadru didactic-elev constă în 'transmiterea de informaţii cu caracter instructiv-educativ' 

– ea fiind redusă la 'informaţii' şi considerată act univoc de 'transmitere' (profesor - elev); privită , aşadar, ca o 

(ştiut-ineficientă)… didascalie (s.&n.n., TMM); 

→ elaborarea proiectului didactic înseamnă a 'conduce lecţia conform proiectului deja stabilit' – 

conducerea lecţiei fiind, aşadar, nu un act integrat de elaborare-performare curriculară, cu luarea în calcul 

a intereselor emergente ale elevilor, ci "încremenire în proiect" numită… performanţă (s.&n.n., TMM); 

→ elaborarea temelor transdisciplinare înseamnă 'stabilirea zonelor de vecinătate' – confuzie tipică 

între co- (sau, cel mult, inter-)disciplinar şi trans-disciplinar (s.&n.n., TMM). 

→ 'dezvoltarea profesională' a profesorului cere 'cunoştinţe' şi 'deprinderi', cele din urmă 'exersate 

pentru atingerea unor parametri de funcţionalitate adecvaţi' – nivel inconsistent care, dincolo de vagul 

termenilor, este apoi ignorat în 'ghidul de evaluare' (s.&n.n., TMM). 

Şi exemplele ar putea continua – atât din acest standard, ca şi din altele
85

, care, în loc de a susţine 

înscrierea profesionalităţii, şi prin evaluare promeritocratică, în paradigma procalificativă, 

o menţin în habitudine procertificativă. Iar întrucât lansarea 'noii evaluări', nu s-a întemeiat pe un 

răspuns (măcar diagnostic, dacă nu şi prognostic) la întrebarea: 'Ce este acum eronat în evaluarea 

personalului?', cercetarea-reflecţie poate răspunde doar inferenţial şi postulativ întrebării-pereche: 

'Ce presupune principial-strategic () şi în ce constă criterial-tactic () şi, pe această bază, 

instrumental-tehnic () optimizarea evaluării personalului educaţional?'. 

 
85

 Eliminarea din peisaj a standardului de formator de formatori în Educaţie este şi ea elocventă, vădind fie 

concepţia inadecvată - aici şi acum - despre Formare, fie un grad înalt al... intereselor obscure 
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În continuarea analizei monitorizării ca întâmpinare - presupunând pregătirea evaluării de factură 

meritocratică prin centrarea pe efecte - el vizează spiritul evaluării profesorale, putând fi aplicat, 

spuneam, unei largi palete de situaţii – de la aceea anuală sau evenimenţială - (pre)transferare, 

restrângere de activitate, premieri -, până la cea specifică unor intervenţii contractate (ca MdI): 

() Principialul este de abordat:   

La două paliere: 

1. General: 

1.1. Plasarea evaluării profesorale în logica priorităţii în reformă, începând cu eliminarea 

confuziilor noţionale din reglementări şi din programe, şi rafinarea continuă a profesiolectului; 

1.2. Asumarea responsabilităţii managerial-adhocratice a prealabilităţii formării în manieră 

procompetenţială de formatori de formatori ai subsistemului şcolar (şi, pe această bază, a ocupării 

lor în susbsistem) capabili să producă formare veritabil-continuă procalitativă şi proreformatoare; 

1.3. Conceperea integralei 'formare-evaluare' dinspre de-concentrarea ca mod profesional al 

descentralizării, garantă a utilizării, pentru activitatea de cercetare (specifică) - formare (continuă) - 

dezvoltare (prin proiecte), a unei treimi efective din timpul de lucru normat al profesorului; 

2. Specific: 

2.1. Proiectarea specificităţii evaluării adulţilor nu în sine, ci în raport cu tipul de formare 

continuă prin curricula centrate pe comandamentul comutării
86

 de la informativ la formativul 

generator de calitate, întru localizare-europenizare, individualizare-personalizare a studiului (cu 

implicarea elevilor), transdisciplinaritate, crosscurricularitate, lucru în echipă; 

2.2. Urmărirea precumpănitoare în evaluare a absorbirii spiritului extracurricular şi nonformal în 

curriculumul curent şi, prin consecinţă, în evaluarea personalului; 

2.3. Valuarea calitativă a triplei reuşite educaţional-umane: a elevului, a formatorului şi a şcolii, 

condiţionată explicit de fundamentarea pe analiza cost-beneficiu; 

2.4. Evitarea insolitului: evaluarea colegială ('peer evaluation')
87

 şi de către elevi şi părinţi şi 

operarea cu aparat nereductiv ('valoare adăugată'), ci extins ('valoare modificată'). Şi: 

 
86

 în direcţia celor deja propuse sub genericul 'gândire «altfel»'. Cf. Mihail (2008 [2]). 

87
 sau interevaluare – valabilă în mod evident doar în cazul interformării (vezi o scurtă discuţie mai jos) 
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Din trei perspective – distincte, dar conexe: 

1. Din perspectiva evaluatului (nivelul cazual): 

1.1. Principiul evaluării nivelului de profesionalitate atins şi a progresului personal fructificat 

în interformarea continuă colegială centrată pe zonă, ca şi în formarea iniţială a elevilor, prin 

utilizarea consecventă, în termenii de-concentrării ca descentralizare profesională şi în bază teoretică 

modernă, a expertizei modale aplicate transdisciplinar şi cross-curricular, de generare a calităţii 

pentru realizarea efectului procalitativ al reuşitei educaţional-umane. 

1.2. Principiul evaluării în consecinţa instanţelor de profesionalizare veritabil-continuă de factură 

metodologică şi curriculară, prin varii programe naţionale şi elective centrate pe zonă - creditate 

diferenţiat (meritocratic) pentru contribuţii inovativ-alternative sau, cel puţin, demultiplicative - şi 

prin autoformare şi interformare centrată pe zonă. 

1.3. Principiul evaluării echitabile în raport cu dubla cerinţă: funcţională - şanse egale (la intrare) - 

şi procalitativă - şanse echivalente (pe parcurs şi la ieşire) -, prin constatarea criteriată a gradului de 

îndeplinire a răspunderilor ca obligaţii de serviciu, respectiv aprecierea criteriată a nivelului de 

asumare de responsabilităţi ca iniţiative individuale şi proechipiere: cercetare specifică, programe 

opţionale de formare, proiecte (co)finaţate ş.a. 

2. Din perspectiva evaluatorului (nivelul situaţional): 

2.1. Principiul (pre)evaluării predicitive a expertizei prin analiza cost-beneficiu: raportul de 

efectivitate - investigat cu aparat specific - între investiţia în formarea continuă procompetenţială 

a evaluatului şi rezultatele personale ale acestuia - văzute ca efecte - în optimizarea expertizei 

profesionale relevante (în şcoală şi în afara ei), salarizate diferenţiat. 

2.2. Principiul evaluării conform concepţiei proporţionaliste a îmbinării asigurării cu generarea 

calităţii şi a răspunderii atribuite cu cu responsabilitatea asumată: câte condiţii – atâta funcţionare, 

câte competenţe – atâta calitate şi câtă calitate – atâta merit, în bază de criterii: cantitative - 

proiect profesional angajat vs. deficitar/excedentar; şi calitative - proiect personal asumat vs. 

deficient/eficient.  

2.3. Principiul evaluării reprezentativităţii organizaţionale a evaluabilului – în sensul expres al 

efectelor cuantificabile ale activităţii acestuia în reuşita educaţional-umană a tripticului 

elevi-profesori-şcoală, în raport cu viziunea-misiunea managerială consemnată în PDI. 
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3. Din perspectiva ratificatorului (nivelul contextual): 

3.1. Principiul evaluării obiective a activităţii specifice şi nespecifice a evaluatului de către 

organismul/comisia desemnat(ă) – prin raportare la documente reglementative (legislaţie, contract 

de muncă, standarde, fişa postului, evaluare CA, raport directoral) şi reglatoare (PDI, decizii 

interne, asumări de programe şi activităţi de vizibilizare convenite şi consemnate). 

3.2. Principiul evaluării integrale a produselor-efectelor activităţii evaluatului – pe baza probelor 

prezentate de acesta (raport de activitate cu autoevaluare inclusă, portofoliul răspunderilor atribuite 

şi îndeplinite şi, distinct, stadiul onorării responsabilităţilor asumate) şi a datelor obţinute prin 

monitorizare activă (asistenţă la ore, inspecţie şcolară de constatare/mediere, control managerial). 

3.3. Principiul evaluării comparative în aria de jurisdicţie inspectorală – funcţie de coeficientul 

valoric (variabil anual şi teritorial) stabilit în raport cu: 

 

 

 

 

 

 

() Criterialul se poate substanţializa dacă este privit dinspre accentele umaniste, semnificative 

pentru salutara orientare spre resursa "caldă", ale unor intervenţii ale Comisiei Europene, precum 

despre prioritatea 'formării viitorilor profesori cum vor avea de profesat ei înşişi'. În acest sens, 

'însemnătatea evaluării elevului ca parte integrantă a procesului de formare' (s.n., TMM)
88

 

trebuie - spuneam - să fie valabilă, prin reciprocă, prin extensie şi prin mutarea a ce este de mutat 

(formare iniţială → continuă) şi pentru profesor. Şi dacă 'profesorii trebuie formaţi continuu […] şi 

susţinuţi ca agenţi de schimbare
89

, încât [la rându-le] să poată susţine coerenţa dintre comutările 

 
88

 Cf. Saavala, T. (2008). Education and Training 2010 Work Programme. Cluster key competences – Curriculum 

Reform,Brussels: 'the importance of educating future teachers in the way that they themselves are expected to 

teach their students in the future [...] of pupil assessment as an integral part of learning [...] one of the future priorities' 

89
 Id., ibid. 'Teachers need to be trained and supported as agents of change, through targeted continuing 

professional development, to support appropriate paradigm shifts in relation to the implementation of key competences 

[...] it is vital that all involved understand the need for a change [...] '. În acest sens - adaugă autorul - 'a holistic 

vision is needed'. Şi: 'The role of leadership can affect the way teachers perceive their [own] role'. 

INDICIILE 

de reformă/dezvoltare: 
• Nomic european şi naţional 

• Contracte colective/individuale 

• Politici generale şi sectoriale 

• Strategii/tactici zonale şi locale 

• Standarde (1.SP; 2.SC; 3.SO) 

• Constructe moderne (inovative) 

corect definite şi aplicate 

INDICATORII 

profesionali şi ocupaţionali: 
• Datele analizei cost-beneficiu 

• Evoluţie profesională  

(funcţională/procalitativă) 

• Mobilitate, parteneriat, echipă 

• Proiecte şi iniţiative 

• Bune practici demultiplicabile 

• Reprezentativitate organizaţională 

INDICII 

de valoare atribuiţi-asumaţi: 
• (Exo-inter-auto-)formare 

veritabil-continuă activă 

• Proiectare-performare 

curriculară distinctivă 

• Reprezentare organizaţională 

• Coparticipare la proiecte de 

cercetare(-inovare)-dezvoltare 
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de paradigmă şi introducerea competenţelor-cheie'
90

, evaluarea lor este de gândit în solidar cu 

formarea: în filozofia comutării criteriale spre registrul modal
91

, spre orientarea motivativă 

şi spre fructificarea optimizată în manieră coparticipativ-inovativă, a expertizei format-evaluate. 

In(tro)ducerea în mediul educaţional a mentalităţii antreprenorial-procalitative a finalităţii generale 

reuşită educaţional-umană presupune formarea şi evaluarea (evident, nu numai, dar dintâi a) 

profesorului în spiritul şi în valorile acesteia – de la transdisciplinaritate şi cross-curricularitate 

la gândire 'altfel' şi la repunere de probleme şi de la lucru în echipă şi orientare constructivă a 

afectului ('managing feelings constructively') la self-competences şi la iniţiativă profesională 

solid susţinută intelectual. 

Canalul optim-adecvat pentru o atare mişcare este cel managerial, bazat pe cercetare-inovare şi 

ţintit programatic pe finalizarea (perfectarea) şi pe continuizarea (prolongarea) prodezvoltative 

de sistem. În logica naturală a reformei, progresul calitativ evaluabil se obţine - considerăm - prin 

priorizarea, mai degrabă decât a unui core curriculum construit pe cunoştinţe datate (fie şi reduse 

cantitativ) şi pe reţete metodice (fie şi rebotezate 'best practice'), a unui core management al 

cărui "motor" trebuie să fie competenţele - în primul rând metodologice - formate concomitent la 

managerul de sistem şi la cel de proces – acesta din urmă emblematizat de stakeholder-ul 

Formării: formatorul de formatori. 

Este de precizat că plasarea acestui gest proreformator sub semnul cercetării-inovare nu este o  

insistenţă pro domo. În reforma ezitantă de la noi, un atare demers este (prizat ca) o chestiune de 

management al riscului (asumarea responsabilităţii pentru comutare în abordarea schimbării) 

care pledează pentru adoptarea unei strategii educaţionale bazate pe… managementul de risc. 

Această autoreferenţialitate poate fi lesne suspectată - tentaţia de gen existând, cum am văzut - 

de cădere în paradox. Or, cercetarea (proformativ-prodezvoltativă) poate produce o anticipativă, 

proiectivă, 'evaluare de risc' ('risk assessment') – pas decisiv către opţiunea pentru salutarul 

management de risc şi spre comutarea perspectivei actuale asupra schimbării, dar şi garantă a 

plasării în context a evaluării, întru optimizata ei valorificare. Un pas în această direcţie pare a fi 

 
90

 Cele opt competenţe-cheie recomandate astăzi sunt repartizate astfel (cf. sinteza Saavala): 'uzuale' - comunicarea în 

limba maternă; comunicarea în limbi străine; competenţe matematice şi competenţe de bază în ştiinţă şi tehnologie; 

competenţe informatice; şi 'transversale' - know-how-ul studiului pe tot parcursul vieţii ('further learning and 

combining better non-formal and informal learning with the formal provision'); competenţe sociale şi civice (printre 

care mobilitate, self-management, sănătate); iniţiativă şi spirit antreprenorial ('full responsibility for their 

development'); conştiinţă/discernământ ('awareness') cultural(ă) şi de exprimare/formulare ('expression'). 
91

 'why and how teaching and learning' 
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fost făcut - menţionam (v. 
10

) - de recentele 'standarde de referinţă'
92

, desemnate de autori ca şi 

criterii specific-procalitative referitoare la performarea de înalt nivel (în convenţia lor formula 

'indicatori de performanţă' fiind corectă
93

), dar care sunt destinate evaluării instituţionale – a se 

vedea mai sus discuţia preluării lor mecanice în evaluarea resursei umane. 

Acest document relevă, la diviziunea lui C.d)1.1., 'Evaluarea corpului profesoral' ([re]ordonarea şi 

sublinierile  aparţinându-ne – n.n., TMM) că: 

→ rostul evaluării este 'dezvoltarea profesională ulterioară'; 

→ criteriul evaluării este 'rezultatele obţinute şi progresul educabililor'; 

→ modul evaluării este: 

- prin 'metode şi instrumente multiple'; 

- prin 'feed-back-ul de la beneficiarii relevanţi'. 

Finalitatea dezvoltativă, diversitatea modală şi specificitatea avizaţilor sunt prevederi necesare, 

dar nu şi suficiente. Sau, poate: suficiente funcţional şi cantitativ, nu şi intrinsec (pro)calitativ, 

deoarece acest din urmă nivel de evoluţie cere, ca şi comandament proreformator, nu liniaritate, 

ci contiguitate - în scopul valuării "rupturilor" inovative - varianţă/alternativă - nu doar în 

modalităţile, ci şi în tipurile de evaluare - şi specificarea expresă a raisonneur-ilor şi a 

instrumentarului - întru asigurarea specificităţii evaluării. În sensul celor de faţă - spre a lua un 

exemplu -, evaluarea profesorului de către elevi - dacă într-adevăr dorită în ecuaţie nu numai ca 

element "de culoare", ci ca o variabilă pertinentă, ar trebui, să consiste nu în "note"... catharctice 

plasate pe diverse site-uri, ci în însăşi reuşita lor educaţional-umană (concretizată evaluativ 

într-un instrument specific, de exemplu, o 'fişă de situaţie educaţională') – astfel încât aleatorul 

'rezultat şcolar' nu doar să nu mai fie factor principal în evaluare, dar chiar să dispară ca reper. 

Criterializarea evaluării înseamnă, spuneam, abordarea la două paliere valorice: 

- funcţional, reglementativ - al răspunderii acceptate ocupaţional-instituţional
94

; şi 

- procalitativ, reglator - al responsabilităţilor asumate profesional-organizaţional. 

 
92

 Guvernul României. Hotărâre privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă pentru 

evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar. Bucureşti, Monitorul oficial, P. I, Nr. 822/8.XII.2008. 

93
 cu totul discutabilă rămânând, în schimb, reducerea problemei calităţii la asigurare, cu ignorarea miezului problemei: 

producerea de calitate 

94
 necesitând, pentru respectarea prevederilor legale şi contractuale, nu competenţe, ci habitudini şi automatisme; 

de bună seamă, buna funcţionare nu este de neglijat, dar ea este de tratat ca şi condiţie subînţeleasă - minimală, 

firească - pentru a cărei ducere la îndeplinire nu este cazul să existe "premii" de vreun fel, dar a cărei neîndeplinire 

trebuie taxată, prin intermediul unui sistem flexibil de evaluare, ca valoare diminuată (vezi "grătarul" evaluării) 
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Nivelul profesional ca efect al formării real-continue metodologic-competenţiale sau/şi aplicării 

unui program MdI este de evaluat - echitabil (echivalenţa şanselor); combinat (cantitate-calitate); 

obiectiv (principial-criterial-instrumental); integral (multifactorial: cercetare, interformare, proiecte); 

comparativ-intern (etape de evoluţie) -, dacă se convine că el trebuie în adevăr destinat scopului 

procalitativ şi proreformator al reuşitei educaţional-umane a tuturor implicaţilor în proces, 

prin focalizarea pe ţintele: 

 

ŢINTE 

PALIERE 

R.E.-U. 
 A PROFESORULUI 

R.E.-U. 
A ELEVILOR 

R.E.-U. 
A ŞCOLII 

FUNCŢIONAL conformitate cu 

fişa de post 

frecventare 

curentă 

consum de 

resurse 

PROCALITATIV proiect profesional 

personal 

antreprenoriat de 

profesionalizare 

oferte 

de formare 

 

unde: 

○ nivelul funcţional este atribuţional şi se descrie prin valori subreformatoare:  

a/ conformitate = 'realizarea întocmai şi la timp a activităţiilor planificate'
95

  

b/ frecventare = prezenţa la catedră/şcoală (nonabandon de jure / de facto),  

c/ consum = nonbeneficiu social (nemodificarea în pozitiv a valorii), iar 

▬ nivelul procalitativ este competenţial şi se descrie prin valori de reformă pro-dezvoltativă:  

x/ proiect personal = lucrul în bază de asumări în perspectivă 

y/ antreprenoriat = formabilitatea ca formă de proprietate particulară
96

 

z/ oferte = furnizare de înalte servicii profesionale şi "export" de bune practici demultiplicabile. 

Un punct crucial în criterializarea evaluării personalului educaţional (spuneam încă la început) 

este raportul între implicaţi – valuat de MdI în multiple feluri. Dacă strategicul principiilor şi 

tehnicul instrumentelor sunt de competenţa administrativă a unui organism naţional de 

standardizare, miezul tactic al detalierii şi al preparării punerii în operă a criteriilor-cadru în 

temei standardial este - în condiţii de descentralizare - o problemă de autonomie şcolară. 

 
95

 *** (2009). Criterii de performanţă pentru evaluarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar (propunere 

[MECI - ARACIP]) – în dezbaterea unei comisii naţionale pentru revizuirea chestiunii evaluării personalului. 

96
 mişcare în acord de fond cu descentralizarea generică şi îndeosebi cu nuanţarea acesteia – cf.

 
Mihail (2008 [1]) 
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Câştigul funcţional sub acest aspect este exigenţa alcătuirii congruente a portofoliului personal 

al profesorului ca resursă, în care să predomine perspectiva: a implicării în diverse programe 

(MdI, de exemplu); a coparticipării la diferite proiecte (de pildă, de cercetare, comunitare); a 

asumării de varii responsabilităţi (precum cele asociative) – constituind obiecte ale evaluării. 

În acest sens, de-concentrarea se va substanţializa prin finalizarea în evaluare meritocratică a 

efortului de formare, ceea ce va conduce la reapariţia elitelor profesionale zonale ale Educaţiei, 

ocazionând reala 'recunoaştere socială a profesiunii didactice'. (Este, desigur, de evitat, în speţă, 

ca 'descentralizarea de la nivel central' să fie înlocuită, în chip "subtil", cu o... centralizare la 

nivel local – probabil încă şi mai discreţionară, în absenţa unor standarde de profesionalizare). 

Câştigul procalitativ pe care îl poate furniza, însă, în domeniu, autonomia şcolară întemeiată pe 

de-concentrare ca mod profesional al descentralizării este acela că, dacă primul criteriu de 

evaluare este constituit de 'rolurile asumate', atunci primul principiu al acesteia ar trebui să fie 

libertatea curricular-electivă a profesorului în materia propriei formări - prin renunţare la 

veritabila ideologie pedago-centralistă a perfecţionării obligatorii; şi a practicării - prin abolirea 

vetustei mentalităţi a lui "teacher proof curriculum". 

Evaluarea meritocratică trebuie să vizeze, însă, procalitativ, competenţe, nu în înţelesul hibridei 

formule cunoştinţe+deprinderi+atitudini (knowledge-skills-attitudes), ci în semnificaţia deplină: 

valori potenţiale de profesionalitate actualizabile situaţional
97

. Domeniile competenţiale (DC) 

ca zone de expertiză şi competenţele ca obiecte de profesionalitate evaluabilă ar fi, în ordine logică: 

 

DC : Metodologicul DC : Curricularul DC : Organizaţionalul 
exo-auto-inter-formare ca bază a 

proiectului profesional personal 

proiectare modal-transdisciplinară 

în baza strategiei 'gândire «altfel»' 

reprezentare intelectual-profesională 

internă şi externă a organizaţiei 

cercetare (-documentare-reflecţie-

aplicare) specific-profesorală 

performare de tip demultiplicativ a 

(inter)formării continue şi iniţiale 

fructificare a expertizei intelectual-

profesionale (manifestări, sesiuni) 

operare cu profesiolect educaţional 

modern: clarificat, nuanţat, rafinat 

absorbire în curriculumul curent a 

spiritului extra- şi cross-curricular 

îmbinare a activităţilor de marketing 

şi benchmarking în slujba şcolii 

comunicare coverbală, dialogală, 

multilingvistică, interculturală 

joncţionare formal-non&informal 

în formare (inclusiv AEL, TIC) 

relaţionare profesional-ocupaţională 

de grup/echipă în comunitate 

(co)participare la / (co)elaborare de  

proiecte, programe, modele (MdI) 

monitorizare-evaluare a traiectului 

formativ pentru reuşită educaţională 

prevenire-combatere programatică a 

pericolelor/fenomenelor antisociale 

management de proces (gestionare, 

analize, funcţii, stiluri, consultanţă) 

monitorizare-ratificare a efectelor de 

formare în reuşita educaţional-umană 

implementare coextensivă corectă 

a tuturor procedurilor reglementate 

 
97

 Mihail,T.M. (2009). Valori profesionale concretizate în competenţe de formare actualizabile în comportamente 

evaluabile adecvat lor. Program-modúl de formare continuă şi suport de curs. Bucureşti, ISE, pre-print 
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() Instrumentalul presupune, fireşte, adecvare la principiile şi la criteriile propuse/asumate. 

Optim orientată - prin (pre)formare - nu (indicativ) de mandatarea administrativ-birocratică a 

răspunderii funcţionale, ci (institutiv) de adoptarea programatică, managerial-adhocratică a 

responsabilităţii procalitative şi axată pe dimensiunile discutate, evaluarea ca act şi ansamblul 

instrumentelor de gen trebuie concepute procalificativ – într-un pachet de probe
98

 destinate nu 

doar demonstrării obiective (aşadar, "neinterpretabile", inatacabile) a nivelului profesional atins 

şi a progresului personal în profesie (şi, consecutiv, în carieră), ci mai cu seamă - programatic - 

optimizării şi fructificării superioare a expertizei dovedite. 

În acest sens, în concretizarea instrumentală a zonei matriciale specifice: 

ŢINTE 

PALIERE 

R.E.-U. - (personală a) PROFESORULUI 

FUNCŢIONAL conformitate cu fişa de post 

PROCALITATIV proiect profesional personal 

trebuie să figureze, stimulativ-proiectiv, repere specifice primatului valorii intrinseci a expertizei 

profesorale puse în slujba reuşitei educaţional-umane obiectiv-constatabile la un moment dat. 

Altfel spus, nu doar o simplă fişă. Portofoliul, de pildă, este un instrument indispensabil unei 

evaluări corecte şi complete. El ar trebui să conţină
99

: 

 profesiunea de credinţă profesională personală a evaluatului (proiectul personal); 

 documente de referinţă (standard, fişa postului, PDI, solicitări suplimentare de parcurs ale 

angajatorului); 

 lista competenţelor evaluate; 

 instrumentele de autoevaluare şi evaluare; 

 datele considerate semnificative în materie de răspundere şi de responsabilitate; 

 buletine de evaluare anterioare; 

 comentariul reflexiv al evaluatului privind semnificaţia aprecierilor/sugestiilor; 

 documente ale modului de optimizare a expertizei ca urmare a evaluărilor succesive 

 
98

 'probe', deoarece aceasta este - în cazul contestării calificativului primit - cerinţa reglementată pentru susţinerea 

bonităţii personale în faţa organismului arbitral 

99
 Cf. Mihail, Roxana (2004). Elemente de evaluare în educaţia adulţilor. [Seminar naţional]. Bucureşti, pre-print 
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 Repartizate pe cele două paliere, instrumentele ar putea fi următoarele: 

NIVEL 

INSTRUMENTAL100a)
 

FUNCŢIONAL PROCALITATIV 

Probe 

profesional-calificative 

raport de activitate profesională
b)

; 

fişă de autoevaluare
c)

; raport 

directoral; caiete/lucrări ale 

elevilor, corectate (exemple); 

adeverinţe/certificate/diplome 

externe; probe de activităţi 

birocratice în şcoală 

fişa individuală de evaluare
d)

; 

portofoliu; modul(e) 

(co)elaborate pentru 

interformarea centrată pe 

şcoală/zonă; activităţi în 

asociaţii profesionale; 

instrumentar  

Probe 

modal-calitative 

rapo(a)rt(e) de inspecţie; fişe de 

cunoaştere a elevilor; fişe de 

consultaţii şcolare; probe de 

formare non-/in-formală; referate 

ştiinţifice; probe de participare 

activă la activităţi parteneriale 

comunitar-civice. 

cursuri opţionale şi/sau proiecte 

(co)elaborate; fişa de situaţie 

educaţională
e)

; teme de cercetare 

specific-profesorală; rapoartele 

comisiilor (internă/externă) pentru 

calitate 

 

În opinia noastră, acestea reprezintă minimul necesar – chiar şi pentru aspectul simplu-funcţional, 

dar, în orice caz, pentru evaluarea procalitativă. În cazul aplicării unui program MdI, însă şi în 

situaţie uzuală (evaluare anuală/evenimenţială), va trebui ca, la un moment dat, să ajungă a prima 

viziunea proiectivă, anticipativă, a optimizării şi fructificării superioare a expertizei dovedite. 

Pentru aceasta, stau la îndemână multe formule pe cât de expresive, pe atât de eficiente – desigur 

dacă practicate cu profesionalitate. Dintre acestea, menţionăm aici - după trimiterea la metoda 

noastră Ciné (v. 
17

 ) - harta mentală
101

, utilizabilă nu doar în exerciţii de brainstorming, ci şi în 

evaluare (reproducem, în acest scop, mai întâi diferenţele specifice semnificative sub acest aspect), 

ilustrând-o cu două variante simple şi apoi, pentru sugestia plastică, cu una autohtonă
102

. 

 
100

 Câteva precizări: 
a)

 formatele diverselor instrumente trebuie standardizate şi reduse - ca şi rapoartele - la dimensiunea minim-necesară 
b)

 ca instrument proautoevaluativ – cu apostila/comentariile şefului de catedră; sublinierea marchează, încă o dată, 

distincţia profesional-ocupaţional 
c)

 specifică, diferită de fişa finală de evaluare (completată de membrii CA), cu structura calchiată pe fişa de post 
d)

 a programului anual de (inter)formare continuă centrată pe şcoală/zonă parcurs; de interes (şi) pentru şcoală 

este că recentul Plan de acţiune pentru implementarea strategiei de FPC pe termen scurt şi mediu are obiectivul 

strategic 'participarea crescută la FPC şi facilitarea accesului pentru toate categoriile de persoane, din perspectiva 

învăţării pe tot parcursul vieţii' – prevăzând 'evaluarea/validarea şi recunoaşterea experienţei şi învăţării anterioare, 

inclusiv a competenţelor dobândite în contexte de învăţare non formale şi informale' 
e)

 privind progresul elevilor; a se vedea discuţia de mai sus referitoare la evaluarea de către elevi 

101
 Buzan, T. Cf. www.open.ac.uk/infoskills-researchers/developing-mindmapping.htm, îndeosebi pentru capacitatea 

de a stimula preferinţe pentru diverse tipuri de valori elective 

102
 vezi www.enchantedlearning.com şi Dafinoiu, O. www.empower.ro/.../sase-grade-de-separatie-in-inovatie/ - 

http://www.open.ac.uk/infoskills-researchers/developing-mindmapping.htm
http://www.enchantedlearning.com/
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unde 'story' şi 'topic' pot fi, desigur, orice gen de text – de la poveste la proiect. 

 

'Brainstorming' 

▫ imaginează un univers semantic pornind de la 

un cuvânt de interes pentru tema care te preocupă 

▫ listează spontan, necenzurat, în jurul acestuia, 

termeni al căror sens ţi se pare asociat cu el 

▫ în final, încearcă să uneşti termenii din listă într-o 

reţea sau să îi integrezi într-o diagramă  

▫ comentează noncritic, în grupul la care participi, 

ideile apărute 

'Mind mapping' 

▪ dezvoltă o temă pornind de la o imagine colorată 

desenată în mijlocul unei coli de hârtie 

▪ insertează în desen o imagine mentală proprie care 

îţi relevă asemănări cu sau deosebiri faţă de prima  

▪ desenează dezvoltări tematice monolexematice 

pe direcţii de structurare a unui/unor sens(uri) 

▪ urmăreşte liber una sau mai multe idei în diverse 

relaţii cu tema primei imagini sau ale următoarelor 

▪ evaluează critic, împreună cu participanţii la 

discuţie, orientarea şi consistenţa rezultatului 
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O sursă majoră de extracţie a unor modalităţi concrete (la nivel tactic) de evaluare - generală, dar 

îndeosebi în cadrele unui program MdI care, aplicat prin practici co-active şi generator de efecte, 

ţinteşte perfectarea-prolongarea - este
103

 Analiza Tranzacţională, Transactional Analysis (TA); 

mai exact, una dintre cele mai circulate variante recente ale ei – construită, pe teren francez, de 

E. Le Senne, G. Berger şi de alţii, pe bazele patologiste puse de E. Berne şi Cl. Steiner şi pe cele 

tipologiste ale olandezilor G. Heymans şi E.D. Wiersma, pe care, în tradiţia culturii în care s-a 

structurat, o numim Noua Analiză Tranzacţională
104

. Ca şi insight-ul, NAT dezvoltă, pe urmele 

speculaţiilor prin vremi asupra celor patru temperamente, felurite accente psihologist-emoţionaliste 

şi filozofic-spiritualiste, dar şi o ipostază, aşa-zicând, "exoterică" – extensibilă. Dintre cele opt tipuri 

caracteriale propuse de NAT (pe care le-am comentat cândva
105

) pentru conturarea profilulului 

individual - care se relevă comportamental în/prin comunicare (nu doar verbală) -, de interes aici, 

prin adecvare la cele două moduri intenţionale ("slab"/"tare"), este tipul realist, cu variantele 

nonemotiv-activ-nonprofund (clasicul energobilar – sanguinicul) şi nonemotiv-activ-profund 

(clasicul criobilar – flegmaticul). El pot fundamenta deschiderea evaluării proiective dinspre 

sumativuol profuncţional spre formativul procalitativ şi spre fructificare superioară a expertizei 

dovedite şi optimizate, în baza dotării, a interesului şi a competenţelor personale. 

Stabilirea indicatorilor şi a ponderii lor în evaluare sunt şi ele "pariuri", îndeosebi prin relevarea 

importanţei reglatorului, prin depăşirea simplist-cantitativei 'plus-valoare'
106

 în procalitativa 

(ţintind efectivitatea) 'valoare modificată'
107

 şi prin marcarea căii spre optimizarea prointegratoare 

– v. mai jos, D.  

 
103

 chiar mai mult decât Programarea Neuro-Lingvistică - Neuro Linguistic Programming, fondată prin anii '70 de 

J. Grindler şi R. Bandler -, deşi, pe de o parte, aceasta lucrează (tot cu) cu 'hărţi interne' raţional-emoţionale, iar, 

pe de alta, vizează integrala comunicaţional(-educaţional)ă, la care am tentat înşine o contribuţie proformativă - cf. 

Mihail,T.M. (2003 [1]). Coverbalul: de la preverbalitate la deverbalizare în comunicarea formativă. Buc., ISE, pre-print. 

Idem (2003 [2]). Comunicarea proformativă verbal-coverbală. Program de formare a formatorilor de formatori. Buc., 

ISE, pre-print 
104

 aşteptând, ca în aceeaşi tradiţie, să apară - de nu va fi apărut deja - o... Nouvelle Nouvelle AT. 

105
 Mihail,T.M. (2004 [2]). Vechea şi noua Analiză Tranzacţională în formarea-evaluarea managerului educaţional. 

Buc., ISE, pre-print 

106
 numită, spre a nu suna detot marxist, 'valoare adăugată' şi pusă, între altele, la temelia creditelor ("ore-muncă") 

107
 readucem aici în atenţie - vezi imediat mai jos -, în formă îmbunătăţită, un model de lucru pentru constatarea 

gradelor de valoare-calitate, propus în alt context de cercetare: Mihail,T.M. (2002 [3]). De la 'valoarea adăugată' 

la 'valoarea modificată'. Studiu preliminar. Buc., ISE, pre-print;  Idem (2002 [4]). Concretizarea 'valorii adăugate' 

ca formă a 'valorii modificate' în evaluarea proiectivă a efectelor de formare în baza relaţiei indícii-indicatori-índici. 

Prolegomene şi suport de curs. Bucureşti, ISE, pre-print. Idem (2005 [2]). 
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VALOAREA MODIFICATĂ A CALITĂŢII EDUCAŢIEI  ÎN REFORMĂ. 

"Grătarul" evaluării. 
 

 

 
SITUAŢIE (Non)Schimbare 

Regresare   Non-dezvoltare            Evoluţie liniară             Reformare  

CONTEXT Precedenţă descreştere creştere zero creştere posibilă comutare 

TIP DE VALORI   

 

 

 

 

 

OBIECTIVE  PRO-

COMPETENŢIALE   

Valoare 

uzuală 

("martor") 

 

V  A  L  O  A  R  E    M  O  D  I  F  I  C  A  T  Ă 

 

valoare 

diminuată 

(anti-calitate) 

 

valoare 

staţionară 

(non-calitate) 

 

VALOARE 

ajustată/adăugată 

 (pre-calitate) 

 

VALOARE 

ameliorată 

 (pro-calitate) 

 

VALOARE 

creată 

(calitate) 

Funcţional: ... 

 

Procalitativ: ... 

nivel 

(pre)evaluat 

nivel 

(re)evaluat " " " " 

nivel 

(pre)evaluat 

nivel 

(re)evaluat " " " " 
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Am marcat (şi) prin aceasta interesul real care guvernează evaluarea ca punct nodal al programului 

MdI: obţinerea de efecte la/în/de echipă – pe care prezenta cercetare o are neîncetat în vedere; 

"tezist" spus: nu doar la utilizatori, ci şi la intervenienţi, în scopul fructificării a ceea ce numeam 

'flux procesual având componente solidare' pentru pornirea la conceperea şi construirea unui 

curriculum de formare continuă înnoitoare şi, de aici, a unora de formare iniţială "altfel". 

Un atare program, gândind formarea continuă dinspre evaluare, poate compensa imobilismul 

celor care nu o gândesc nicicum, considerând suficiente pentru profesorat formaţia "ştiinţifică" 

şi rudimentele pedagogice şi metodice primite prin studiile universitare. Şi, poate, pentru actualul 

statut al profesor(at)ului şcolar - aşa cum este el gândit, la unison, de autorităţi şi de sindicate -, 

ele şi sunt suficiente. 

(C) – integrarea 

Modalitatea cu grad mare de efectivitate - pe care o putem aconta astfel după adjudecarea 

componentelor operaţionale ale perfectării: monitorizarea-evaluarea - a operării pentru prolongare 

a unui program MdI cu preocuparea evitării mimeticului prin diseminare şi a stimulării inovaţiei 

prin cercetare-reflecţie şi prin prestare demultiplicată începând încă din faza de testare, este 

finalizarea lui optimiza(n)tă. Aparent paradoxal, aceasta înseamnă, însă, nu doar performarea 

îmbunăţăţită a ipostazelor lui local(izat)e, ci şi înlesnirea, prin chiar formula de modelare, a 

reproiectării lui în alternativă. Un bun program MdI este - spuneam - deschis, conţinându-şi 

germenii variabilizării anti(ana)statice şi, prin chiar aceasta, dinamizante, optimizarea nefiind 

numai prilej de propunere a variabilităţii - a flexibilităţii procomutative - de program, dar şi 

instanţă de distingere, în scop formativ şi motivaţional, între greşeala grosieră produsă din lipsa 

de competenţe - dublată de voluntarism (managerial/profesional) - şi ceea ce S. Marcus numea, 

referindu-se la educaţia curentă, 'eroare creativă'. 

Integrarea MdI optimizat în activitatea profesională curentă consacră caracterul intern-reglator 

(fie şi "mic"-)inovativ al organizaţiei. Ca şi alte piste de discuţie abia inaugurate în această fază 

de proiectare a programului MdI, aceea care abordează optimizarea merită o dezvoltare aparte. 

Pentru aici, este de avansat că un astfel de program este de optimizat nu în pattern-ul cibernetic 

"stimul-răspuns" - i.e. pe bază de feedback, adică funcţie de reacţia de "(in)satisfacţie" imediată, 

închisă, aparţinând lumii emoţional-subiective a "nevoilor" şi insight-ului -, ci în cel hermeneutic, 

... demers1-efect1-demers2 / efect2-demers3 / efect3-demers4-efect4 ..., 
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cu instanţa (deja) demultiplicativă demers2 determinând ipostaza calitativă efect2 – evaluabilă în 

grade de valoare/calitate (vezi 'Grătarul evaluării') survenite în consecuţia monitorizării active 

prin provocare de turbulenţe pozitive şi stimulativă (generatoare) de alternativă, de inovaţie fie şi 

punctuală
108

, adaptativă, cu implicarea permanentă a cercetării-reflecţie - demers3 -, concretizată 

în "duct" ulterior optimizat al workflow-ului. Pentru MdI, optimizare înseamnă, prin urmare, 

dinamică de proces, continuare în varii registre, orientare spre prolongarea expertizei deopotrivă 

prin practicare curentă în subsistemul zonal şi prin ofertare de program pe piaţa Formării. 

Calea permanentizării programelor MdI în activitatea profesională a organizaţiilor zonale este, 

aşadar, nu aglutinarea lor cu "acţiuni" bifabile, ci marcarea lor - prin PDI - ca repere vizibile în 

strategia dezvoltării procalitative a organizaţiei. Şi fiindcă o atare strategie este, odată programul 

aflat în funcţie - nu mai puţin decât asumarea iniţială a responsabilităţii lideriale de preluare a lui - 

expresia manifestării managementului adhocratic al riscului, ea îşi reclamă fundamentarea 

prin cercetare de echipă şi pilotarea în condiţii de onestitate - nu de ostilitate - sistemică
109

. 

Vorbind, la începutul celor de faţă, despre aplicarea modelului prin cunoştinţa de cauză comună 

asupra caracteristicilor, a repartiţiei şi a corelaţiilor în (sub)sistemul-obiect - inclusiv în materia 

variabilelor/accidenţilor văzute/ţi nu doar ca inevitabilităţi, ci şi ca "provocări" (în sensul activ al 

inducerii intenţionale de turbulenţă pozitivă) -, aveam în vedere atât condiţiile obiective, de "stare", 

în care MdI poate apărea ca arie de soluţii-sugestie posibile, cât şi pe cele construite, de "situaţie", 

prin care Programul evidenţiază viabilitatea amintitei strategii faţă de "tactica" evoluţiei inerţiale. 

În acest sens, garanţia prolongării MdI este planificarea-proiectarea (preferabil: în documentele 

de-concentrării
110

) manifestării curente a acestuia, prin formatorii indirecţi şi direcţi, în direcţia 

elaborării-practicării lui ca program sinergic, în înţeles managerial
111

 şi în sensul pozitiv al ideii – 

precizare necesară în preîntâmpinarea uneia dintre obişnuitele noastre "pudori sistemice": sinergia 

(care nu rezultă întotdeauna din acţiuni simultane) poate fi - s-a constatat - pozitivă sau negativă; 

 
108

 ţinând seama de fatala diluare a unui model în lanţul de aplicări succesive  

109
 Ne amintim cu displăcere de desfiinţarea, prin 1995, a unităţilor de pilotare din ţară după ce propunerile noastre 

de "reformă prin formare" fuseseră (prea) entuziast întâmpinate de utilizatori. Aceeaşi soartă au avut-o, de altfel, şi 

Centrul de Formare Continuă La Distanţă a Profesorilor, înfiinţat cu eforturi prin Proiectul de reformă a 

învăţământului preuniversitar, şi programul de asistare permanenntă în formarea continuă a CCD-urilor văzute 

ca Agenţii de Resurse, Informare şi Expertiză, ca şi Programul 'Formator 2006'. Şi nu altfel stau lucrurile şi cu 

fragmentarea anuală a temelor de cercetare. 

110
 v. 

9
 şi passim. 

111
 distinct, iarăşi, de cel biologic şi de cel teologic şi semnificând punerea în congruenţă a diverse tipuri de activitate 
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după o vorbă - doar? - de duh, 1 şicu 1 pot face aritmetic 2, iar sinergic – fie 3, fie 1, aceasta 

depinzând esenţial nu atât de aptitudini (vocaţie), de cunoştinţe (informaţie), de know-how ori de 

forţa deciziei (dedicaţie), cât mai ales de mobilitatea profesională (creaţia) la nivel managerial. 

'Dacă eu am un măr şi tu ai un măr şi facem schimb, fiecare dintre noi va avea câte un măr. 

Dacă eu am o idee şi tu ai o idee şi facem schimb, fiecare dintre noi va avea câte două idei' 

(din care - este de punctat, spre a formula în clar spiritul sinergic -, este mult mai probabil să apară 

o a treia, decât din fiecare separat) – iată o "sapienţie" (rostită la una dintre întâlnirile 'Top Talents' 

din 2009) care fixează plastic direcţia din/în care managementul este real-creativ în sens sinergic: 

opţiunea pentru reunirea resurselor
112

 sub semnul priorizării resursei umane. 

Or, una dintre condiţiile de concepţie ale integrării optimizate în activitatea curentă a organizaţiei a 

modelelor de intervenţie în scopul prolongării - şi, poate, pornind de la ele, şi a altor activităţi din 

Educaţie care necesită omogenitate în spirit -, este înscrierea (tuturor) implicaţilor nu în ideologia 

compliantă, masificantă, "vizionar-misionară", virtual-centralistă, a unităţii în diversitate, ci în 

filozofia libertară, permisivă, proinovativă, virtual-anticentralistă, a diversităţii pentru unitate
113

. 

Integrarea şi, prin ea, prolongarea unui program MdI în această perspectivă sunt în convergenţa 

deschiderii, a alternativităţii, a demultiplicabilităţii. 

De altfel, un complex sinergic precum cel de mai jos nici nu s-ar preta la conceperea, la prestarea 

şi cu atât mai puţin la menţinerea antreprenorială în orizont – homeostatică; este vorba despre 

agregatul (inter)individual-organizaţional-profesional: co-working - co-acting - co-teaching. 

Menţionăm că preferăm, din nou, expresivitatea sintetică originară a conceptelor care numesc 

diferite tipuri de 'împreună-lucrare' pe care, în termeni analitici şi din perspectivă managerială, 

îi transpunem ca: 'demersuri conjugate de optimă orientare pro-reformatoare/curriculară/calitativă 

prin interformare/consiliere/consultanţă nondirectivă' [v. discuţia mai sus privind (şi) universul 

de lucru al coaching-ului] – în care MdI poate avea rol esenţial; 'demersuri corelate de rezolvare 

de probleme prin repunerea lor, la nivel nu numai local (formare centrată pe şcoală), ci şi zonal' 

[v. inserţia despre procesarea corelată ('throughput') a resurselor ca trecere de la inputs la outcomes] – 

pentru care MdI este monedă forte; respectiv, 'demersuri congruente de exercitare în manieră 

transdisciplinară şi crosscurriculară a expertizei de formare' [vezi accentele asupra alternativei 
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 Mihail, T.M. (2000). Program de formare continuă (ulterioară) pentru formatorii regionali în Management 

educaţional. 1. Comunicare proformativă şi resurse reunite. Buc.-Sibiu, ISE, pre-print. 
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 Cf. Mihail, T.M. (2008 [1]) 
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modale la prescriptivism şi la monodisciplinar, aici doar pasagere, prin natura temei de cercetare 

şi mai ales a modelului exemplificativ ales] – una dintre variantele posibile - cf. 
20

 - de MdI. 

Spiritul sinergic - cu interferente nuanţe manageriale de proces şi de sistem - este cel mai vizibil, 

poate, în uneori rău-prizatul co-teaching. Un scurt excurs aici asupra acestuia, ca reprezentativ 

(şi, pentru aceasta, selectat ca unul dintre tipurile MdI; v. 3. B. β/) – complexul celor trei "co-" 

meritând, negreşit, o discuţie mai extinsă. Considerat, în unele intervenţii în speţă, doar o cale de 

mai bună înfăptuire a incluziunii şcolare
114

, el trebuie conceput - într-un sens reformator - ca un 

"izotop managerial" al MdI ca program: după cum cel din urmă este, ca teren de conlucrare, 

optim-valorizabil prin preluarea lui în uzul organizaţional în baza absorbirii de către el a unei 

filozofii şi a unei metodologii comutative, tot astfel co-teaching-ul este, ca gen superior al 

coautoratului de educaţie, optim-concretizabil prin preluarea lui în MdI în baza absorbirii 

de către el a filozofiei şi a metodologiei de realizare a curriculumului uzual prin încorporarea 

transdisciplinarităţii şi a spiritului cross- şi extra-curricular – modare a curriculumului curent
115

. 

Armonizarea componentelor - formale ori nu, de "cum", "ce", "de ce", teoretice şi practice etc. - ale 

actului formativ excede tradiţionalele "predare"(-învăţare), "instruire/educare", "conţinut-obiective" 

şi altele pentru a accede la centrarea pe relaţie şi pe proces, în care formabilitatea trebuie, 

spuneam, gândită, relevată - specific pentru diferite niveluri de vârstă la educabili şi de civilizaţie 

la familii şi la comunităţi - şi, din perspectiva utilizatorului individual, internalizată în termeni  

antreprenoriali de proprietate privată ca expertiză profesorală şi ca experienţă de lucru (inclusiv 

interculturală) proprie. 

Dar aceasta este posibil - în sensul de realist-realizabil, de la proiectarea până la ofertarea de 

program(e) - doar în condiţiile în care, înainte de a fi (re)gândit ca formulă de formare a elevilor, 

co-teaching-ul este reconsiderat din perspectiva formării (iniţiale şi) continue a formatorilor 

- îndeosebi indirecţi (de formatori), dar şi direcţi - ca interformare – mod de lucru pentru care 

 
114

 Necesară, didactica uzuală în co-teaching, chiar "ppt-izată" (de pildă. joecarr.wikispaces.com/file/view/coteaching.ppt), 

ori pitoresc aproximată - 'căsătorie aranjată' (P. Wald, W. Boehm – din care spicuim mai jos, fără scrupule acribice ) - este 

departe să fie suficientă, mai ales când - contradictorie ('go with the flow', dar 'willing to work through roadblocks'),  

recomandă reunire anuală ('before the school year begins') pentru repartizarea secvenţe de conţinut ('who is going to 

teach what unit', 'carefully designed to help all students learn the content' şi obiective ţintite 'the learning goals and 

assessments for those units' - figurează un gen proxim, nu o diferenţă specifică. Abia formarea specializată 

('teacher's special education, apart from the class in a traditional setting'), flexibilitatea ('don't take yourself too 

seriously and enjoy your teaching partner's personality'), centrarea pe relaţie ('a better student-teacher ratio') şi 

conlucrarea permanentă ('assist each other in meeting the learning needs of all students') pun accente real-utile. 
115

 În ceea ce ne priveşte, considerăm ilegitimă orice definire a curriculumului care nu are în vedere viul procesual. 
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pledăm de mult timp (ca temă aparte ori prin implicarea lui constantă în temele noastre recente 

de cercetare privind formarea extinsă a formatorilor – comandate sau nu
116

). Co-teaching-ul ca 

interformare înseamnă, înainte de toate, motivare intelectual-profesională (nu ocupaţională) şi 

procalificativă a actanţilor educaţionali altfel decât prin desuet-formalele "cercuri pedagogice", 

"lecţii deschise", "sesiuni de comunicări" şi altele asemenea. Interformarea legitimează (vezi 
94

) 

şi interevaluarea, înăuntrul curricularului ca firesc educaţional, afectat de separarea artificială 

(inclusiv instituţională) a acestor subdomenii ale lui. Că acest mod de lucru necesită schimbări 

manageriale reale (în board-uri, dar şi în staff-uri), curriculare (documente) şi tehnice (orar) 

este evident; că această mişcare de reformă veritabilă cere o programatică formare prealabilă 

- managerială şi profesorală - este, iarăşi, limpede. Ceea ce nu este, însă, clar responsabililor 

de sistem înfeudaţi academic şi administrativ este că schimbarea de asemenea anvergură 

este nu numai necesară, ci şi posibilă. 

Ca probă imediată a efectivităţii lucrului în grup/echipă prin elaborare de exemple demultiplicabile 

de bună practică - dacă (şi numai dacă) acestea nu sunt construite ca "reţete" metodice, ci acced 

la metodologic -, co-teaching-ul se vădeşte "poarta" cea mai sensibilă prin care un program MdI 

îşi verifică impactul nu doar şcolar, ci şi organizaţional şi comunitar – analizarea acestuia, 

văzută, spuneam, nu ca pachet de feedback-uri, dar ca audit profesional, fiind formal-necesară. 

Ea trebuie realizată printr-un aparat criterial propriu demersului de integrare pentru prolongare, 

cu accent mai degrabă strategic decât tehnic. Scopul este, ca şi al evaluării meritocratice a 

personalului (şi, în fond, ca al întregului program MdI) nu constatarea "sumativă" de rezultate, ci 

anticiparea bonităţii procalitative a demersului proiectiv-performativ (modelare-practicare). 

Pentru aceasta, aparatul criterial are de îndeplinit condiţia preliminară a distingerii noţionale 

între "performare" şi "performanţă" şi între "indicatori" şi "indici", precum şi, pe această bază, a 

extensiei în adâncime a operatorilor: indícii-indicatori-índici (repere constatabile). Exemplificăm 

aici cu un fragment (palierul 1) din aparatul aplicat în programul de formare ca formatori a 

responsabililor teritoriali pentru pregătirea profesională continuă a profesorilor şi a managerilor 

educaţionali în vederea stimulării generării calităţii educaţiei în condiţii de descentralizare
117

. 
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 Mihail,T.M. (1997). Proiectul 'APLICAT': Autoformarea profesională continuă inter-asistată. (Inter)formarea 

proxemică şi telematică a subiecţilor educaţionali preevaluaţi vocaţional, ca formatori de formatori. Bucureşti, ISE. 

Idem (2002 [5]). Formarea externă şi interformarea formatorilor. O modelare hermeneutică: verbele formării din 

perspectivă teoractică. Buc., ISE. Idem (2007 - cf. 
12

), pre-prints 
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 Mihail, T.M. Programul 'Formator 2006' (cf. 
11, 109

). Sistarea programului nu a permis recoltarea rezultatelor. 
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INDICIU STRATEGIC 1: 

Introducerea formării de specializare metodologică în conexiune cu formarea ca perfecţionare 

obligatorie uzuală. 

INDICATOR TACTIC 1: 

Reprezentarea curriculară şi în termeni de management de sistem a modului de specializare 

ca formator de formatori zonali. 

INDICE TEHNIC 1:  

Abordarea evoluţiei procesului de formare în termeni de management al formării 

în zona selectată. 

REPERE CONSTATABILE pentru indicele tehnic 1: 

- operarea la formabili a distincţiei de principiu competenţe / atribuţii  

- structurarea motivaţiei pentru formare, în perspectivă profesională şi ocupaţională 

- iniţierea-menţinerea de relaţii directe cu parteneri experţi în profesionalizarea 

'on-the-job' a formatorilor de formatori zonali. 

O probă suplimentară dar elocventă şi, mai ales, în acord cu strategia monitorizării ca "sfidare" 

a modelului prin producere controlată de situaţii de risc (pozitiv/negativ) obiectiv-potenţial - creare 

de turbulenţă pozitivă -, ca şi cu ipostaza retroactiv-recuperativă a evaluării proiective este 

evaluarea în temeiul gândirii contrafactuale
118

 - Cum/ce ar fi fost dacă...?, o situaţionalizare 

retroiectiv-ipotetică -, îmbinată, însă (şi aici ne despărţim de spiritul de gratuitate al istorismului 

care induce în realitate o atmosferă emoţională de science-fantasy, dacă nu chiar de fairy tale), 

cu o gândire prospectiv-predicitivă: "Cum/ce va (putea) fi dacă...?", în care valoarea-spectacol a 

fantazării compensatorii în trecut este dublată de valoarea-scop a imaginării constructive în viitor. 

În această strategie (formativ-)evaluativă, riscul implicat este unul virtual, "simulativ" şi, prin 

urmare - deşi mai puţin solicitant şi implicativ (deci mai puţin eficient) - mai lesne acceptabil decât 

în cazul obstaculării programatice reale, cu titlu de "încercare". Odată această evaluare performată 

(indiferent dacă rezultatul este încurajator sau generator al trebuinţei de regândire a demersului), 

fundamentul major al formativităţii - "fiecare devine ce poate deveni" - îşi află adeverirea – 

nu fatalistă, ci realistă, cu tot cortegiul de continuări în registru raţional. 
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 Mihail,T.M. (2005 [2]).  
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Ar mai fi de spus aici - de fapt: de confirmat ceea ce avansam pe parcursul acestui text - că un 

program integrabil este un program ratificat – dintâi, însă, prin criterii interne, atâta timp cât 

criteriile externe sunt dependente de mentalitatea ocupaţionalistă şi influenţate de varii interese 

purjate de un deontologic azi desuet...
119

.  

Dar, deoarece auditul cel mai convingător al unui program este audienţa lui, impactul real este 

oferit de punerea/acceptarea pe piaţă a programului sau a unor părţi ale lui – ca ofertă. 

(D) – ofertarea  

Din perspectiva prolongării, mişcarea centripetă de permanentizare a MdI în organizaţie îşi află 

consacrarea reală (ratificarea ca "bun" partajabil) în aceea centrifugă de punere/acceptare pe piaţă. 

O piaţă, însă - trebuie îndată adăugat - liberă, şi nu dirijată artificial prin monopol academic sau 

influenţată de reacţii idiosincratice, ci organizată profesionist-managerial, în subsistemul şcolar, 

prin recuperarea civilizatorie a atitudinii deontologice: pe principiile competitivităţii profesionale 

şi cu bază solidă în evaluarea obiectivă a programelor. 

Tipologic - spre a face o paralelă sugestivă cu o subtemă tocmai discutată -, un demers MdI este, 

aşa-zicând, elementul-bază al "izotopului" co-teaching: amândouă sunt instanţe "finale" - în sensul 

relativ al secvenţializării - ale unui proces complex cu cercetare încorporată care (parafrazând o 

vorbă cunoscută) precipită ca program sau... nu precipită deloc. Odată perfectate, ambele au ca 

sens profesio-managerial de existenţă valorificarea prin ofertare proformativ-prodezvoltativă, 

ceea ce presupune - fireşte, pentru fiecare la scara lui - un demers care debutează cu un proiect 

bine conturat, continuă cu un efort susţinut-inovativ şi este fructificat în livrarea unei ipostaze de 

bună practică. Reactivul necesar acestei sedimentări este - nu ostenim să o repetăm - conceperea 

lor programatică în scop prodemultiplicativ (nu diseminativ), cu încurajarea, astfel, a mobilităţii 

profesionale – prin variabilitate şi, mai ales prin alternativitate. Din păcate, însă, piaţa Formării 

de la noi (dacă ea se poate numi aşa) are, încă, mentalitatea păgubitoare că, aidoma "predării" 

monodisciplinare - şi nu conlucrării curriculare pe care o cere co-teaching-ul -, simpla oferire de 

"material" informativ sau chiar metodic ar fi ofertare. Or, diferenţa esenţială dintre acestea este, cel 

puţin în cazul unui program articulat, că prima neglijează, ca mereu când relaţia cerere-ofertă este 

omisă în fapt ("piaţa" fiind dirijată printr-un "mercurial" care substituie interesul calificativ cu 
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 Propuneam într-un studiu, cu titlu de inovaţie - cf. Mihail,T.M. (2004 [1]) -, un set de criterii de gen. 
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justificarea certificativă), investigarea sistematică şi recomandarea în format de program - adică 

acel mimim de marketing care i-ar obliga pe cei care "oferă", măcar la prestarea a ceea ce promit, 

începând cu numărul de ore (niciodată respectat) şi terminând cu evaluarea serioasă -, în timp ce 

ofertarea veritabilă presupune ieşirea a ce se propune din condiţia minoră de produs
120

 de consum 

destinat unor "nevoi" punctuale (uneori pretins-)detectate
121

, în cea majoră de producător de efecte 

– în primul rând de interese organizaţionale dincolo de orizontul familiar
122

. 

MdI, spre exemplu, vizează, prin apel la universul modal, instalarea la utilizator a knowhow-ului 

necesar trecerii de la rezolvarea empirică, sub semnul urgenţei, de cazuri "întâmplate", la scrutarea 

soluţionării comprehensive
123

, sub semnul priorităţii, a unor situaţii deductibil-detrimentale. 

Această comutare specific-formativă de la imediatul rezolut la anticipativul condiţionant implică 

(de fapt: pretinde) ridicarea nivelului abordării manageriale a MdI, din perspectiva fructificării lui, 

de la ofertă la ofertare – pe bucla benchmarking-ului. 

Definit (pe scurt): strategia care vizează obţinerea de calitate prin (la nivel minor) acceptarea 

sau (la nivel major) producerea schimbării, benchmarking-ul se pronunţă ferm - programatic - 

în favoarea acesteia
124

, lucrând, în baza autoexaminării organizaţionale ca audit profesional intern, 

prin abordarea problemei/lor-ţintă dinspre alt domeniu decât cel în care lucrează organizaţia 

(de regulă, unul superior într-o ierarhie sau în alta) şi - dacă demersul este el însuşi de calitate - 

 
120

 numit astfel în chip generic, pentru cuplul pe care termenul îl face cu "efect"; altminteri - cum mai spuneam - este 

vorba de un înalt serviciu profesional 

121
 dacă revenim - polemic - la acest "criteriu" (frecvent nu doar la noi, unde a fost preluat, ca şi alte poncife, cu o 

promptitudine, cum se zice, cu o altă poncifă, demnă de o cauză mai bună) este pentru a repuncta că, într-o reformă 

doar post-, nu şi ex-totalitară, în care lipsesc şi obişnuinţa, şi mijloacele informării curente a utilizatorilor potenţiali cu 

oferta unei pieţe de formare pe care am caracterizat-o deja, nu-şi poate permite asumarea riscului negativ de a-şi baza 

politica de formare pe "analize de nevoi", fiindcă, în aceste condiţii, investigaţia rămâne (cum se şi vede) una de opinie. 

Şi cum nu ştii ce nu ştii... 
122

 Numeam cândva - Mihail,T.M. (1993). Strategii alternative de formare continuă. Autoformarea continuă asistată, 

cale de profesionalizare şi de acreditare în autorat de educaţie prin ştiinţele întrunite ale educaţiei. Variante de proiectare şi 

topice. Bucureşti, ISE, pre-print -, în chip intuitiv, contingentar şi... neacademic (dar plastic), această trebuitoare 

reorientare: "ieşire din ogradă" – vizând, atunci, caracterul nu "fatal"-, ci necesar-aluvionar a ce se înfiripa, (şi) la noi, 

ca ştiinţe ale educaţiei. (Ne îngăduim comunicarea experienţei personale de cercetare cu titlu de ilustrare, în spiritul 

prezentei teme, a devenirii întru inovare. Altminteri, opţiunile noastre de gen au fost sintetizate în 2006 [2]. 
123

 a se vedea mai sus discuţiile despre metodologicul hermeneutic, respectiv despre transpecţie şi insight 

124
 Deming are, pare-se, în principiu, mult mai mare dreptate decât i s-a dat în practică: 'Put everybody in the company 

to work to accomplish the transformation. The transformation is everybody's job' (al paisprezecelea 'point' din 

Deming,W.E. (1986). Out of the crisis. Cambridge, Massachusetts Institute of Technology, Center for Advanced 

Educational Study (MIT-CAES) – pe care ne îngădim să-l redăm mai degrabă în spiritul celor promovate de autor 

(leadership-ul, în primul rând), ca şi în sensul adaptabilităţii susţinerilor la orice tip de 'companie' (nu doar lucrativă): 

'Faceţi astfel încât fiecare membru al organizaţiei să lucreze pentru schimbare. Schimbarea este treaba tuturor'. 
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din alt unghi decât cel uzitat în organizaţie (antreprenoriat, flexibilitate, mobilitate, iniţiativă, 

asumare de responsabilităţi), dând o atenţie aparte formării competenţiale a personalului pentru 

orizontul vizat, profesând evaluarea destinată promovării/recrutării/restructurării resursei umane 

pe criterii de merit şi producând schimbare efectivă cu urmărire-constatare de efecte obţinute. 

Împrumutat de... aluvionara ştiinţă a managementului din geologie, benchmarking-ul - îndeosebi 

cel strategic şi cel operaţional
125

 - are aplicabilitate la domeniul Educaţiei nu doar din poziţia 

(auto)privilegiată de "puitor de repere" la nivel de politici de sistem, de către varii organisme
126

, 

ci şi la nivel concret, faptic, de proces. El este unul dintre câmpurile de manifestare a opţiunii 

intelectuale cultural-critice pentru cunoaşterea (şi, în baza ei, în speţa de faţă, pentru propunerea) 

prin neasemănător
127

 – de unde naturala disponibilitate pentru inovaţie. În acest sens, ofertarea 

educaţională este - sau, cel puţin în privinţa MdI, se doreşte - puternic entropică
128

: cu un aport 

sensibil de... "zgomot" faţă de încremenita "ordine" curentă din domeniul formării zis-continue. 

Altfel spus, ofertarea unui program MdI are a se îngriji nu doar de încadrarea în plaja de "nevoi", 

 
125

 Printre referinţele la care am apelat (propedeutic – tema benchmarking-ului nefiind cuprinsă până acum în planurile 

de cercetare) menţionăm: Fiedler, F.E. (1994). Leadership Experience and Leadership Performance, Alexandria, 

VA, US Army Research Institute for the Behavioral and Social Sciences; Kaiser Associates (1988). Beating the 

Competition: A Practical Guide to Benchmarking. Washington D.C., Washington Researchers. Documentarele site-ului 

educaţional al American Productivity & Quality Center (APQC - cf. www.apqceducation.org.) şi alte câteva 
126

 exemplificativ: europene - cele şase 'arii' din Communication from the Commission of 20 November 2002 on 

European benchmarks in education and training – follow-up to the Lisbon European Council: investment in 

education and training, early school leavers, graduates in mathematics, science and technology, population 

having completed upper secondary education, key competencies, lifelong learning (v. edu.ro/index.php/.../3850); 

nord-americane - cele douăsprezece benchmarks ale American Association for the Advancement of Science:  Nature of 

Science, Nature of Mathematics, Nature of Technology, Physical Setting, Living Environment, Human Organism, 

Human Society, Designed World, Mathematical World, Historical Perspectives, Common Themes, Habits of Mind 

(v. org/publications/.../index.php); respectiv australiene: reperele pe niveluri de studiu ale alfabetizării contemporane 

(v. www.dest.gov.au/...education/.../national_literacy_and_numeracy_benchmarks.htm) 

127
 Este vorba despre tradiţia de gândire intelectualist-dinamistă a alterităţii, începută cu Heraclit, Alcmeu, Anaxagora 

şi finalizată în antichitate de Aristotel - 'alloiosis' - şi de Hrysip - 'heteroiosis' -, traduse ca 'alterare'; cf. Peters, F.E.  

(trad. rom. 1993). Termenii filozofiei greceşti. Bucureşti, Humanitas, dar pe care le-am reda prin "alter-are", urmată de 

lunga carieră a vestitului "liber arbitru" - de la Sf. Augustin (şi literatura confesională în general) până la actualul 

libertarianism - şi preluată pentru Educaţie (în sens larg, "rousseauist," sau epistemic) fie în utopii sau în "ucronii" 

(ele însele "alterităţi"!), fie în psiho-teste (Raven, de pildă), fie de către multiculturalişti, incluzionişti sau "civişti" 

(inclusiv genderişti) - în infinit dezbătuta 'identitate/alteritate' -, fie, revenind la cele de faţă, în însuşi spiritul 

(conştientizat ori nu al) unor dezvoltări cum este aceea a transpecţiei sau aceea a benchmarking-ului. Ideea-bază 

este, ca orice construct criticist, profund proinovativă, stimulativă de alternativă. Ţinem să menţionăm că, deşi nu 

chiar la îndemână, tema s-a bucurat de ecou formativ în programul de formare continuă: Mihail, T.M. (2005-2008). 

"Manager european", topicul Problematica esenţială a calităţii. Bucureşti-Târgu Mureş, ISE-CCD Mureş, pre-print. 

128
 deoarece pe parcursul stagiilor noastre de formare confuzia paronimică între cunoscutul concept informaţional 

'entropie' şi conceptul nostru 'eutropie' s-a produs - din diverse pricini şi în pofida semnalării verbale a posibilităţii ei -, 

atragem atenţia (şi) aici, în scris, că acestea sunt două constructe distincte 

http://www.amazon.ca/exec/obidos/search-handle-url/191-7299821-4388213?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books-ca&field-author=Kaiser%20Associates
http://www.apqceducation.org/
http://www.project2061.org/publications/bsl/online/index.php?chapter=1
http://www.project2061.org/publications/bsl/online/index.php?chapter=1
http://www.project2061.org/publications/bsl/online/index.php?chapter=2
http://www.project2061.org/publications/bsl/online/index.php?chapter=3
http://www.project2061.org/publications/bsl/online/index.php?chapter=4
http://www.project2061.org/publications/bsl/online/index.php?chapter=5
http://www.project2061.org/publications/bsl/online/index.php?chapter=6
http://www.project2061.org/publications/bsl/online/index.php?chapter=7
http://www.project2061.org/publications/bsl/online/index.php?chapter=8
http://www.project2061.org/publications/bsl/online/index.php?chapter=9
http://www.project2061.org/publications/bsl/online/index.php?chapter=10
http://www.project2061.org/publications/bsl/online/index.php?chapter=11
http://www.project2061.org/publications/bsl/online/index.php?chapter=12
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ci şi (sau mai ales) de crearea de interese profesionale - recte de formare - în propria organizaţie 

şi, pe această cale, în "piaţă" – în temeiul unor repere de optimitate recoltate din alte domenii şi 

în virtutea calităţii lui de stimulator de iniţiativă. 

Ca idealogie managerială, benchmarking-ului susţine, însă, nu numai ieşirea din habitual prin 

expresa plasare a acţiunii organizaţionale dincolo de limitele mediului imediat de activitate
129

, 

ci şi o nouă orientare a strategiei de lucru pe varii termene către valuarea, în dauna elementarelor 

şi adesea anastaticelor funcţii, a liderial-procalitativelor stiluri
130

, din trei perspective, corespunzând 

actanţilor principali ai obiectivului strategic declarat al MdI: reuşita educaţional-umană: 

(1) echipa de lucru ca propunător de modele-practici demultiplicabile; 

(2) organizaţia şcolară integrală (profesor-elev-şcoală-[comunitate]) ca utilizator-ofertant de 

modele-practici demultiplicabile; 

(3) produsul ca generator de efecte 

– mişcare care se constituie în garanţie de principiu a unei ofertări cu (deschise) valenţe multiple. 

Din perspectiva echipelor propunătoare, în bază de cercetare-inovare, a unor programe MDI – 

valuarea superioară a însuşi stilului de (cercetare-)reflecţie asupra optimităţii formării continue 

de profesionalizare a personalului din Educaţie, în numele reformei (întărim) nu doar post-, ci 

ex-totalitare. Scopul acesteia - instituirea alternativităţii ca bază de susţinere managerială pentru 

de-concentrarea profesională - presupune reabordarea câmpului Formării in-service în termeni 

de specificitate andragogică – prima mişcare fiind trecerea de la determinista taxonomie anexată 

de Pedagogie la ce numeam
131

 anataxie: (re)organizarea variabilă a acestui câmp pe criteriul 

 
129

 Iată "decalogul" de benchmarking al companiei Xerox, pe care, personal, îl preferăm, întrucât nu pierde din vedere, 

precum altele, optimizarea internă (v. reper 10): 1. Identificarea a ceea ce trebuie supus procesului de benchmarking. 

2. Identificarea [sub]organizaţiilor [optimizabile]. 3. Determinarea metodei de colectare a datelor şi colectarea lor.  

4. Determinarea lipsurilor curente. 5. Proiectarea nivelurilor viitoare. 6. Comunicarea rezultatelor benchmarking-ului 

şi obţinerea acceptării [organizaţiei]. 7. Stabilirea scopurilor. 8. Dezvoltarea planurilor de acţiune. 9. Implementarea 

acţiunilor specifice. 10. Recalibrarea  benchmarking-ului. 

130
 sublinierea pluralului are rolul nu doar de a respecta însăşi condiţia ideii de stil - Lucian Blaga ar trebui şi aici 

refrecventat (nu pentru metafizica inconştientului şi a apriorismului, ci pentru ideea de matrice, de formă integratoare 

obţinută - am spune acum, reluând o idee de mai sus - nu ca unitate în diversitate, ci ca diversitate [individuală] pentru 

unitate [organizaţională]) -, ci şi de a sugera caracterul flexibil, adaptabil, al proiectării-performării demultiplicative 

a modelelor, care (vezi discuţia mai sus, în introducerea la IV.) ar greşi strategic fetişizând aşa-numita 'best practice', 

lesne degradabilă - mai ales în cultúri conformiste - într-o reţetă a 'căii unice', în loc să inoveze varii 'good practices' 

recomandabile (ofertabile) tocmai pentru deschiderea lor metodologică 

131
 Cf. Mihail (2002 [1]), secţiunea Anataxia Formării ("Cei 6M" şi, în continuare, Mixurile).  
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întrunirii, în spiritul benchmarking-ului, a mai multor episteme de factură modală. Odată 

mai mult, înnoirea conceptuală şi - prin efectele ei în standardizarea profesională şi în conceperea 

construcţiei curriculare - logica "(re)începerii cu începutul" sunt condiţionante pentru comutarea 

procalitativă în Educaţie. 

Astfel întemeiată, ofertarea presupune prezenţa în peisaj, ca interfaţă profesională, a activităţii 

permanente de consiliere-consultanţă zonală, prin formatorii de formatori.  

Din perspectivă organizaţională – valuarea superioară a stilului de evoluţie profesională şi, 

pe această bază, ocupaţională (în speţă: a grupului-ţintă al MdI). Sub acest aspect, concepţia 

managerială asupra resursei umane a evoluat, ea însăşi, în chip remarcabil, de la "randamentalul" 

administrativ-contabil la antreprenorialul aşa-numitelor (trei) "valuri" ale calităţii şi de aici la 

adhocraticul raţionalităţii convenite. Spre a lua un exemplu, reprezentativă este deplasarea lui 

R.Lickert şi D. McGregor
132

 de la stilurile exploatativ-autoritar, binevoitor-autoritar, consultativ 

şi participativ şi, respectiv, de la 'Teoria X', a 'comportamentului reticent' şi 'Teoria Y', a 

'comportamentului integrativ', spre stilul '4T', anticonflictual, caracteristic organizaţiilor cu un 

standard ridicat al obiectivelor de realizat şi cu un nivel înalt al liderului privind aspectele 

tehnice, administrative şi 'legate de rezolvarea problemelor', capabil, prin a obţine informaţii 

corecte referitoare la cerinţele de grup, de a asigura o planificare, resurse, echipament şi un 

sprijin permanent pentru subordonaţi, concretizat într-o 'instruire suplimentară' [s.n., TMM]. 

Acest stil a fost adăugat şi dezvoltat în 'Modelul Organizaţional Complet' – nu după mult timp... 

completat cu un 'stil 5', caracterizat prin izvodirea autorităţii nu managerial, prin ierarhie, ci 

profesional, din rolul de 'verigi de legătură' al membrilor organizaţiei şi din influenţa exercitată în 

organizaţie de aşa-numitele 'grupuri de intersecţie'. Un alt autor
133

 descrie şi el un stil de conducere 

destructurant, presupunând viziune dezinstituţionalizantă de factură non- şi informală, cu accent 

pe alternative; organizaţiile, spune Nuissl, vor opta treptat, în locul variantei restructurante, 

care presupun o concepţie de model autoritar, cu accent pe variante formale şi cu managerul 

centrat pe organizare, administrare şi control şi pe un curricular (mono)disciplinar şi tentând 

întărirea coordonatelor instituţionale concentrat-(intra)centralizate (identificat de autor într-un 

'how' azi insuficient), pentru un leadership şcolar de factura unui 'lean management': conducere 

 
132

 Cf. Pugh,D.S.; Hickson,D.J. Managemenul organizaţiilor [Writers on Organizations] (trad. rom. 1994), 

Bucureşti, CODECS – de unde rezumăm 

133
 Nuissl, E. (trad. rom. 2002). Conducerea instituţiilor de educaţie continuă. Timişoara, Editura 'Wald Press'. 
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descentralizată de tip colegial-delegativ, deschisă problematizării ('why') şi inovaţiei, cu un demers 

managerial axat pe explorare
134

. 

Astfel ranforsată prin ideea intereselor structurate de grup profesional (echipă, organizaţie) 

- pe care standarde de gen şi deontologicul firesc o asigură construită în termenii competiţiei 

loiale -, ofertarea MdI ca alternativă de profesionalizare continuă întemeiată managerial
135

 

înseamnă un pas important: trecerea de la acceptarea unei pieţe (oarecare) la crearea de piaţă. 

În fine, din perspectiva produsului – valuarea superioară a stilului de elaborare-(tehno)redactare. 

Important, desigur, aspectul estetic al prezentării unui artefact ofertabil - 'ambalajul' şi, alături de 

el, 'discursul de escortă'
136

 (în care excelează, de pildă, un Umberto Eco) este, însă, subordonat, 

în tipul de obiect la care ne referim aici: un program de lucru, de scrierea lui – de la format
137

 

la ceea ce, în amintitele studii asupra coverbalităţii
138

, am numit corespondentele scriptice ale 

non- şi para-verbalului: non- şi paraliteralul. Lectura unui astfel de text presupune investirea lui 

cu o expresivitate care, prin îmbinarea dintre concept (ortoforic şi metaforic) şi prin aranjarea 

textului în pagină şi chiar pe parcursul unui rând, poate chema utilizatorul potenţial al unui 

program MdI la graţia stării - stimulative - de lucid-ludic (sau invers...). O expresivitate, de altfel, 

 
134

 Davidson, M. (2006). OECD Survey of teachers, teaching and learning (TALIS). Workshop. London, avertizează 

însă că, dacă într-un climat 'lipsit de prejudecăţi' alternativa dezinstituţionalizării va fi considerată un progres, într-unul 

tradiţionalist ea poate apărea ca 'involuţie' ('devolution') (cf. www.oecd.org). 

135
 O direcţie de lucru care ar trebui explorată din aceeaşi perspectivă a stilului managerial favorizant de  optimizare 

a profesionalităţii este şi ceea ce, pe urmele unei alte variante a teoriei motivaţiei în muncă - cf. Noe R.A. (1986). 

Trainee attributes and attitudes: Neglected influences on training effectiveness. Academy of Management Review, 

Pace Univ., N.Y.,11; şi sinteza Noe R.A. (2005, 3rd ed.). Employee training and development. Burr Ridge, McGraw-Hill - 

a fost elaborat de E.F.Holton şi R. Bates ca Learning Transfer System Inventory (LTSI), un model diagnostic privind 

profesionalizarea pe "arcul": cunoaştere individuală obţinută prin training – transfer de competenţe în organizaţie. 

De interes pentru temă sunt:  identificarea barierelor în şi a catalizatorilor de schimbare a comportamentului; 

 detectarea posibilităţilor de transformare a barierelor în catalizatori;  planificarea intervenţiilor care să 

mobilizeze transferul învăţării – capabile de a asista organizaţiile să:  crească impactul şi eficienţa intervenţiilor; 

 evalueze rezultatele acestora şi să aleagă alte intervenţii potrivite;  asigure un mediu organizaţional care 

accelerează profesionalizarea. Dacă acestea nu vor fi considerate, comod, "forme fără fond", ci vor lua substanţă prin 

programe concrete - cum este MdI - şansa de apariţie-creştere a calităţii activităţii în organizaţiile şcolare va spori. 

136
 Cornea P. (2006). Interpretare şi raţionalitate. Iaşi, Polirom. A se vedea şi Introducere în teoria lecturii, din 1988 

137
 oferim, în programele noastre, câteva formate - proxemice şi telematice - pentru diverse interese curriculare  

138
 Mihail,T.M. (2003 [1] şi [2]) - cf. 

103
. Un scurt exemplu (dintre cele pe care le oferim în textele la care trimitem): 

câţi dintre cei care au asistat la o prezentare "în Power-Point" - şi îndeosebi cei aflaţi acolo ca formabili - n-au 

"blagoslovit" un fond şi/sau nişte fonturi reciproc-inadecvate, mişcarea excesivă a caracterelor care, după ce că sunt 

prea mici (plătind tribut aceleiaşi obsesii a excesului de informaţie), mai şi curg, urcă, intră şi ies, abătând atenţia spre 

"spectacolul tehnologic"? Cât despre calitatea tehnică a părţii iconice din anumite manuale şcolare - ce să mai vorbim? 

Cum se simte, însă, fie şi subconştient, utilizatorul potenţial al unui program ofertat atunci când "oglinda paginii", 

sau chiar rândurile de pe o pagină au grijă, prin simple - dar, e drept, solicitante - manevre de spaţiere, să-i înceapă 

sau să-i sfârşească o idee? Dar când un icon elaborat logic şi lămuritor îi dă sentimentul de împlinire a unei idei?   

http://www.oecd.org/
http://www.trainingtransfersolutions.com/
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proprie însuşi spiritului benchmarking-ului, pe care acţiunea managerială nu-l poate ignora decât 

cu riscul negativ al homeostaziei. Acest spirit este concretizat în principiul elementar că orice 

organizaţie - inclusiv şcolară - se poate afla
139

 în una dintre următoarele identităţi calitative: 

 perdant   = nedezvoltat intern şi reticent la schimbare; 

 supravieţuitor = cu resurse reperate şi pregătit pentru comutări; 

 câştigător  = performant şi cu inovativitate virtuală – 

rămânând echipelor de conducere zonală/locală să decidă în ce măsură opţiuni adhocratice ca 

iniţiativa, responsabilitatea şi inovaţia - perfect posibilă în cercetarea specific-profesorală - 

pot netezi calea spre o identitate nu numai "năzuită", ci şi bine preparată. Astfel formalizată, 

ofertarea presupune crearea unui (se spune în benchmarking) 'bridging effect' – "efect de punte" 

(sau, poate, mai degrabă, "de viaduct", deoarece "podul" este destinat scurtării căii peste terenul 

accidentat al necunoscutelor schimbării) şi la nivel formal. 

Benchmarking-ul nu este, deci, indiferent pentru ofertare ca şi corolar al prolongării unui 

program. El lucrează, aşa-zicând, cu marketing încorporat: o "bună practică" de succes intern 

(mulţumită unui mod demultiplicativ de aplicare, care a impus-o prin deconvenţionalizare) are, 

odată prezentată public, şanse infinit mai mari să fie obiect de cerere – ceea ce înseamnă o şansă 

în plus de aşezare la locul lui a rolului pieţei de formare: reglarea ofertei prin cerere şi, 

ulterior, interreglarea lor. Ca strategie de comparare - în vederea generării calităţii educaţiei - a 

activităţii unei organizaţii nu doar înăuntrul subsistemului în care ea evoluează, dar mai cu seamă 

în afara lui, cu fapte de performare/performanţă mai bune decât cele proprii, prin promovarea 

spiritului de schimbare, benchmarking-ul deschide şcolii poarta spre condiţia prin care ea să 

fie în situaţia de a construi, aplica şi oferta programe: aceea de holding educaţional; optim 

orientată managerial, ea poate oferi, la costuri fidelizante, formare specializată, în baza MdI (în 

definitiv, nici mai mult, dar nici mai puţin decât o posibilă "nişă de piaţă"), tuturor implicaţilor 

în reuşita educaţional-umană
140

.  

Este neîndoios că, spre a convinge şi, mai ales, spre a fi de folos, o construcţie profesională 

trebuie să fie deopotrivă engramică, şi fertilă. 

 
139

 Harrington, H., Harrington, J. (trad. rom. 2000).  Management total în firma secolului XXI. Bucureşti, Teora 

140
 Reluăm, în final, invitaţia de sub I. INTRODUCERE, de a se face comparaţia acestei căi cu aceea potrivită din 

seria de ipoteze prezentate acolo pentru modelul dinamic. 
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IV. Sinteză: Permanentizarea MdI de zonă prin formarea eutropică 
 

Cie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cie = Cercetarea [-documentare-reflecţie-aplicare] inovativă de echipă 

MdI = [Programul managerial-adhocratic (iniţiativă-responsabilitate] : Modéle de Intervenţie 

SdP şi SO = Standarde (de) Profesional(izar)e  şi  Standarde ocupaţionale 

'AS' / 'AP' / 'AI' = Analizele de   Stare , Parcurs , Impact 

FE = Formarea eutropică: 

FF(t) : a Formatorilor de Formatori - prin şi pentru training şi co-acting (profesionalizare continuă) 

FD(c/c-w) : a Formatorilor Direcţi - prin şi pentru co-acting, co-working, co-teaching 

Fi"u"(ct) : iniţială a "formabililor ultimi" (elevii) - prin co-teaching [tD, c-C, pentru "r.e.-u."]  
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V. TRASEUL APLICATIV AL PROGRAMULUI 

MdI 

 

 

ASOCIERE CONSORŢIALĂ TRANSZONALĂ 
 

OFERTARE DE 'BUNE PRACTICI' CA PROGRAME 
 

ELABORARE DE 'BUNE PRACTICI' CA PROGRAME 
 

PRACTICAREA DE MODELE ÎN ZONĂ 
 

EXERSAREA DE MODELE ÎN ŞCOLI 
 

FORMAREA FORMATORILOR LOCALI ÎN 'MdI' 
 

SELECŢIA COMUNĂ A FORMATORILOR LOCALI 
 

SELECŢIA INTERNĂ A UNITĂŢILOR DE LUCRU 
 

EXERSARE DE MODELE PRIN PROIECTE 
 

FORMAREA FORMATORILOR ZONALI ÎN 'MdI' 
 

SELECŢIA EXTERNĂ A FORMABILILOR ZONALI 
 

SELECŢIA INTERNĂ A FORMABILILOR ZONALI 
 

EXPERTIZĂ CONVOCATĂ/CONTRACTATĂ 
 

EXPERIENŢĂ PERSONALĂ ZONALĂ/LOCALĂ 

14. 
 

13. 
 

12. 
 

11. 
 

10. 
 

  9. 
 

  8. 
 

  7. 
 

  6. 
 

  5. 
 

  4. 
 

  3. 
 

  2. 
 

  1. 
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VI. G L O S A R 

PREAMBUL. În crezul profesional - consecvent exprimat de-a lungul anilor - că o reformă 

veritabilă începe cu înnoirea conceptuală, destinăm şi acest instrument nu unui simplu scop 

tehnic - indicarea locului termenilor în text - şi nici (numai) apropierii beneficiarului de 

osatura noţională utilizată, ci facilitării aproprierii de către acesta a constructelor propuse 

de MdI ca program proreformator. De aceea, în variantele completate de Glosar, vom insera 

noţiunile nu alfabetic, ci în ordinea apariţiei în orizontul utilizatorilor şi nu notificate formal, 

ci comentate de fond, extensiv şi chiar tautologic – ca reluări cu adânciri şi cu nuanţări. 

Nu mai puţin, în crezul managerial că, aşa cum dezvoltarea fără bază în cercetare-formare 

este găunoasă, iar formarea fără pivot în cercetare şi fără obiectiv în dezvoltare este veştedă, 

cercetarea inovativă de intenţie comutativă, reformatoare, fără programatică deschidere spre 

formarea continuă de optimă orientare întru dezvoltare procalitativă este flaşnetară, oferim, 

ca şi în demersuri anterioare, ca parte integrantă a cercetării, nu un index, ci un ghid formativ 

condus de principiul că, dacă a cuvânta despre (comutare şi coparticipare) fără a le ocaziona 

- prin ofertă - este calp, a vorbi despre inovare fără a inova - în ofertă - este van. 

PRECIZĂRI. Inserăm, pentru început, constructele de bază şi unii termeni susceptibili de explicare. 

Exceptăm de la această nominalizare "neologismele", care, cu solicitudine participativ-formativă 

minimală (pe care o încurajăm – între altele prin chiar această exceptare), pot fi lesne detectate 

în orice dicţionar, de la DN la DAS (şi tezaure) şi chiar în DEX sau… pe Internet. Unele concepte 

sunt lămurite direct în text ori în notele de subsol, sau în contribuţii anterioare de cercetare şi 

în varii referinţe – la care trimitem deopotrivă (şi care, în eventuala solicitare a programului MdI 

vor fi mobilizate, integral sau fragmentar, în textele-suport furnizate în prealabil ori direct în stagii); 

din această cauză, nu le reluăm expres – eventuala lor menţionare în Glosar fiind doar spre accentuare 

(v. în acest sens şi nota 
***)

, p.10). 

Conform crezului anunţat, Glosarul se va completa pe măsura apariţiei, în orizontul de interes al 

utilizatorilor, a semnalărilor sau a solicitărilor  de clarificare, dar mai ales a contribuţiilor proprii 

ale acestora – un prim pas putând fi, în acestă direcţie, propunerea pe e-Group a unor posibile 

definiţii explicative pentru seria termenilor listaţi în partea a doua a Glosarului. 
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TITLUL: 

"Managementul calităţii în învăţământ. Cercetarea-inovare specific-profesorală de echipă – 

asistată expert. Modele de intervenţie." 

 'managementul calităţii' nu se reduce la asigurarea de tip gestional a simplei funcţionări a 

sistemului cu varii (tipuri de) resurse, ci constă şi în susţinerea liderială a generării calităţii 

în proces; obţinerea-menţinerea-optimizarea calităţii educaţiei (nu, generic, în Educaţie) cere 

nu răspundere funcţională prin pseudodescentralizare ocupaţional-birocratic-instituţională, 

ci responsabilitate procalitativă prin de-concentrare profesional-adhocratic-organizaţională. 

 'învăţământ' nu înseamnă, pentru noi, funcţia socială de instituţionalizare a persoanelor 

tinere/adulte în scopul alocării de informaţie ştiinţifică redusă la scară şi de deprindere 

algoritmică a acestora cu habitudinea de a reproduce această informaţie, ci set programatic 

de traiecte curriculare personalizat-elective şi modal-coparticipative, întru facilitarea 

mediului formativ propice structurării de competenţe la adultul profesionalizat, prin 

formare (real-)continuă şi stimulării de apetenţe la tineri, prin formare iniţială;  

 'Cercetare inovare specific-profesorală de echipă' este demers metodologic permanent 

nedogmatic despre şi în actul formării, inovarea însemnând nu creare de valori absolute, 

invenţie ab ovo, ci optimizare calitativă prin documentare-reflecţie-aplicare, în echipă de 

cercetători specializaţi şi de profesori preocupaţi de reforma reală, cu obiect în viaţa şcolară, 

începând de la necesara clarificare-nuanţare-înnoire conceptuală, trecând prin construcţia 

de repere formative şi "sfârşind" în susţinerea reuşitei educaţional-umane; 

 'asistare expertă' (a echipei) implică nu directivism, ci act eutropic (de optimă orientare 

personală – reflexivă: autoformare; şi tranzitivă: interformare) dintâi suportiv-managerial 

- de management de proces (de conducere şi formare) - şi abia apoi stimulativ-profesional 

- prin MdI demultiplicabile - menit co-producerii, în temeiul intereselor de formare 

organizaţionale zonale/locale depistate, îmbinate cu interesele proreformatoare evidenţiate 

ca posibilităţi, de variante/alternative de formare ca sugestii de lucru prelucrabile. 

 'modele de intervenţie' (definite mai departe) sunt o alternativă managerial-profesională  

la convenţionalele "rezolvare de probleme" şi "formare continuă" prin "cursuri" fixate,  

presupunând opţiune liberă, electivă, de câmpuri de formare continuă prin şi pentru 

rezolvare de probleme, funcţie de starea organizaţiei şi de propriul interes.  
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DEFINIŢIA: 

Modelul de intervenţie (MdI) este un program profesional cu structură deschisă, presupunând 

aderare deontologică la filozofia suportivităţii, la strategia cercetării-inovaţie procalitative pentru 

dezvoltare sistemică robust-durabilă şi, deopotrivă, la managementul adhocratic de gen liderial şi 

vizând asistarea profesională constantă, la nivel zonal/local, a reuşitei educaţional-umane. 

Reglementat de standarde procalitative, el are, prin caracterul metodologic al permanentei reflecţii 

ca-despre-în acţiune, scop reglator şi valoare praxio-managerială (de efectivitate) fiind introdus şi 

susţinut prin formare real-continuă de optimă orientare şi destinat co-elaborării echipiere de 

soluţii-sugestie de rezolvare de probleme prin repunere în termenii 'gândirii «altfel»', ca alternative 

şi/sau variante prestabile în practici de intervenţie – posibile bune practici demultiplicabile. 

▬ 'Modelul de intervenţie (MdI)' : construcţie profesional-educaţională de spirit antreprenorial şi 

de orientare proactivă centrată pe zonă, cu origine şi cu adresă manageriale – definit ca: 

▬ 'program profesional' : cu firesc punct de pornire într-un proiect (în sens larg, "netipizat") – 

presupunând problemă, resurse, ţinte, constrângeri/facilităţi, sarcini etapizate (şi răspunzători) şi 

varii activităţi; dar contând în aceeaşi măsură pe proiectiv şi pe programatic în ambele sensuri 

ale fiecăruia dintre aceştia, respectiv: anticipativitate pronunţată - expectaţii ca preempţiuni - şi 

continuitate - "demers-care-creşte-din-demers" (vezi mai departe 'structură deschisă') şi  

intenţionalitate - asumare formulată - comprehensivitate - structurare (complet) finalizată; 

▬ 'structură deschisă' : proiectare hermeneutică în arhetipul TRECUT-PREZENT : 

… T[1] - P[1] - T[2]  /  P[2] → T[3]  /  P[3] - T[4] - P[4] … 

dezvoltată în secvenţialitatea (cu recurenţa esenţială sincopată în "miez hermeneutic") valorilor 

DOMINANT-RECESIV : 

… D1 - R1 - D2  /  R2 → D3  /  R3 - D4 - R4 …, 

unde (P → T, respectiv R → D) relevă dinamica modelatoare a 'prezent'-ului (recesiv) faţă de 

statica 'trecut'-ului (dominant), prin caracterul determinant de 'prezenţi' cu caracteristici de "viitori" 

al sensului nou-obţinut prin accepţia "luată" şi concretizabil, prin înlocuire în ecuaţie, cu orice 

valoare practică (secvenţele de desfăşurare faptică fiind cele înscrise în text, sub II.1-10); 

▬ 'presupunând aderare deontologică' : crucială în efortul depăşirii simplei răspunderi funcţionale 

(îndeplinirea obligaţiilor de serviciu înscrise în fişa postului sau solicitate administrativ) prin 
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asumarea de responsabilităţi procalitative, şarpanta etic-profesională consfinţeşte scopul superior 

al Programului MdI: însănătoşirea sistemului prin demersul lucid şi consecvent de recâştigare a 

autenticităţii instanţelor procesului; 

▬ 'filosofia suportivităţii' : una dintre paradigmele veritabil-democratice ale contemporaneităţii este 

suportivitatea ca susţinere temporară - nu de subzistenţă, ci de stimulare ("undiţă, nu hrană") - a 

emergenţilor de către avansaţii economic şi tehnologic, întru evoluţia prin voce proprie (inovativă) 

a celor din urmă, în lipsa căreia riscul negativ de persistare în mentalitatea indusă de regimul 

concentraţionar creşte, întârziind orice progres; ca şi la nivel macro (în cazul grupului de naţiuni), 

în grupul profesional filozofia sprijinului presupune nu rezolvarea externă de probleme, ci invitare 

la repunerea lor în organizaţie şi conlucrare în echipă întru pregătirea înlocuirii treptate a 

"perfecţionării" obligatorii prin formabilitatea electivă evaluată standardizat, pentru un corp 

profesoral construit ca elită profesio-socială, capabil de autoreglare prin interformare procalitativă, 

indispensabilă pentru substanţializarea comutării proreformatoare în formarea iniţială a tinerilor 

prin adoptarea, aplicarea şi generalizarea strategiei cross-curriculare (integrativă de experienţă 

proprie de viaţă şi de reflecţie a formabilului), în care suportivitatea se întâlneşte cu deontologicul; 

▬ 'strategia cercetării-inovaţie procalitative' : cercetarea integrală (-documentare-reflecţie-aplicare) 

- specializată şi specific-profesorală - este de gândit în chip natural drept nu repetitivă, ci inovativă 

în slujba schimbării şi nu funcţionalistă, ci programatic subordonată generării calităţii, iar prin 

acestea nu autosuficientă, ci destinată dezvoltării prin formare continuă de formatori indirecţi 

(formatorii de formatori) şi direcţi (profesorii); 

▬ 'dezvoltare sistemică robust-durabilă' : la finalitatea - şi finalizarea - (pro)sistemică se ajunge 

prin contribuţia întrunită ale implicaţilor în construirea şi în aplicarea modelelor de intervenţie – 

sens în care gradele de extensie ale intenţiei de remediere/prevenire sunt: a/ structural: de lungă 

durată; b/ tendenţial: de durată medie; c/ conjunctural: de scurtă durată şi imediat; 

▬ 'managementul adhocratic de gen liderial' : evoluând în direcţia adaptării flexibile a stilului 

la tipul de organizaţie/grup, mai degrabă decât în aceea a supralicitării instituţionale a funcţiilor, 

managementul actual tinde, salutar, spre valuarea tendinţei - recesive - activatoare a liderului 

(asumarea adhocratică a riscului, responsabilitatea, inovarea, benchmarking-ul, contiguitatea), în 

compensarea tradiţionalistei tendinţe - dominante - moderatoare a managerului (tehnocratica ori 

chiar birocratica stabilitate, răspunderea, habituarea, marketing-ul, continuitatea); semnalarea acum 
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câţiva ani în rapoarte OECD (Inter-Governmental Roles in Education Services in Romania şi 

Reviews of National Policies for Education – Romania) a ceea ce se numea 'pericolul ad-hocraţiei' 

- 'multe reguli, răspundere slabă' ('many rules, poor accountability') - nu face decât să sublinieze 

necesitatea ca, şi la noi, adhocraticul să fie prizat în sensul lui deplin (cf. în textul MdI); 

▬ 'vizând asistarea profesională constantă : caracterul de profesionalitate (nu ocupaţionalitate) 

şi de continuitate (nu periodiciate) este dat de prezenţa în subsistemul şcolar a unor specialişti 

în Formare - formatorii de formatori -, profesionalizaţi şi ocupaţi ca atare şi utilizaţi managerial 

pentru asistarea metodologică a organizaţiilor şcolare;  

▬ la nivel zonal/local' : deşi cercetarea de faţă a fost planificată (instituţional) pentru a aborda nu 

nivelul naţional, ci nivelul local, am extins, totuşi, programul MdI la nivel zonal; el (îşi) propune 

ceea ce consideră util şi necesar pentru orice tip de intervenţie educaţional-formativă: nu 

"ieşirea şcolii în lume", ci "intrarea vieţii în (fiecare) zonă/şcoală"; 

▬ 'reuşitei educaţional-umane' : valoare specific-managerială şi educo-managerială diferită de cea 

care întemeiază direcţia "reformei" sub semnul urgenţei, cu preocupare exclusivă pentru rezultatul 

şcolar imediat ("promovabilitate"), încurajând mentalitatea certificativă în dauna celei calificative 

şi funcţionalismul în dauna (pro)calitativismului şi aducând prejudicii grave fondului de resurse 

umane; programul MdI sprijină elaborarea - pentru conducerea de proces întru generarea calităţii 

prin formare continuă şi iniţială prin curriculumuri specializate - nu doar de variante ("variaţiuni pe 

aceeaşi temă"), ci mai ales de alternative concepute în temeiul 'gândirii «altfel»'; (v. textul MdI); 

▬ 'Reglementat de standarde procalitative' : deşi doar punct de pornire în efortul de înnoire prin 

acţiunea modificatoare, reglatoare (vezi mai jos) a procesului asupra sistemului, reglementativul - 

reprezentat, preferabil, prin standarde criteriale de calitate - nu poate lipsi – fie şi pentru a putea 

fi contestat şi schimbat sau amendat şi optimizat; epoca "termenilor de referinţă" s-a încheiat;  

▬ 'caracterul metodologic al permanentei reflecţii ca-despre-în acţiune' : cu baza în cercetarea 

inovativă - continuă reflecţie-ca-acţiune -, programul MdI promovează accentul pe mod (know-how), 

pe devenirea expertizei, nu pe conţinuturi, care trebuie să rămână ilustrative, sau pe reţete, oricum 

contraproductive, conform convingerii că bunele practici care pot rezulta au efectivitate doar dacă 

sunt nu "diseminate", ci demultiplicate, re-create, parţial inovate - prin reflecţie-despre-acţiune -

întru actualizare specifică, ea însăşi dinamică – o reflecţie-în-acţiune (vezi demultiplicarea); 
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▬ 'scop reglator' : intern- (deci natural-)institutiv de valori dinspre proces spre sistem, prin 

accent nu pe norme/reglementări externe - legi "îngheţate" ori chiar standarde ocupaţionale 

promovând simpla răspundere atribuită de fişa de post în gestionarea funcţionării curente -, ci 

pe iniţiativa reformatoare, inovativă, procalitativă, a expertizei investite - prin asumare de 

responsabilitate; 

▬ 'valoare praxio-managerială (de efectivitate)' : fructificat adecvat, MdI are nu doar valoare de 

eficienţă, ci vizează "ducerea până la capăt" (perfectarea, efectivizarea) demersului – proces în 

care evaluarea ţinteşte efectele intervenţiei (pe diferite termene), ca şi ceea ce am numit 

prolongarea programului; 

▬ 'introdus şi susţinut prin formare real-continuă: etapa iniţială a programului propune stagii 

de formare externă pentru competenţe modale a formatorilor de formatori ca experţi zonali 

pentru programul MdI – formare pe care am numit-o (metaforic, formarea pe care o susţinem 

fiind prin excelenţă anti-algoritmică, dar supusă unei anataxii, unei ordini specifice - cf. în textul 

MdI) 'setare competenţială'; în etapele ulterioare se vor derula cu regularitate microstagii de 

formare cu formatorii locali ca demultiplicatori şi, cu timpul, proiectanţi de modele, pentru 

ghidarea intervenţiilor;  

▬ 'optimă orientare' : formarea continuă propusă este eutropică (eu = optim; tropein = a se orienta): 

construirea reflexiv-tranzitivă - selfmanagement-ul profesionalităţii răsfrânt în activitatea de 

formare - a proiectului personal al formatorului (cf. în textul MdI); 

▬ 'destinat co-elaborării echipiere' : prin chiar natura lui, programul priveşte conlucrarea tuturor 

categoriilor implicate - de la ofertantul iniţial de modele (expertul) la "regizorul" de subsistem 

(managerul) şi la susţinătorul de program în condiţii de de-concentrare (comunitatea), până la 

beneficiarii ultimi de formare (continuă:  profesorul; şi iniţială: elevul) – modul de colaborare fiind 

de natura co-acting-ului şi stabilit prin protocol; 

▬ 'soluţii-sugestie' : modelul de intervenţie se actualizează pentru şi se aplică în situaţii relevate 

ca atare, soluţiile nefiind niciodată "obligatorii", ci sugestii pe care utilizatorii le pot urma sau nu, 

(co)elaborarea prin lucrul în echipă având un rol major, de cointeresare, iar protocolul, unul de 

stabilire a relaţiei de colaborare şi de diminuare a mentalităţii de asistat (pasiv) – cf., în text, 

marcarea specificului ideii de asistare, prezentă în titlul cercetării);  
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▬ 'rezolvare de probleme prin repunere în termenii gândirii «altfel»' : spiritul MdI este, cum deja 

s-a specificat, acela al contribuţiei consistente a utilizatorului la elaborarea produselor, astfel încât, 

grosso modo, sugestiile să fie ale propunătorului de model, iar soluţiile – ale utilizatorului (vezi 

textul MdI). 

▬ 'alternative şi/sau variante' : opţiunea majoră este alternativa la oferta curentă - reprezentând 

spiritul reformei de fond, schimbarea; neignorabilă, varianta este opţiunea minoră; în acest sens, 

deosebim două moduri cu implicaţie valorică: 

- "tare", de modelare-moderare: demers proactiv de tip preventiv aplicabil (v. în text) ipotezelor 1-3, 

ţintit teleologic (asumări-scop), programat ca prioritate strategică, cerut de un interes primordial 

organizaţional - procalitativ - de întâmpinare timpurie profesională bine organizată a unor semnale 

/ potenţialităţi disfuncţionale deduse/induse (criza ca 'turbulenţă pozitivă'); cere acţiune de gen 

hermeneutic (sens/accepţie/sens) cu pondere liderial-antreprenorială, de management al riscului;  

- "slab", de reperare-reparare: act reactiv de tip remedial, aplicabil (v. în text) ipotezei 4 

întemeiat etiologic (cauză–efect), declanşat în ordine de urgenţă, dictat de nevoia preoponderent 

instituţională - funcţională - de compensare, diminuare ori înlăturare autoritară a unor daune deja 

produse de cronicizarea unei disfuncţii/erori (criza ca 'tulburare stabilizată'); cere acţiune de gen 

cibernetic (stimul-răspuns) cu pondere managerial-gestională, de management al crizei; 

▬ 'prestabile în Practici de Intervenţie (PdI) –' : practicile de intervenţie ca dimensiune aplicativă 

a MdI sunt demersuri tactico-tehnice - de exemplu: activarea unui model prin co-acting, 

interformare, demultiplicare, ofertare de programe optimizate - de actualizare a competenţelor 

formate prin (co)elaborarea modelelor oferite şi sunt realizate, de asemenea colaborativ, în 

modalităţi convenite; 

▬ 'posibile bune practici demultiplicabile' : unul dintre câştigurile cele mai însemnate ale 

programului este construirea de bune practici veritabile – i.e. nu preluate, ci inovate, şi, ca atare, 

nu diseminative (situaţiile apărute/anticipate nefiind identice), ci, prin contribuţii creatoare - 

localizare, reelaborare - demultiplicative; acest regim permite "exportarea" bunelor practici cu 

titlu de exemplificare, spre a fi utilizate în situaţii (di)similare; este de subliniat din nou că 

pretenţia de panaceu a ceea ce se numeşte - hazardat - "best practice" conduce la comportamente 

mimetice, prescriptiviste, algoritmice. 
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▬ formarea eutropică   

▬ reforma logică şi reală : reforma prin formare 

▬ program alternativ de formare veritabil-continuă 

▬ transdisciplinar  

▬ cross-curricular 

▬ criză-schimbare 

▬ valoare modificată 

▬ managerial-gestionară : gestionar, nu gestional, în sensul sublinierii contab, ca în "răsp / 

resp." sau în "predare-primire" (p. 85) 

▬ nevoi constate vs. interese anticipate de dezvoltare prin formare 

▬ diseminare vs. demultiplicare 

▬ reglementativ vs. reglator 

▬ valoare modificată 

▬ (formare de tip) optimă orientare 

▬ antreprenoriat 

▬ pachet de funcţii 

▬ aparentă noncriză / criză nonaparentă / noncriză aparentă / criză aparentă 

▬ flux profesional 

▬ utilizator / beneficiar 

▬ efectivitate 

▬ meritocraţie 

▬ … 
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Referinţe 

Urmând crezul continuităţii de cercetare (secvenţierea anuală fiind, în opinia noastră, eronată), 

menţionăm că, printre referinţele avute în vedere referitor la genericul tematic al proiectului 

- 'managementul calităţii' - dar mai cu seamă pentru tema propriu-zisă - cercetarea-inovare 

specific-profesorală de echipă asistată expert – modéle de intervenţie -, se află, în chip firesc, 

pe lângă repere bibliografice editate sau postate, şi produse de cercetare ale Institutului
*)

 – 

multe rămase, din păcate, în condiţia de pre-print. Fructificăm aici unele dintre aceste produse
**)

, 

făcând, cu acest prilej tematic, şi o revistă recapitulativă a contribuţiilor proprii la activitatea de 

cercetare a ISE (vezi note de subsol Cap. 4.), în care am produs - cât ne-a stat în putinţă, fireşte - 

inovaţie. 

Aici, cumva convenţional, câteva repere generale: 

Publicaţii organizaţionale: 

 Autoritatea Naţională de Cercetare Ştiinţifică (ANCS). Planul Naţional de Cercetare, 

Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2007-2013 (3-1.;  4-9.1.1., 9.1.12., 9.2.11.; 5-7) 
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APLICAŢIE: Model de intervenţie: cercetarea specific-profesorală în sprijinul 

formării continue pentru întâmpinarea noului curriculum şcolar naţional 

Sumar analitic
*)

 şi Agendă 
 

 

I. Aspectul conceptual: 

1. Model de intervenţie (MdI): 

→ definiţie; caracter de proiect-program; extensie (structural, tendenţial, conjunctural); 

moduri de lucru: slab/forte; regula modelării ca expectaţie-esenţă (risc negativ/pozitiv): 

cauţionantă = dacă nu (inacţiune preventivă) ... atunci (consecinţe negative) – accidenţi; 

consiliantă = dacă da (acţiune favorizantă) ... atunci (efecte pozitive) – noncriză, "viitori"; 

regim de co-elaborat deductiv-inductiv sinergic (cercetare expertă + specific-profesorală); 

→ circularitatea principiilor MdI ca program: strategic – coacţiune prin contract; 

tactic – problematizare prin model; tehnic – demultiplicare prin coacţiune; 

→ utilitate profesoral-managerială: optimizarea expertizei procalitative a resursei umane 

prin ([p]re)problematizare (risc, dominant/recesiv, reflexiv-tranzitiv, anataxie), întru 

reuşita educaţional-umană a tuturor implicaţilor: manager, profesor, elev, şcoală; 

→ operarea MdI prin '6P' (demers competenţial): Preformare ca formatori indirecţi-direcţi); 

Planificare de program (zonal şi integral); Proiectare de model (concret şi procalitativ); 

Performare centrată; Perfectare: monitorizare şi evaluare (efect tranzitiv-reflexiv); 

Prolongare: integrare în activitatea uzuală şi ofertare prodemultiplicativă a MdI. 

2. Cercetarea specific-profesorală de echipă: 

→ agregatul: cercetare-documentare-reflecţie-aplicare pe "arcul" de la nomic la efecte; 

→ gândirea "altfel" – în cadru standardial (SP, SC) al competenţelor necesare; 

→ componente: analiză cost-beneficiu; selectare de model; colectare-prelucrare de date; 

ipoteză; diagnoză; modelare 'H'; secvenţiere pe funcţii; situaţionalizare; constatare 

a valorii modificate; analiză de impact; ratificare '4V'; portofoliul de situaţie MdI 

(reperele de stare iniţială şi de evoluţie a subsistemului; caracteristicile, repartiţia şi 

corelaţiile variabilelor subsistemului-obiect - schemă "fishbone"; ţinta vizată şi efectele 

dezirabile; modul de efectuare şi agenda de lucru). 

 
*)

 Sinteză proformativ-aplicativă a temei de cercetare-inovare "Managementul calităţii. Modele de intervenţie". 

A se vedea şi: http://groups.yahoo.com/group/cercetare-inovare 

http://groups.yahoo.com/group/cercetare-inovare
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II. Aspectul funcţional: 

1. Jaloanele Cadrului de referinţă pentru noul curriculum şcolar naţional: 

1.1. Se prezintă drept: 

"Cadrul de referinţă reprezintă un document reglator al Curriculumului Naţional, care 

propune un ansamblu de principii şi norme cu rol de orientare, justificare şi reglare a 

proceselor de proiectare, implementare şi evaluare a curriculumului naţional. Pe lângă 

această dimensiune teoretico-metodologică explicită, el propune un set coerent de valori 

educaţionale, cu rol de orientare a demersurilor de dezvoltare curriculară şi de reper al 

mecanismelor decizionale referitoare la curriculumul naţional. Un nou Cadru de referinţă este 

necesar pentru a asigura o concepţie curriculară unitară [conform] politicilor educaţionale 

europene, în special abordarea centrată pe competenţe-cheie şi Cadrul European al 

Calificărilor; dezvoltărilor recente din domeniul ştiinţelor educaţiei; procesului de 

descentralizare a învăţământului; diagnozei curriculumului şcolar actual. Restructurarea 

curriculumului vizează cu prioritate planurile-cadru de învăţământ şi programele şcolare şi 

are în vedere preponderent aspecte de natură calitativă". 

1.2. Constată ["imperfecţiuni"]: dificultăţi şi constrângeri actuale 

- slaba pregătire a introducerii schimbărilor curriculare (profesorat, [manageriat]) 

- aglomerarea programelor (structura bugetului de timp al elevului) 

- raportul deficitar: cunoaştere academică – relevanţa pragmatică a informaţiilor 

('Elevii nu sunt învăţaţi să lucreze la proiecte, să rezolve probleme de viaţă personală, 

cotidiană sau să se raporteze la aspecte specifice vieţii adulţilor') 

- lipsa din 'conţinuturi şi aplicaţii' [!!] a oportunităţii de personalizare 

- slaba reprezentare şi greşita orientare a CDS şi CDL 

- neconcordanţe şi incoerenţe privind elaborarea programelor şcolare şi lipsa de 

actualitate a conţinuturilor 

- lipsa de indicaţii în 'inventarele de activităţi de învăţare şi sugestiile metodologice' 

- caracterul deficitar al relaţiei dintre cultura generală şi cultura de specialitate 

- insuficienţa şi calitatea relativ slabă a instruirii practice în învăţământul profesional şi 

tehnic şi formalismul portofoliului 

- slaba motivare a elevilor şi puţinătatea activităţilor extracurriculare  
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1.3. Îşi propune ["restructurare"]:  măsuri de politică educaţională 

- un nou cadru de referinţă al curriculumului şcolar: argumente; obiective şi priorităţi; 

principii directoare; repere în definirea profilului de formare al absolventului 

învăţământului obligatoriu; concepte-cheie de operare; rute de şcolarizare, modalităţi 

de evaluare şi certificare, propuneri de planuri-cadru şi implicaţiile lor în elaborarea 

programelor şcolare, consecinţele implementării 

- armonizarea sistemelor europene de învăţământ, din perspectiva asigurării calităţii 

educaţiei şi a mobilităţii profesionale şi de studiu; 

- profil de formare european prin centrarea educaţiei pe formarea de competenţe ("cheie" 

şi specifice) transferabile, din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi şi a 

încadrării în piaţa muncii, ca şi pentru aplicarea în viaţă a cunoaşterii de tip şcolar  

- abordare integrată [dar bazată pe primatul cunoştinţelor??]: 'articularea disciplinelor 

din perspectivă sistemică, pe verticală şi pe orizontală; ordonarea lor coerentă intra- şi 

inter-arie curriculară ('abordarea interdisciplină în organizarea disciplinelor din cadrul 

fiecărei arii curriculare, care să permită dezvoltarea competenţelor de tip transversal'), 

consolidarea şi aprofundarea achiziţiilor dobândite anterior şi crearea de condiţii de 

formare pentru o specializare ulterioară; Id est: 'Un model curricular coerent presupune 

articularea riguroasă şi abordarea integrată a temelor la nivelul fiecărei discipline de 

studiu, deschiderea conţinuturilor către problematica lumii contemporane, integrarea 

deplină a conceptelor-cheie şi a principiilor de organizarea a acestora în structura de 

bază a disciplinei' [adâncirea caracterului preuniversitar al studiului şcolar] 

- [rămânerea la] rezultate ale învăţării [conţinutistică, nu competenţială] 

- cerinţele Cadrului European al Calificărilor (European Qualifications Framework, EQF): 

funcţie de legătură între diferitele paliere de educaţie (bridging), coerenţă pe orizontală 

(între tipuri de formare) şi pe verticală (între cicluri de educaţie); transferabilitate 

(portability); integrarea educaţiei informale şi nonformale 

- caracterul integrat – [dar nu prin tD, ci prin] revizuirea ponderilor ariilor curriculare în 

cadrul planurilor de învăţământ, prin 'abordarea integrată a metodelor şi [a] mijloacelor' 

-  [un semn timid de preluare a spiritului extracurricular în performarea uzuală]: 

'elementele de educaţie nonformală să-şi facă mai mult loc în demersurile didactice' 

dar, în paralel: modulul privind activităţile extraşcolare poate deveni obligatoriu [!!] 
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- 'realizarea' de competenţe de comunicare (nu simplu-lingvistice) pentru relaţionare socială 

- atenţie specială pentru educaţia timpurie, care construieşte fundamentele de învăţare 

şi integrare şcolară şi socială prin coerenţă la nivelul proiectării curriculare 

- cunoaşterea efectivă a elevilor [de fapt: chestiunea cercetării specific-profesorale] 

- regândirea proiectării curriculare din perspectiva educaţiei life-long, prin asimilarea 

domeniilor competenţelor-cheie şi a celor care corespund nivelurilor de calificare EQF;  

- asigurarea coerenţei concepţiei curriculare pentru învăţământul preuniversitar şi a 

continuităţii progresive între nivelurile de învăţământ (pre-primar, primar, secundar); 

- descongestionarea conţinuturilor şi accentuarea dimensiunii aplicative a cunoaşterii, 

prin "relevanţă" şi "amplitudine"; 

- reducerea numărului de ore pe săptămână prevăzute în planurile de învăţământ; 

- flexibilizarea parcursului educaţional, prin raport adecvat între segmentele curriculare 

trunchi comun (TC), curriculum diferenţiat (CD), curriculum la decizia şcolii (CDS) 

- selecţia şi ierarhizarea culturală: decupajul domeniilor cunoaşterii umane şi ale culturii 

în sens larg, în domenii ale curriculumului, stabilirea disciplinelor şcolare, precum şi 

gruparea şi ierarhizarea acestora în interiorul unor categorii mai largi. 

- 'revizuirea corelaţiei dintre obiectivele de referinţă / competenţele specifice şi conţinuturi' 

- şapte "competenţe generice" formulate în termeni de rezultate ale învăţării şi în 

corespondenţă cu formulările CE: 

 Comunicarea în limba română, în limba maternă şi în limbi străine / 

Communication in the mother tongue+ Communication in a foreign language
*)

 

 Participarea activă şi responsabilă la viaţa socială / Interpersonal and civic 

competences
*)

 

 Rezolvarea de probleme utilizând concepte şi metode specifice diferitelor domenii ale 

cunoaşterii / Mathematical literacy and basic competences in science and technology
*)  

 Managementul dezvoltării personale [aici, cumva: learning-to-learn?
*)

] 

 Utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicării / Digital competence
*)

 

 Interiorizarea şi manifestarea în conduită a valorilor specifice societăţii 

democratice / Cultural expression
*)

 

 Manifestarea spiritului inovator, de iniţiativă şi antreprenorial / Entrepreneurship
*)

 

 
*)

 în formularea originară (CE) 



 

 177 

2. Pregătirea managerial-profesorală pentru concretizarea Cadrului de referinţă: 

- specific: mai mult decât informare "din mers" şi decât consultanţă prescriptivistă – 

şi anume formare: preluarea, situaţionalizarea şi aplicarea MdI ("forte", preventiv): 

- relaţia componentelor de lucru: 

CdR    MdI    S-S-S 

unde: MdI =  model de intervenţie [preventiv] – aplicat asupra 

 CdR =  cadru de referinţă [ideea de schimbare] – în vederea analizei de 

 S-S-S =  stare-situaţie-soluţii [raportul 'individual'-'organizaţional'] 

- problemă anticipabilă: prizarea diferită/dificilă raţional-conceptual şi emoţional-voliţional 

a componentelor de lucru, pe fundalul expertizei şi motivării actuale a resursei umane 

a/ proprietatea noţională: descentralizare/deconcentrare [resursele "reci/calde"];  

curricular-extracurricular ('modulul activităţilor extraşcolare poate deveni obligatoriu'); 

obiective/competenţe; individual/personalizat; formal/nonformal; 

b/ ordinea de problematizare: 

 actualitate vs. perspectivă 

 continuitate vs. discontinuitate (cu / faţă de formaţia de bază)   

 raportul logic în schimbarea de fond: priorizarea formării iniţiale a elevilor 

('formarea profesorilor este o consecinţă a implementării cadrului de referinţă') 

vs. a formării continue a managerilor-profesorilor 

 ocupaţie-instituţie (certificare-post) vs. profesie-organizaţie (calificare-identitate); 

 conţinuturi ("ce?") vs. competenţe ("cum?") 

 unitar vs. diferenţiat; şi integrat vs. pseudointegrat ('metode-mijloace') 

 precondiţii funcţionale (management de sistem: asigurarea calităţii în Educaţie) 

sau efect procalitativ (management de proces: generarea calităţii educaţiei)? 

 c/ poziţia textului referenţial: 

 tipul şi gradul de schimbare (reformă?) intenţionat – în raport cu miza CdR: 

'aplicarea cunoaşterii de tip şcolar în viaţă' 

 abordarea contextulului social (depolitizare, contribuţia managerială) 

 natura competenţelor ('generice/generale/de bază/transversale/-cheie/esenţiale') 

 rolul vocaţionalului [absent] 

 chestiunea şanselor în sistem / în proces 

 'bună (good) / optimă (best) practică' sau 'bune practici'? 
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- CREZ PROFESIONAL al autorului/formatorului în MdI: 

Direcţia productivă pentru operaţionalizarea procalitativă a noului curriculum naţional 

introdus printr-un cadru de referinţă condus de euro-competenţele-cheie derivă din 

schimbarea efectivă (nu retorică) de perspectivă în logică reformatoare: dinspre formarea 

(real-)continuă competenţial-motivantă spre formarea iniţială – realizabilă prin prealabila: 

   a/ (re)profesionalizare metodologic-proformativă (nu conţinutistic-reţetistă) a profesorilor, 

prin formare expertă - dintâi a formatorilor de formatori (judeţeni) -, apoi prin 

interformare continuă - centrată pe zonă/şcoală -, de tip demultiplicativ (nu diseminativ); 

   b/ profesionalizare a directorilor ca manageri – 

în bază standardială şi în spirit reglator, prin curriculum specializat, preparat deductiv: 

   1. Stabilirea profilului românesc al competenţelor-cheie văzute ca domenii de competenţă 

pe direcţiile: contemporaneizare - digital, tehnologic, antreprenorial; responsabilizare: civic, 

self-management; relaţionare: socio-intelectual, comunicaţional, multicultural, problem solving 

   2. Derivarea, din fiecare dintre acestea, a unui fascicul de competenţe specifice 

interconexate, destinate construirii unui curriculum (dintâi: de formare continuă). 

   3. Stabilirea pe această bază a finalităţilor de sistem şi a configuraţiei continue a 

procesului formativ, în scopul posibilizării - prin deţinere de expertiză metodologică - 

generării profesionale (asigurate managerial) a calităţii educaţiei, proporţional resurselor, 

prin orice (indiferent ce) tip de curriculum intervenient/emergent. 

   4. Stabilirea pe aceeaşi bază şi în temeiul fructificării şi promovării gândirii alternative 

(gândirea «altfel»), a criteriilor de selecţie a conţinuturilor transdisciplinarizabile şi 

cross-curricularizabile – văzute ca exemple ilustrative ale modului de lucru pentru 

formarea de competenţe (intern-transferabile). 

   5. Introducerea cercetării specific-profesorale ca dimensiune curentă a activităţii profesionale 

în vederea proiectării-performării-organizării de-concentrate de curricula local-europene. 

   6. Structurarea, după acelaşi principiu, a curriculumului naţional – transdisciplinar şi 

cross-curricular, ca orientativ, integrat şi inovativ, cu preluarea spiritului extracurricular 

şi non-/informal, destinat reuşitei educaţional-umane (nu rezultatului şcolar) – inclusiv a 

modului evaluării, construit conform principiului modal: 'Ce faci cu ce ştii?', cu marcarea 

valorii modificate - nu adăugate - ca efect de formare, ca şi a perspectivelor de optimizare 

a ei şi a utilizabilităţii ei competenţiale. 
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III. Aspectul operaţional: 

1. Derularea cercetării specific-profesorale în vederea preluării creative a Cadrului de 

referinţă al curriculumului naţional 

→ documentarea: programului MdI şi a Cadrului de referinţă
*)

; analiza de stare; 

examinarea situaţiei-obiect ([p]re)problematizabile; 

→ reflecţia asupra: programului MdI; modelului / părţilor de model adecvate 

problemei-obiect; reperelor ideatic-instrumentale ale propriului discurs reproblematizant; 

resurselor ('calde'-'reci') realist-mobilizabile; soluţiilor-sugestie situaţionale proiectabile; 

exemplului ofertabil de bune practici demultiplicabile; 

→ acţiunea operaţionalizării, în termeni de management de proces, a celor '6P' – prin 

actualizarea competenţelor metodologice, în baza gândirii 'altfel', pentru: priorizarea 

competenţelor faţă de conţinuturi (competenţele ca stimuli de reflecţie personală);  

optima orientare a resursei umane (dimensiunea continuu-formativă); construirea 

unui curriculum formativ (variabilitate/alternativitate, caracter integrat, nonformal); 

proiectarea constatării optime a efectelor de formare în valoare modificată. 

→ introducerea cercetării specific-profesorale în activitatea uzuală 

→ elaborarea de bune practici demultiplicabile 

2. Proiectarea-performarea curriculară procalitativă. Ratificarea de bune practici. 

- exemple de lucru (amendabile, completabile) pentru un MdI preventiv, situaţionalizat 

pentru zona X, din perspectiva noului cadru de referinţă: 

 i/ Curriculumul: caracter disciplinar-mimetic sau antreprenorial-personal? 

 ii/ Descongestionarea curriculumului: prin integrare sau a orarului prin reducere? 

 iii/ Specific: localizare sau localizare-europenizare prin curriculum? 

iv/ Personalizare şi incluziune: resurse existente, calitate propusă 

- aplicarea la elaboratul intenţional-concret a rezultatelor esenţializate ale analizei 

anterioare a existentului (Starea); a trebuitorului (Situaţia); a ţintei (Soluţiile) 

- hermeneutica nomicului: reglementativ-reglator, normativ-inovativ, "ethos"-prospecţie 

- modelare-"ou" a aparatului concret de intervenţie şi utilizarea în acţiune a datelor 

- demultiplicabilitatea ca supracriteriu de ratificare a bunei practici în MdI. 

 
*)

 v. ISE, Programul "Modele de Intervenţie", respectiv www.edu.ro/index.php/articles/12580 

http://www.edu.ro/index.php/articles/12580
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IV. Aspectul instituţional: 

1. Managementul procalitativ de curriculum centrat pe zonă/şcoală: 

→ mentalitate deontologică lucid-democratică: 

- de-centralizare: priorizarea profesionalizării ca şi calificare veritabil-continuă prin 

curriculum metodologic cu evaluare meritocratică, resurse reunite, stil natural 

- instituţionalul colaborativ (grup-echipă),  

- organizaţional asociativ 

- asigurare de (pre)condiţii pentru calitate: implicarea cercetării specific-profesorale 

- modelarea conducerii în hermeneutica schimbare-criză-schimbare 

- şanse egale-echivalente 

- mediu formativ 

- capacitare comunitară partenerială 

- utilizarea MdI 

- oferte (bune practici ca programe demultiplicabile) 

→ atitudine teoractică reformator-prospectivă pentru curriculum modal-formativ integrat 

de spirit extins (alter+extra-+trans+cross-+non-), comunicaţional intra-inter-relaţional,  

tehnologic informatic-implicativ 

→  practicul nonempiric, adhocratic: lideriat proactiv, responsabilitate-risc, decizional 

consultativ, lucru pe proiecte, europenism electiv 

→ agendă, timing (termene-răspunderi), rezultate dorite (produse şi efecte) 

2. Ofertarea de programe de formare continuă şi iniţială: 

→ ratificarea intervenţiei la nivelul judeţului 

→ extinderea porogramului în judeţ 

→ definitivarea modelului ca exemplu de bună practică 

→ simpozion de prezentare 

→ întâlniri de lucru pentru prezentare în detaliu 

→ adrese spre ISJ-uri şi CCD-uri 

→ adresă către ISE cu sinteza de lucru 

→ întâlnire regională (judeţe limitrofe) 
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O PRECIZARE 

Programul MdI: 

1. Este destinat celor care chiar vor să: 

- îşi formeze echipa formatorilor de formatori judeţeni 

- parcurgă un alt fel de formare 

- întâlnească din timp noua orientare asupra curriculumului 

2. Procedează prin "a spune ce face şi a face ce spune": cum vrem să procedeze formabilii – 

procedăm, dintâi, noi înşine 

3. Solicită implicare - atenţie la titlu! -, deci şi satisfacţii morale şi nu numai 

4. Se referă şi se aplică la formarea adulţilor, pentru ca ei să poată proiecta şi performa: 

- formarea de profesionalizare continuă pentru demultiplicare/construire de MdI 

- formarea elevilor pentru reuşită educaţional-umană 

5. Esenţa programului este COLABORAREA (reală!): co-acţiune, co-formare, co-aplicare 

6. Ca urmare, fazele programului sunt: 

 

A. Edificarea 

 

 

A.1. Înţelegerea 
 preluarea şi parcurgerea textelor referenţiale (integral, dar pe părţi); 

 comprehensiunea proactivă a MdI ca sistem de idei şi ca aparat de concepte 

 preformarea formatorilor-bază (co-aşezarea metalimbajului în limbaj-obiect) 

A.2. Construirea 
 alegerea modelului (combinaţiei de modele) adecvat(e) problemei-obiect 

 cercetarea pentru aportul de date concrete 

 planificarea derulării profesionale 

B. Efectivizarea 

 

 

 

 

B.1. Formarea 

 formarea efectivă ca formatori în MdI şi în tema CdR a grupului zonal 

 formarea efectivă ca efectori de MdI şi de subteme a grupurilor locale 

B.2. Aplicarea 

 elaborarea-redactarea modelului de intervenţie prin grup zonal 

 elaborarea-redactarea de modele de intervenţie prin grupuri locale 

C. Extinderea 

 

 

 

  

C.1. Demultiplicarea 

 la profesori: co-acting 

 la elevi: co-teaching/learning 

C.3. Ofertarea 

 judeţeană 

 interjudeţeană 
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7. Agenda propusă: 

a/ întâlnire de lucru cu staff-ul grupului (director CCD, manager de proiect, manager executiv): 

data propusă: a doua săptămână din februarie 

b/ preluare de texte (MdI, Cadrul de referinţă, aplicaţia procurriculară), convenirea agendei: 

aceeaşi dată 

c/ înfiinţarea şi organizarea grupului principal (al formatorilor de formatori):  

până la finalul lunii februarie 

d/ studierea textelor (A.1. ): 

prima parte a lunii martie 

e/ sesiune preliminară cu grupul (A.1. ): 

12h: 19-20 martie 

f/ opţiunile preliminare ale grupului (A.2.): 

până la primul stagiu de formare 

g/ primul stagiu de formare (B.1.): 

28h: 7  - 10 aprilie  

g/ realizarea modelului de intervenţie (B.2.): 

aprilie-mai 

h/ sesiune intermediară cu grupul principal (B.1.): 

12h: final de mai (vineri-sâmbătă) 

i/ principalul stagiu de formare (B.1.): 

40h: începutul vacanţei de vară 

j/ aplicarea în unităţi selectate a programului de formare (B.2. 

(termen la dispoziţia ISJ-CCD) 

k/ demultiplicarea programului de formare (C.1. ): 

(termen la dispoziţia ISJ-CCD) 

l/ ofertarea internă şi externă (C.2. ): 

(termen la dispoziţia ISJ-CCD) 
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INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 

Laboratorul "Management educaţional" 
 

 

1. Denumirea proiectului: 
 

Managementul calităţii în învăţământ. Cercetarea-inovare specific-profesorală de echipă – 

asistată expert. Modéle de intervenţie (MdI). 

 

2. Durata cercetării: ianuarie 2009 – decembrie 2009 

 

3. Echipa de cercetare: 
 

MEMBRII ECHIPEI 

 

Carmen Bălăşoiu 

Paul Blendea 

Ovidiu Măntăluţă 

Tiberiu Marcian Mihail (coordonator) 

Nicolaie Neagu 

Viorica Pop 

50% 

50% 

50% 

80% 

50% 

50% 

ACTIVITĂŢI 

• elaborarea proiectului de cercetare şi a schemei modelelor de intervenţie: TMM 

• co-elaborarea şi aplicarea instrumentelor de investigare: Echipa 

• co-prelucrarea datelor rezultate din investigare: Echipa 

• explorarea-exploatarea surselor reglementative şi de specialitate: Echipa 

• redactarea contribuţiilor individuale de cercetare ca texte de sprijin: Echipa 

• (co-)elaborarea de module de formare continuă şi de modele de intervenţie: Echipa 

• performarea modulului/modelului în una dintre unităţile de investigaţie: Echipa 

• intervenţii lămuritoare în e-group: Echipa 

• redactarea Raportului final de cercetare şi a produsului de diseminare: TMM 

• constituirea tehnică a formatului de e-group, asistenţă de prelucrare: NN. 

NOTĂ. La elaborarea instrumentelor participă şi Mircea Bădescu 

 

Colaboratori în teritoriu (resurse de sprijin): 

- inspectori şcolari – ca persoane de contact şi facilitatori de investigaţie;  

- membri ai CA (inclusiv directori şcolari) din unităţile selectate – ca subiecţi de interviu; 

- personal educaţional din şcolile investigate – ca subiecţi de investigare cu chestionar. 

 

4. Motivarea/argumentarea cercetării: 
 

Abordarea calităţii în polii ei de referinţă - strategic: inovaţia; şi organizaţional: şcoala - este 

nu un exerciţiu conjunctural în contextul declarării de către Comisia Europeană (după propunerea 

ideii în 'Knolwedge Society & Culture Forum Event' – Lyon, 6 martie 2008) a 'Anului 

Creativităţii şi Inovaţiei în Europa', ci unul dintre demersurile noastre consecvente de reafirmare 

a necesităţii reformei de fond (nu de forme) în Educaţie. Temeiul acestei abordări este crezul 

profesional că obţinerea-menţinerea-optimizarea calităţii, în directa proporţionalitate a resurselor 

investite pe baza analizei cost-beneficiu, presupune intervenţia prealabilă - iar apoi bine 

cadenţată - la nivelul-'motor' al asigurării-producerii acesteia: constituirea prin formare 
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(veritabil-)continuă a expertizei de tip colaborativ a specialistului, managerului şi profesorului – 

sub semnul de-concentrării (subtemă pe care o vom reliefa). 
 

Pornim, în acelaşi timp, de la tripla ipoteză că: a/ promovată - ca prioritate - din perspectiva 

managementului adhocratic; b/ proiectată-performată metodologic de un grup-nucleu, el însuşi 

permanent-inovativ; c/ prestată continuu-omogen de un corpus de formatori preuniversitari 

modern profesionalizat şi adecvat ocupat în sistem, amintita intervenţie formativă bazată pe 

cercetarea de factură proinovativă poate gira - local şi zonal - emulaţie procalitativă de durată: 

apariţia-împărtăşirea interformativă de exemple de bună practică (good practice) autentică: 

ilustrativ-nonmimetică, neeşuată în reţetismul dogmatic al "general valabilului" (best practice). 
 

Cadrul firesc al cultivării inovaţiei este cercetarea, în ipostazele profesionistă şi profesorală – 

sens în care Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a încurajat constant (şi perfect justificat) rolul de 

cercetător asociat. Cum mai opinam, aceasta nu-şi îndeplineşte, însă, menirea dacă rămâne la 

investigaţia "opiniologică"
*)

 sau "la sine" – rostul proformativ al cercetării educaţionale - în 

integrala sa: documentare-reflecţie-acţiune
**)

 - fiind indeniabil; fructificarea inovaţiei 

furnizate de cercetare se face prin formare, anume dintâi prin cea continuă – egal de justificat 

fiind, în acest sens, de considerat, după modelul extinderii aparatului de cercetare, modelul 

formatorilor asociaţi, în stare a demultiplica (nu a disemina) programe de profil, în favoarea 

reorientării decise spre formativ a pregătirii iniţiale a elevilor. 
 

Cu această întemeiere, demersul de faţă este întreprins nu pentru a se constitui într-o (altă) 

"referinţă" livrescă, ci în sprijinul interformării continue aplicative centrate pe şcoală/zonă ca 

sursă a optimizării prestaţiei curriculare curente şi a continuării cercetării inovative – mod 

firesc de punere în congruenţă a strategicului cu organizaţionalul în finalitatea reformei: 

dezvoltarea – profesională a resursei umane individuale şi, pe această cale, organizaţională a 

beneficiarilor instituţionali, cu salutar efect în comutarea accentului managerial şi profesoral de la 

mentalitatea certificativă a insularului "rezultat şcolar" al elevului la aceea calificativă a 

stimulativei reuşite educaţional(-uman)e a tuturor implicaţilor în procesul educaţional: 

formabili, formatori, şcoală, comunitate şi, poate, chiar sistem. 
 

În acest fel, managementul calităţii procesului educaţional urmează logica naturală a 

reformei: axarea preliminară pe cercetarea inovativă ofertantă de modele variante/alternative de 

intervenţie în profesionalizarea continuă a personalului, prin modalitatea cea mai productivă în 

"bune practici": interformarea aplicativă la nivel de şcoală/zonă - asistată specializat - întru 

construirea expertizei ("setării" competenţiale) necesare proiectării-performării unei influenţe 

formative şcolare procalitative. De altfel, traducând pentru Educaţie - prin a schimba ce este de 

schimbat la nivel de formulare - reperele Comisiei Europene (688/1995) ale inovaţiei în 

societatea bazată pe cunoaştere - şi, ne permitem adăugirea: menită cunoaşterii ca domeniu nu 

doar al deţinerii de cunoştinţe, ci (şi) al transferului competenţial -, şi anume: 

 
*)

 invocăm - ca de obicei, în spirit de continuitate - unele dintre precedentele de cercetare: Mihail, T.M. (2008). 

'Management educaţional. Relaţii intraorganizaţionale în condiţii de de-concentrare'. Program acreditabil de formare 

managerială continuă. În: Colectiv (2008). 'Politici de descentralizare în învăţământul românesc. Managementul 

financiar şi sistemul decizional'. Bucureşti, ISE, pre-print. 

**)
 în acest triptic unitar – cf. Mihail, T.M. (2005). Cultura şi managementul calităţii. Cercetare-documentare,-

reflecţie,-acţiune. Raportde cercetare şi modul de formare continuă. Bucureşti, ISE, pre-print; Idem (2005-6). 'Cercetarea 

cercetării': cercetare-documentare, cercetare-reflecţie, cercetare-acţiune. Curs postuniversitar. Partea I. Bucureşti-Târgu-

Mureş, pre-print. 



 

 185 

1. Înnoirea şi lărgirea gamei de produse, servicii şi pieţe asociate; 

2. Stabilirea de noi metode de producţie, de aprovizionare şi distribuţie;  

3. Introducerea de schimbări în management, organizarea muncii, condiţii de muncă şi 

instruirea personalului, 

obţinem profilul a ceea considerăm a fi educaţia şcolară modernă: profesionalitate specifică, 

pachet de funcţii şi înalt serviciu social. Astfel: 

1. a/ 'produsele' – nu (doar) "material didactic" preconfecţionat, ci instrumente de lucru şi de 

studiu realizate în procesul formării; şi, cu atât mai mult (insistăm), nu indivizi certificaţi prin 

"rezultate şcolare", ci individualităţi calificate pentru reuşită educaţional-umană; 

 b/ 'serviciile' – nu doar răspunderi instituţionale, ci responsabilităţi profesionale asumate, 

concretizări ale funcţiilor formative; 

 c/ 'pieţele asociate' – nu doar debuşee ocupaţionale (optim: contractate) pentru absolvenţi, ci 

zone de achiziţie de varietăţi non- şi informale de studiu; 

2. a/ 'metodele de producţie, aprovizionare şi distribuţie' – nu repere administrative, ci ţinte 

manageriale întru reunire formativă a resurselor 'calde' (personal) şi 'reci' (instrumente); 

3. a/ 'schimbările în management' – nu adaptare formală a profesorului în condiţia de director, 

ci profesionalizare specifică în identitatea managerială - în context descentralizat -  şi exersarea 

optimei conlucrări intraşcolare între board-ul managerial şi staff-ul educaţional; 

 b/ 'instruirea personalului' – nu perfecţionare cincinală cu alocare mecanică a aceluiaşi 

număr de credite tuturor participanţilor (indiferent de prestaţie), ci individualizarea formării 

conform intereselor (nu "nevoilor") de profesionalizare continuă, îndeosebi metodologică, 

finalizată cu evaluare meritocratică. 

Dacă rolul profesional al inovaţiei în aceste comutări este esenţial, stimularea implicării 

specific-profesorale este greu de conceput fără asistenţa colegială a cercetării experte – ea însăşi, cum 

spuneam, inovativă şi permanent pasibilă de înnoiri teoractice
*)

. Începând cu atât de necesara, 

astăzi, clarificare-nuanţare conceptuală
**)

 şi cu repunerea în discuţie a unor principii, standarde, 

metodologii şi proceduri - inclusiv alternative de proiectare-performare curriculară (cu evaluare 

incorporată) - şi "sfârşind" (nicicând...) cu fructificarea expertizei nu numai în şcoala de origine, 

ci, prin programe ofertate zonal, şi dincolo de ea, asistenţa presupune o componentă 

organizaţională în care rolul crucial îl are asociativitatea profesională – însă profesorală, nu 

(mono)disciplinară. Efectivitatea educaţională a acţiunii bazate pe inovaţie este în profundă 

dependenţă de această componentă - încă recesivă, la noi - a vieţii profesionale. De aceea, 

managementul calităţii procesului educaţional mizează pe valori profesionale precum 

 
*)

 Câteva dezvoltări personale recente (în care ideea teoracticului tentează anularea opoziţiei teorie/practică): • 

Cercetarea educaţională proformativă – premisă a evoluţiei în carieră.  '3In' calitativi: Iniţiativă, Inovaţie, Interacţiune. Curs 

postuniversitar proxemic. Buc., 2004, pre-print. • Evoluţia în cariera profesorală: cercetare-formare-dezvoltare. Curs 

postuniversitar, schiţă de curriculum. Buc. 2004-5, pre-print. • Programul ICCPRE: Competenţe de cercetare specific-

profesorală şi impactul lor asupra reuşitei educaţionale, în: "Impactul competenţelor personalului didactic...". Buc., ISE, 

2006-7, pre-print. • Management educaţional de proces: impactul competenţelor de cercetare ale profesorului asupra 

reuşitei educaţionale. Program de formare continuă. Buc.-Braşov, 2008, pre-print. 

**)
 în lipsa proprietăţii termenilor educaţia însăşi devenind vulnerabilă; educaţional/educativ, profesional/ocupaţional, 

reglementare/reglare, competenţe/atribuţii, , responsabilitate/răspundere, metodologic/metodic, performare/performanţă şi 

altele sunt frecvent utilizate unul în locul altuia, ceea ce confuzionează domeniul; obstructiv (dacă nu distructiv), 

fenomenul este tipic crizei de formare de astăzi. Incriminate (din păcate, chiar şi în unele medii de cercetare) ca 

"moft pedant", distingerea şi rafinarea noţionale ar descuraja ceea ce uneori este doar neatenţie, dar alteori impostură 
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cercetarea în echipe mixte, stilul managerial adhocratic, interformarea continuă prestată de 

formatori de formatori ai subsistemului, co-proiectarea/performarea curriculară, fără a se lăsa 

obstaculat - cum este cazul pentru cea din urmă menţionată - de constrângerea antireformatoare a 

limitării (auto)cenzurante la "prevederile legale în vigoare". 'Insurgentă' prin definiţie, inovaţia 

survine şi se justifică în urma surpasării fireşti a reglementărilor datate – în literă, dar mai cu 

seamă în spirit; ea produce valori prin "gândire altfel" – la cercetător, la manager, la formator 

şi, de aici, la formabil, fiind, prin aceasta, axul spinal al reformei. 

 

5. Scopul cercetării: 

elaborarea de repere teoretice şi practice de asistare-derulare a cercetării specific-profesorale de 

factură inovativă cu caracter aplicativ 

 

6. Obiectivele cercetării: 
să analizeze critic prevederile normative în domeniu (cercetare - inovare - formare); 

să repereze prezenţa unor demersuri şcolare efective de gen; 

să propună un aparat conceptual-ideatic: modele de acţiune/intervenţie bazate pe inovaţie; 

să formuleze recomandări de politici şi strategii educaţionale;  

să elaboreze un program de formare continuă pentru modele de intervenţie a celor implicaţi şi instrumente de 

lucru; 

să formeze la beneficiari un set de competenţe de anticipare şi de satisfacere a intereselor de dezvoltare prin 

inovare prin modele de interventie; 

să faciliteze, prin recomandări, intervalorificarea bunelor practici inovative la actorii educaţionali implicaţi. 

să comunice rezultatele şi produsele prezentului proiect de cercetare; 

 

7. Domenii de analiză: 

Investigaţia de surse va explora bibliografie românească şi străină - documente şi acte normative, 

metodologii, instrumente, contribuţii de cercetare -, iar cea de resurse se va derula ca sondaj. 

 

8. Metodologia de lucru: 

Domeniile de activitate specifică vizate de investigaţie vor fi: 
perfecţionarea profesională obligatorie 

(auto)formarea electivă 

participarea la proiecte (granturi UE / cofinanţate) 

autorat de educaţie (cursuri opţionale elaborate) 

programe extracurriculare şi de educaţie nonformală 

alternativele educaţionale 

adaptare cross-curriculară a spiritului opţional, extracurricular, alternativ. 

Pentru aceasta, metode şi instrumente special elaborate pentru temă vor fi: 

 ancheta cu chestionar 

 ancheta cu interviu 

 e-group de discuţii 

 

9. Grupuri ţintă / populaţia vizată – în patru tipuri de unitate şcolară: 

 membrii CA (inclusiv directori şcolari) din unităţi preşcolare (în sistem clasic sau 

alternativ), gimnaziu, liceu teoretic / tehnologic / de artă (cu predare în limba română 

şi/sau în limbi ale minorităţilor, de stat / particulare), din mediul urban şi rural din 

judeţele Braşov, Iaşi, Ilfov, Neamţ, Sibiu şi/sau din Municipiul Bucureşti 

 personal educaţional din şcolile participante la cercetare – direct şi prin e-group 
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10. Resurse implicate: 

Resurse umane: echipa de cercetare 

Resurse materiale şi logistice.  

 Consumabile: hârtie (un top A4), toner (1 buc.), plicuri A4 (100 buc.), timbre poştale. 

 Cheltuieli de comunicare (e-mail, telefon, fax). 

 Cheltuieli de deplasare-acomodare pentru cinci cercetători, timp de trei zile. 

 

11. Perioadele derulării proiectului pe secvenţe: 

Activităţi Perioada 

  5 ianuarie - 5 aprilie  Pregătirea proiectului, contacte 

  5 aprilie - 20 aprilie Redactarea proiectului 

  5 aprilie - 1 iunie  Analiza literaturii relevante 

22 aprilie - 5 mai Elaborarea metodologiei şi a instrumentelor de investigare 

11 mai - 5 iunie Derularea investigaţiei de teren 

     iunie-august   Prelucrarea şi analiza rezultatelor cercetării 

     august-octombrie  Elaborarea textelor individuale de sprijin al redactării finale, a 

modulelor de formare şi a modelelor de intervenţie 

     octombrie-noiembrie Performarea internă a modelelor 

     noiembrie-decembrie Redactarea raportului de cercetare şi a produsului de diseminare 

     decembrie (şi în continuare) Diseminarea rezultatelor şi a celorlalte produse 

 

12. Finalizări/Produse ale cercetării: 

 Raport de cercetare 

 Produs de diseminare [Forum] 

 Model(e) de intervenţie cu instrumente de lucru – centrate zonă/şcoală 

 

13. Valorificarea cercetării: 

Directă: 

 raportul de cercetare 

 model(e) de intervenţie 

Indirectă: 

 facilitarea inter-valorificării bunelor practici inovative la actorii educaţionali implicaţi – 

prin diseminarea modelului în unităţile şcolare 

 stimularea în şcolile investigate a cercetării inovative proformative şi procalitative. 

 

14. Beneficiar: 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 

Unităţi zonale/şcolare 
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INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 

Laboratorul "Management educaţional" 
 

 

1. Denumirea proiectului: 
 

Managementul calităţii în învăţământ. Cercetarea-inovare specific-profesorală de echipă – 

asistată expert. Modéle de intervenţie (MdI). 

 

2. Durata cercetării: ianuarie 2009 – decembrie 2009 

 

3. Echipa de cercetare: 
 

MEMBRII ECHIPEI 

 

Carmen Bălăşoiu 

Paul Blendea 

Ovidiu Măntăluţă 

Tiberiu Marcian Mihail (coordonator) 

Nicolaie Neagu 

Viorica Pop 

50% 

50% 

50% 

80% 

50% 

50% 

ACTIVITĂŢI 

• elaborarea proiectului de cercetare şi a schemei modelelor de intervenţie: TMM 

• co-elaborarea şi aplicarea instrumentelor de investigare: Echipa 

• co-prelucrarea datelor rezultate din investigare: Echipa 

• explorarea-exploatarea surselor reglementative şi de specialitate: Echipa 

• redactarea contribuţiilor individuale de cercetare ca texte de sprijin: Echipa 

• (co-)elaborarea de module de formare continuă şi de modele de intervenţie: Echipa 

• performarea modulului/modelului în una dintre unităţile de investigaţie: Echipa 

• intervenţii lămuritoare în e-group: Echipa 

• redactarea Raportului final de cercetare şi a produsului de diseminare: TMM 

• constituirea tehnică a formatului de e-group, asistenţă de prelucrare: NN. 

NOTĂ. La elaborarea instrumentelor participă şi Mircea Bădescu 

 

Colaboratori în teritoriu (resurse de sprijin): 

- inspectori şcolari – ca persoane de contact şi facilitatori de investigaţie;  

- membri ai CA (inclusiv directori şcolari) din unităţile selectate – ca subiecţi de interviu; 

- personal educaţional din şcolile investigate – ca subiecţi de investigare cu chestionar. 

 

4. Motivarea/argumentarea cercetării: 
 

Abordarea calităţii în polii ei de referinţă - strategic: inovaţia; şi organizaţional: şcoala - 

este nu un exerciţiu conjunctural în contextul declarării de către Comisia Europeană (după 

propunerea ideii în 'Knolwedge Society & Culture Forum Event' – Lyon, 6 martie 2008) a 

'Anului Creativităţii şi Inovaţiei în Europa', ci unul dintre demersurile noastre consecvente 

de reafirmare a necesităţii reformei de fond (nu de forme) în Educaţie. Temeiul acestei abordări 

este crezul profesional că obţinerea-menţinerea-optimizarea calităţii, în directa proporţionalitate a 

resurselor investite pe baza analizei cost-beneficiu, presupune intervenţia prealabilă - iar apoi 

bine cadenţată - la nivelul-'motor' al asigurării-producerii acesteia: constituirea prin formare 

(veritabil-)continuă a expertizei de tip colaborativ a specialistului, managerului şi profesorului 

– sub semnul de-concentrării (subtemă pe care o vom reliefa). 
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Pornim, în acelaşi timp, de la tripla ipoteză că: a/ promovată - ca prioritate - din perspectiva 

managementului adhocratic; b/ proiectată-performată metodologic de un grup-nucleu, el însuşi 

permanent-inovativ; c/ prestată continuu-omogen de un corpus de formatori preuniversitari 

modern profesionalizat şi adecvat ocupat în sistem, amintita intervenţie formativă bazată pe 

cercetarea de factură proinovativă poate gira - local şi zonal - emulaţie procalitativă de durată: 

apariţia-împărtăşirea interformativă de exemple de bună practică (good practice) autentică: 

ilustrativ-nonmimetică, neeşuată în reţetismul dogmatic al "general valabilului" (best practice). 
 

Cadrul firesc al cultivării inovaţiei este cercetarea, în ipostazele profesionistă şi profesorală 

– sens în care Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a încurajat constant (şi perfect justificat) rolul 

de cercetător asociat. Cum mai opinam, aceasta nu-şi îndeplineşte, însă, menirea dacă rămâne 

la investigaţia "opiniologică"
*)

 sau "la sine" – rostul proformativ al cercetării educaţionale 

- în integrala sa: documentare-reflecţie-acţiune
**)

 - fiind indeniabil; fructificarea inovaţiei 

furnizate de cercetare se face prin formare, anume dintâi prin cea continuă – egal de justificat 

fiind, în acest sens, de considerat, după modelul extinderii aparatului de cercetare, modelul 

formatorilor asociaţi, în stare a demultiplica (nu a disemina) programe de profil, în favoarea 

reorientării decise spre formativ a pregătirii iniţiale a elevilor. 
 

Cu această întemeiere, demersul de faţă este întreprins nu pentru a se constitui într-o (altă) 

"referinţă" livrescă, ci în sprijinul interformării continue aplicative centrate pe şcoală/zonă 

ca sursă a optimizării prestaţiei curriculare curente şi a continuării cercetării inovative – 

mod firesc de punere în congruenţă a strategicului cu organizaţionalul în finalitatea reformei: 

dezvoltarea – profesională a resursei umane individuale şi, pe această cale, organizaţională a 

beneficiarilor instituţionali, cu salutar efect în comutarea accentului managerial şi profesoral 

de la mentalitatea certificativă a insularului "rezultat şcolar" al elevului la aceea calificativă a 

stimulativei reuşite educaţional(-uman)e a tuturor implicaţilor în procesul educaţional: 

formabili, formatori, şcoală, comunitate şi, poate, chiar sistem. 
 

În acest fel, managementul calităţii procesului educaţional urmează logica naturală a 

reformei: axarea preliminară pe cercetarea inovativă ofertantă de modele variante/alternative de 

intervenţie în profesionalizarea continuă a personalului, prin modalitatea cea mai productivă în 

"bune practici": interformarea aplicativă la nivel de şcoală/zonă - asistată specializat - întru 

construirea expertizei ("setării" competenţiale) necesare proiectării-performării unei influenţe 

formative şcolare procalitative. De altfel, traducând pentru Educaţie - prin a schimba ce este de 

schimbat la nivel de formulare - reperele Comisiei Europene (688/1995) ale inovaţiei în 

societatea bazată pe cunoaştere - şi, ne permitem adăugirea: menită cunoaşterii ca domeniu 

nu doar al deţinerii de cunoştinţe, ci (şi) al transferului competenţial -, şi anume: 

4. Înnoirea şi lărgirea gamei de produse, servicii şi pieţe asociate; 

5. Stabilirea de noi metode de producţie, de aprovizionare şi distribuţie;  

6. Introducerea de schimbări în management, organizarea muncii, condiţii de muncă 

şi instruirea personalului, 

 
*)

 invocăm - ca de obicei, în spirit de continuitate - unele dintre precedentele de cercetare: Mihail, T.M. (2008). 

'Management educaţional. Relaţii intraorganizaţionale în condiţii de de-concentrare'. Program acreditabil de 

formare managerială continuă. În: Colectiv (2008). 'Politici de descentralizare în învăţământul românesc. 

Managementul financiar şi sistemul decizional'. Bucureşti, ISE, pre-print. 

**)
 în acest triptic unitar – cf. Mihail, T.M. (2005). Cultura şi managementul calităţii. Cercetare-documentare,-

reflecţie,-acţiune. Raportde cercetare şi modul de formare continuă. Bucureşti, ISE, pre-print; Idem (2005-6). 

'Cercetarea cercetării': cercetare-documentare, cercetare-reflecţie, cercetare-acţiune. Curs postuniversitar. Partea I. 

Bucureşti-Târgu-Mureş, pre-print. 
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obţinem profilul a ceea considerăm a fi educaţia şcolară modernă: profesionalitate specifică, 

pachet de funcţii şi înalt serviciu social. Astfel: 

1. a/ 'produsele' – nu (doar) "material didactic" preconfecţionat, ci instrumente de lucru şi 

de studiu realizate în procesul formării; şi, cu atât mai mult (insistăm), nu indivizi certificaţi 

prin "rezultate şcolare", ci individualităţi calificate pentru reuşită educaţional-umană; 

 b/ 'serviciile' – nu doar răspunderi instituţionale, ci responsabilităţi profesionale 

asumate, concretizări ale funcţiilor formative; 

 c/ 'pieţele asociate' – nu doar debuşee ocupaţionale (optim: contractate) pentru 

absolvenţi, ci zone de achiziţie de varietăţi non- şi informale de studiu; 

2. a/ 'metodele de producţie, aprovizionare şi distribuţie' – nu repere administrative, ci ţinte 

manageriale întru reunire formativă a resurselor 'calde' (personal) şi 'reci' (instrumente); 

3. a/ 'schimbările în management' – nu adaptare formală a profesorului în condiţia de 

director, ci profesionalizare specifică în identitatea managerială - în context descentralizat -  

şi exersarea optimei conlucrări intraşcolare între board-ul managerial şi staff-ul educaţional; 

 b/ 'instruirea personalului' – nu perfecţionare cincinală cu alocare mecanică a 

aceluiaşi număr de credite tuturor participanţilor (indiferent de prestaţie), ci 

individualizarea formării conform intereselor (nu "nevoilor") de profesionalizare 

continuă, îndeosebi metodologică, finalizată cu evaluare meritocratică. 

Dacă rolul profesional al inovaţiei în aceste comutări este esenţial, stimularea implicării 

specific-profesorale este greu de conceput fără asistenţa colegială a cercetării experte – ea însăşi, 

cum spuneam, inovativă şi permanent pasibilă de înnoiri teoractice
*)

. Începând cu atât de 

necesara, astăzi, clarificare-nuanţare conceptuală
**)

 şi cu repunerea în discuţie a unor principii, 

standarde, metodologii şi proceduri - inclusiv alternative de proiectare-performare curriculară 

(cu evaluare incorporată) - şi "sfârşind" (nicicând...) cu fructificarea expertizei nu numai în 

şcoala de origine, ci, prin programe ofertate zonal, şi dincolo de ea, asistenţa presupune o 

componentă organizaţională în care rolul crucial îl are asociativitatea profesională – însă 

profesorală, nu (mono)disciplinară. Efectivitatea educaţională a acţiunii bazate pe inovaţie este 

în profundă dependenţă de această componentă - încă recesivă, la noi - a vieţii profesionale. 

De aceea, managementul calităţii procesului educaţional mizează pe valori profesionale 

precum cercetarea în echipe mixte, stilul managerial adhocratic, interformarea continuă 

prestată de formatori de formatori ai subsistemului, co-proiectarea/performarea curriculară, 

fără a se lăsa obstaculat - cum este cazul pentru cea din urmă menţionată - de constrângerea 

antireformatoare a limitării (auto)cenzurante la "prevederile legale în vigoare". 'Insurgentă' 

prin definiţie, inovaţia survine şi se justifică în urma surpasării fireşti a reglementărilor datate 

– în literă, dar mai cu seamă în spirit; ea produce valori prin "gândire altfel" – la cercetător, 

la manager, la formator şi, de aici, la formabil, fiind, prin aceasta, axul spinal al reformei. 

 

5. Scopul cercetării: 

 
*)

 Câteva dezvoltări personale recente (în care ideea teoracticului tentează anularea opoziţiei teorie/practică): 

• Cercetarea educaţională proformativă – premisă a evoluţiei în carieră.  '3In' calitativi: Iniţiativă, Inovaţie, Interacţiune. 

Curs postuniversitar proxemic. Buc., 2004, pre-print. • Evoluţia în cariera profesorală: cercetare-formare-dezvoltare. 

Curs postuniversitar, schiţă de curriculum. Buc. 2004-5, pre-print. • Programul ICCPRE: Competenţe de cercetare 

specific-profesorală şi impactul lor asupra reuşitei educaţionale, în: "Impactul competenţelor personalului didactic...". 

Buc., ISE, 2006-7, pre-print. • Management educaţional de proces: impactul competenţelor de cercetare ale 

profesorului asupra reuşitei educaţionale. Program de formare continuă. Buc.-Braşov, 2008, pre-print. 

**)
 în lipsa proprietăţii termenilor educaţia însăşi devenind vulnerabilă; educaţional/educativ, profesional/ocupaţional, 

reglementare/reglare, competenţe/atribuţii, , responsabilitate/răspundere, metodologic/metodic, performare/performanţă 

şi altele sunt frecvent utilizate unul în locul altuia, ceea ce confuzionează domeniul; obstructiv (dacă nu distructiv), 

fenomenul este tipic crizei de formare de astăzi. Incriminate (din păcate, chiar şi în unele medii de cercetare) ca 

"moft pedant", distingerea şi rafinarea noţionale ar descuraja ceea ce uneori este doar neatenţie, dar alteori impostură 
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elaborarea de repere teoretice şi practice de asistare-derulare a cercetării specific-profesorale 

de factură inovativă cu caracter aplicativ 

 

6. Obiectivele cercetării: 
să analizeze critic prevederile normative în domeniu (cercetare - inovare - formare); 

să repereze prezenţa unor demersuri şcolare efective de gen; 

să propună un aparat conceptual-ideatic: modele de acţiune/intervenţie bazate pe inovaţie; 

să formuleze recomandări de politici şi strategii educaţionale;  

să elaboreze un program de formare continuă pentru modele de intervenţie a celor implicaţi şi instrumente 

de lucru; 

să formeze la beneficiari un set de competenţe de anticipare şi de satisfacere a intereselor de dezvoltare prin 

inovare prin modele de interventie; 

să faciliteze, prin recomandări, intervalorificarea bunelor practici inovative la actorii educaţionali implicaţi. 

să comunice rezultatele şi produsele prezentului proiect de cercetare; 

 

7. Domenii de analiză: 

Investigaţia de surse va explora bibliografie românească şi străină - documente şi acte normative, 

metodologii, instrumente, contribuţii de cercetare -, iar cea de resurse se va derula ca sondaj. 

 

8. Metodologia de lucru: 

Domeniile de activitate specifică vizate de investigaţie vor fi: 
perfecţionarea profesională obligatorie 

(auto)formarea electivă 

participarea la proiecte (granturi UE / cofinanţate) 

autorat de educaţie (cursuri opţionale elaborate) 

programe extracurriculare şi de educaţie nonformală 

alternativele educaţionale 

adaptare cross-curriculară a spiritului opţional, extracurricular, alternativ. 

Pentru aceasta, metode şi instrumente special elaborate pentru temă vor fi: 

 ancheta cu chestionar 

 ancheta cu interviu 

 e-group de discuţii 

 

9. Grupuri ţintă / populaţia vizată – în patru tipuri de unitate şcolară: 

 membrii CA (inclusiv directori şcolari) din unităţi preşcolare (în sistem clasic sau 

alternativ), gimnaziu, liceu teoretic / tehnologic / de artă (cu predare în limba română 

şi/sau în limbi ale minorităţilor, de stat / particulare), din mediul urban şi rural din 

judeţele Braşov, Iaşi, Ilfov, Neamţ, Sibiu şi/sau din Municipiul Bucureşti 

 personal educaţional din şcolile participante la cercetare – direct şi prin e-group 

 

10. Resurse implicate: 

Resurse umane: echipa de cercetare 

Resurse materiale şi logistice.  

 Consumabile: hârtie (un top A4), toner (1 buc.), plicuri A4 (100 buc.), timbre poştale. 

 Cheltuieli de comunicare (e-mail, telefon, fax). 

 Cheltuieli de deplasare-acomodare pentru cinci cercetători, timp de trei zile. 

 

11. Perioadele derulării proiectului pe secvenţe: 

Activităţi Perioada 

  5 ianuarie - 5 aprilie  Pregătirea proiectului, contacte 

  5 aprilie - 20 aprilie Redactarea proiectului 

  5 aprilie - 1 iunie  Analiza literaturii relevante 
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22 aprilie - 5 mai Elaborarea metodologiei şi a instrumentelor de investigare 

11 mai - 5 iunie Derularea investigaţiei de teren 

     iunie-august   Prelucrarea şi analiza rezultatelor cercetării 

     august-octombrie  Elaborarea textelor individuale de sprijin al redactării finale, a 

modulelor de formare şi a modelelor de intervenţie 

     octombrie-noiembrie Performarea internă a modelelor 

     noiembrie-decembrie Redactarea raportului de cercetare şi a produsului de diseminare 

     decembrie (şi în continuare) Diseminarea rezultatelor şi a celorlalte produse 

 

12. Finalizări/Produse ale cercetării: 

 Raport de cercetare 

 Produs de diseminare [Forum] 

 Model(e) de intervenţie cu instrumente de lucru – centrate zonă/şcoală 

 

13. Valorificarea cercetării: 

Directă: 

 raportul de cercetare 

 model(e) de intervenţie 

Indirectă: 

 facilitarea inter-valorificării bunelor practici inovative la actorii educaţionali implicaţi 

– prin diseminarea modelului în unităţile şcolare 

 stimularea în şcolile investigate a cercetării inovative proformative şi procalitative. 

 

14. Beneficiar: 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 

Unităţi zonale/şcolare 



Tiberiu Marcian Mihail 

 

 

 
Elemente de 

FORMAREA FORMATORILOR DE FORMATORI 

pentru programul 

"MODÉLE DE INTERVENŢIE" 

- iconi şi texte - 
 

Fragmente 

 

 

 

 

 

 
Bucureşti-Braşov, 2010 
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NOTĂ. 

Prezentul set de planșe este însoțit de textul-suport: 

 

"Managementul calităţii în învăţământ. Cercetarea-inovare specific-profesorală de echipă – 

asistată expert. Modéle de intervenţie (MdI)", 

 

a cărui lectură prealabilă şi discutare în prima secvenţă a stagiului I sunt indispensabile 

pentru parcurgerea programului de formare. 
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memo 
"Dacă 

L I M B A J U L 
 este  i m p r o p r i u, 

CE SE SPUNE 

diferă de 

CE SE GÂNDEŞTE 

şi 

CE ESTE DE FĂCUT 

rămâne  n e î n f ă p t u i t " 

Confucius 
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Programul de formare continuă "MdI" - Orar (exemplificare) 

 

 

 9.00 - 13.00 PAUZĂ 14.00 - 18.00 

Z. I Clarificări şi sumarizare:  
- glosarul 

- topice-ax 

- metodologie 

 Rememorări şi deschideri: 

- evaluarea stagiului I 

- mari repere de program și 

  portret circular al modului de lucru 

Z. II Baza de lucru: 
- de concepţie: sinteza de program  

- de cercetare ('-d.-r.-a.', gândirea 'altfel') 

- de formare: competenţe/atribuţii 

 Reglementarea: 
- paradigmă 

- anataxia 

- standard de profesionaliazare 

Z. III Competenţialitatea: 
- origini 

- distincţii 

- definiţii 

 Evaluarea: 
- definiţie 

- evaluare procalitativă şi promeritocratică 

       în formarea de formatori 

Z. IV Managementul formării: 
- dimensiuni 

- leadership şi adhocraţie 

- marketing şi benchmarking 

 Managementul MdI: 
- adecvări şi particularizări 

- funcţii şi decizie 

 

Z. V Reconsiderări: 
    - recapitulare şi evaluare de etapă 

 Proiecţii: 

    - sugestii pentru reabordarea textului-bază 
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Secţiunea I − Mod de lucru 

1.1. Instrumentar uzual 

1.2. Proceduri şi Procedee 

2.1. Limbaj şi Comunicare 

2.2. Tip de demers 
 

Secţiunea II − Introducere 

Secţiunea III − Orizonturi ale formării 

1. Învăţarea la adulţi 

2. Bazele acţiunii 

3. Reglementativul: paradigmă şi standard 

4. Competenţialitatea 

5. Evaluarea 

6. Management de formare 
 

Secţiunea IV − Construcţia MdI şi aplicaţii 
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Secţiunea I : Mod de lucru 

 

 
Una-ţi spune firea, alta gândirea. 

Proverb 
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NOTĂ LIMINARĂ. 
 

Orientat spre reforma de fond prin inovaţie, programul de profesionalizare 'Modéle de Intervenţie', destinat 

formării de formatori pentru formare real-continuă centrată pe zonă/şcoală, este "vârf de lance" al 

complexului de cercetare-formare-dezvoltare plasat sub genericul 'Managementul calităţii în educaţie'. 

Reperele de esenţă ale acestui fundal managerial - relevante pentru relaţia sistem–proces - vor marca 

programul îndată după familiarizarea cu aspectele tehnice ale acestuia. Conex, abordarea neglijentă a 

problematicii calităţii se va ilustra printr-un contraexemplu – de considerat nu simplu exerciţiu criticist, 

ci, în solidar cu memo-ul propus mai sus, ca un îndemn la acurateţe şi la proprietate conceptuală. 

Introducerea programului se va încheia cu prezentarea selectivă a setului de recomandare a lui. Proiectat în 

patru sesiuni de lucru de grup şi în trei inter-sesiuni de studiu individual, orarul programului va urmări, 

ca teme recurente - consubstanţial metodologiei descrise sub Tip de demers, 2. -, într-o derulare (foarte) 

concentrată, dar într-o atmosferă relaxată, un sumar ale cărui "noduri" se vor finaliza în aplicaţii MdI. 
 

 

Făcându-se (re)cunoscut prin activităţi specifice de formare on-the-job, prin e-Group-ul de 

discuţii, pe site-ul Inspectoratului, prin demersuri de marketing (prezentare în mass-media)  

colegilor din judeţ, comunităţii locale, dar şi comunităţii profesorale la nivel naţional, 

acest grup de lucru va putea fi perceput în scurt timp ca o echipă lucrând convinsă că, 

tocmai în momente în care îndelungata neglijare de facto a Educaţiei îşi arată nefastele 

efecte sociale şi economice, soluţia cu adevărat viabilă pentru reforma în şi prin formare 

este profesionalizarea veritabil-continuă modernă a unicei resurse inepuizabile a naţiei – 

inteligenţa generatoare de calitate. 
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INSTRUMENTAR (uzual necesar) ... 
 

 I.1. Texte referenţiale: "la purtător", analizate, adnotabile, consultabile. 

    2. Slide-uri: în Word, scriptic-iconice; postere: (non)figurative, lizibile. 

    3. Dialog: permanent; franc, dar suportiv; (con)centrat pe subiect şi scop, 

        cu exemplificări/ilustrări de situaţionalizare oferite de formabili. 

    4. e-Group de discuţii: de creat; de frecventat după orarul convenit. 

    5. Auxiliare-suport: atipice; consistente, dar aerisite şi maniabile; GLOSAR. 
 

II.1. Caiet / foi de lucru, cu pagini trirubricate: 
 

"notiţe"                   AI1 
- accente 

- punctări 

- sarcini de lucru 

întâmpinări                       AI2 
- întrebări − răspunsuri 

- observaţii, comentarii 

- conexiuni, surse, idei de explorat 

glosar                              AI3 
termeni 

   - lămuriţi 

   - de lămurit 
 

    2. Aparatură: laptop, videoproiector, flip-&block-chart, markere, foi A4, post-its, 

bandă adezivă, reviste vechi, foarfeci, lipici, pixuri, creioane, consumabile xerox. 
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... PROCEDURI
*
 (ca Activităţi  Intersectate – AI) ... 

 

AI1 = Activităţi Intensive: 
•  puneri în temă 

•  discuţii-dezbateri 

•  consultanţă proxemic-telematică 
 

 

AI2 = Activităţi Interpersonale: 
•  sarcini de lucru 

•  proiectări de (sub)grup 

•  performări/reacţii/comentarii în grup 
 

 

AI3 = Activităţi Independente: 
•  analiză şi reflecţie personală 

   •  explorare de referinţe adiţionale 

•  sinteză şi aplicare 

 
*
 vezi mai sus, "INSTRUMENTAR", II.1 (casete) 
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... ŞI PROCEDEE (selectiv) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

# conceptuale 

     lectura analitic-reflectivă 

     glosarul [permanent] 

     convergenţa accepţiilor 

     harta mentală 

 

# socializante 

     discuţia/dezbaterea 

     panoul de idei [frecvent] 

     brainstorming 

     cafeneaua 

 

# scenarizante 

      posterul [recurent] 

     colajul 

     podurile în cruce 

     debate 

 

# aplicative 

     eliminări succesive 

     acumulări succesive 

     studiul de caz [ocazional] 

     modelarea ţintită 
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LIMBAJUL - câteva repere 

Nimic – nelămurit !! 
 

Limbaj = instrumentul prestaţiei educaţional-formative (proiectare-performare) ‒  

în formă [bine] structurată, ca enunţuri orale sau scrise, dar şi în forma "brută", 

ca semnale (mimică, gesturi), lexeme (cuvinte), iconi (desene) etc. 
 

Câteva ipostaze: 

1. Metalimbaj (explicativ, "despre") ≠ limbaj-obiect (aplicativ, "în") 

2. Limbaj profesional (jargon, profesiolect) ↔ cultural (intelectual şi organizaţional) 

3. Limbaj multifuncţional: 

a/ acţional = intenţional-institutiv: enunţ (afirmaţie; dubiu/dilemă; îndemn) 

b/ poietic  = lămuritor-situativ: descriere/explicare a unei demers 

c/ stilistic = modalizat-expresiv: exprimare  metaforică (conotativă, "plastică") 

ortoforică (denotativă, "exactă") 

d/ relaţional = retoric-interactiv: schimb de enunţuri cu mesaj  

4. Coverbal (pro-comunicaţional): "verbal" şi "non-&para-verbal" 
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TIPURILE  LIMBAJULUI  COVERBAL ÎN  ORIZONT  COMUNICAŢIONAL 
 

 

      LEXICAL      NON-LEXICAL 
  (NONFIGURATIV)      (FIGURATIV) 

EXTRA- VERBAL      EXTRA-LITERAL 
 

     PARA-VERBAL  NON-VERBAL  NON-LITERAL   PARA-LITERAL 

   (semiarticulat)      (ambiental)     (obiectual)          (tehnic) 

     VOCAL   ONTIC        PLASTIC   REDAC- 

         SUBVOCAL   GESTIC         ICONIC      ŢIO- 

     MIMIC     FOTO/CARTO-GRAFIC     NAL 
 

 

       F  O  R  M  A  T  I  V 

 

VERBAL 
 

ORAL/ 
NON-ORAL 

sau/şi 

 LITERAL 

P  R  O  X  E  M  I  C T  E  L  E  M  A  T  I  C 
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A. Figurativ          B. Nonfigurativ [?] 

    
 

[v. h-t 1şi h-t II] 

Situaţionalizare: panoul de idei (ELEMENTE DE FIGURATIV[-DECORATIV] ÎN EXEMPLUL B.) 
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COMUNICAREA 

Situaţionalizare: brainstorming (IMAGINAREA DE INSTANŢE DE ZGOMOT ÎN AMBELE ZONE) 

Ref. 

 
 

   i               e 

E ----- c[zgc]) --- C[zgC] --- I/M[zgI/M] --- R 
e                      

i 

                  

------------------ retur-răspuns ------------------ 

zona 

sensuri-semnificaţii-accepţii 
zona 
canale de comunicare şi coduri/limbaje 
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TIPURI  DE  DEMERS (1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'FORAJ' 

 ' S  U  R  V  O  L ' 
'P 

L 

O 

N 

J 

O 

N' 

'P 

L 

O 

N 

J 

O 

N' 

'P 

L 

O 

N 

J 

O 

N' 
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TIP DE  DEMERS (2) : ABORDAREA METODOLOGICĂ 
 

Spre deosebire de abordarea disciplinară (informaţional-conţinutistică) sau metodică (mimetic-prescriptivistă), 

cea metodologică oferă perspectiva adaptării mentale la orice tip de problemă, iar, în formarea şcolară ‒  

la orice tip de curriculum. O cale metodologică eficientă este cea hermeneutică: a [re]interpretării de texte 

(dar şi de fapte). Instanţele "circulare" - şi cvasi-simultane - ale gândirii metodologic-hermeneutice sunt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. INTERPRETAREA = 

nu ÎMPRUMUTARE, 

ci APROPRIERE 

       (elaborare de semnificaţii) 
 

 
1. PREÎNŢELEGEREA = 

nu APROXIMARE, 

ci APROPIERE 

   (intuire/tatonare de sens) 
 

3. COMPREHENSIUNEA = 

 nu ÎNCHIDERE, 

ci DESCHIDERE 

   (investire de accepţii) 
 

4. EXPRIMAREA = 

nu REPRODUCERE, 

ci MODALIZARE 

   (formulare de sens nou) 
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PROCESUL  GÂNDIRII  HERMENEUTICE 
 

 

Reflecţia hermeneutică obţine sens nou prin relaţionarea noţiunilor - compatibile, dar nu opuse -, conform 

unor relaţii-arhetip: TRECUT-PREZENT, TOT-PARTE, DOMINANT-RECESIV, în care al doilea termen 

este investit ca valoare determinantă: în mod aparent paradoxal, PREZENTUL cuprinde TRECUTUL, 

PARTEA subordonează TOTUL, RECESIVUL condiţionează DOMINANTUL − mişcarea fiind circulară. 
 

EXEMPLIFICARE: perechea ROL-ROST, derivată în succesiunea ("lanţul hermeneutic")  

NU mecanic: ROL-ROST  ROL-ROST  ROL-ROST  ROL-ROST ROL-ROST..., 

NICI "dialectic": ROL-ROST  ROL-/ROST  ROL-ROST/  ROL-ROST  ROL/..., 

ci investind reperul total/vechi/dominant ROL cu spiritul reperului parţial/nou/recesiv ROST: 
 

       Tronson I    MIEZ HERMENEUTIC     Tronson II 

...ROL1ROST1ROL2 / ROST2ROL3 / ROST3ROL4ROST4…[ROL] 
 

 (... P  R  E  Î  N  Ţ  E  L  E  G  E  R  E ... 

        ... I  N  T  E  R  P  R  E  T  A  R  E ... 

... C O M P R E H E N S I U N E ... 

... EXPRIMARE ...) 
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O CONCRETIZARE: 
 

Înlocuind, în relaţia hermeneutică, termenii generici – cu noţiuni ale Formării, obţinem: 

 

… PROFESOR  FORMABIL  BENEFICIAR 

/ MANAGER DE EXPERTIZĂ   GENERATOR DE EXPERIENŢĂ / 

UTILIZATOR FORMATOR DE FORMATORI  (CO)AUTOR … 
 

unde miezul hermeneutic evidenţiază translaţia: de la rolul uzual de persoană ocupată în Educaţie, 

prin calitatea de formabil, la identitatea tranzitorie de beneficiar şi de aici - prin reconfigurarea 

în cheie proiectivă a experienţei (a celei imediate de formare şi a celei preexistente) în temeiul 

expertizei dobândite din structurarea de competenţe şi din practicarea demultiplicativă a 

programului, ca şi prin monitorizarea efectelor de formare - la rostul activ (profesio-identitatea) 

de formator şi, în măsura continuării şi a substanţializării prin proprie contribuţie optimizată şi 

ratificată a ciclului de formare, la rostul substanţial de (co)autor de formare. 

 

 

Situaţionalizare: aplicaţie (ÎNLOCUIREA ÎN RELAŢIE, CU PERECHEA PRODUS-EFECT de formare) 
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Secţiunea II : Introducere 

 

 
Quality Is Not An Accident 

Vintera 
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PRINCIPII  DEONTOLOGICE – modelul "melc" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 militează 

pentru legiferarea 

şi instaurarea      

statutului de 

breaslă         

   îşi conduce 

reflecţia personală  

în, ca şi despre 

acţiune după 

principii şi criterii 

aplicabile   

 diversifică  

perseverent şi 

creator modurile 

formării, încât 

înnoirea să nu fie 

'formă fără fond'  

 veghează  

continuu la 

impunerea şi 

consolidarea 

schimbării în şi 

prin educaţie 

 

 consideră   

că resortul care 

produce formare 

autentică este 

interesul personal   

 se consacră 

creării mediului de 

formare permisiv 

pentru toţi şi 

stimulativ pentru 

fiecare               

   susţine     

individual, echipier şi 

organizaţional 

instituţionalizarea 

profesiei şi ocuparea  

formatorului în sistem 
 orientează  

formarea de 

formatori spre 

mentalitatea 

procalificativă 

demultiplicativă şi 

(co)autorală  

  se dedică 

instituirii 

profesionismului 

inovativ  în 

Formare şi în 

Educaţie      

   contribuie  

la crearea pieţei 

demonopolizate 

de formare şi a 

concurenţei loiale 
 

 insistă activ   

ca principiile şi 

criteriile 

profesionale să ia 

formă standardială 

generalizabilă        

   se formează 

dintâi  şi constant 

pe sine însuşi     

ca expert al 

formării şi al          

Formării     
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PRINCIPII ALE CALITĂŢII: 
 

1. ISO (9000) (International Organization for Standardization; cf. www.iso.org) 

1. Focalizarea pe client: organizaţiile depind de clienţii şi, ca atare, trebuie să le înţeleagă nevoile curente şi de viitor, trebuie să le 

îndeplinească cererile şi să le depăşească aşteptările.  

2. Conducerea ("leadership"): cei care asigură unitatea scopurilor şi direcţia de evoluţie a organizaţiei sunt liderii; ei trebuie să creeze şi 

să menţină un mediu intern propice participării tuturor celor interesaţi şi realizării obiectivelor organizaţionale. 

3. Implicarea oamenilor: esenţa oricărei organizaţii sunt componenţii ei de la diferitele niveluri; utilizarea competenţelor lor în 

beneficiul organizaţiei şi, deci, al calităţii depinde de implicarea lor. 

4. Abordarea procesuală: un rezultat nu poate fi atins decât dacă resursele necesare şi activităţile sunt abordate unitar.  

5. Abordarea managerială sistemică: identificarea, înţelegerea şi conducerea proceselor se face din perspectivă sistemică.  

6. Îmbunătăţirea continuă a performării/performanţelor: scop suprem şi obiectiv permanent al organizaţiei.  

7. Abordarea factuală a procesului decizional: decizia trebuie bazată pe analiza datelor şi a informaţiilor disponibile. 

8. Relaţii reciproc avantajoase între furnizori şi beneficiari: orice organizaţie este în interdependenţă cu furnizorii ei, avantajul 

reciproc întărind capacitatea de a crea valoare. 
 

2. EFQM (European Foundation for Quality Management; cf. www.efqm.org) 

1. Orientarea pe rezultate: rezultatele [ca efecte, mai degrabă decât ca produse] sunt cele care probează cel mai bine raportul între 

intrările şi ieşirile din sistem, ca şi calitatea procesului desfăşurat pentru obţinerea lor. 

2. Orientarea pe client: excelenţa se obţine dacă produsul / serviciul creează valoare durabilă pentru client.  

3. Conducerea ("leadership") şi constanţa intenţiilor şi scopurilor: excelenţa se obţine şi se vădeşte din leadership vizionar 

definitoriu pentru orientarea strategică, pentru cultura organizaţională şi pentru constanţa în intenţii şi scopuri. 

4. Managementul prin procese şi fapte: excelenţa se obţine prin înţelegerea interdependenţei între sistemele şi procesele 

organizaţionale, înţelegere care duce la deciziile consistente bazate pe fapte şi informaţii. 

5. Dezvoltarea şi implicarea oamenilor (membrilor organizaţiei): excelenţa înseamnă maximizarea contribuţiei membrilor 

organizaţiei prin dezvoltarea lor profesională şi prin implicarea lor, în scopul optimizării calităţii 

6. Învăţarea, inovarea şi îmbunătăţirea continuă: excelenţa înseamnă schimbare prin învăţarea pentru inovare. 

7. Dezvoltarea parteneriatelor: excelenţa înseamnă crearea parteneriatelor "cu valoare adăugată" [de fapt, modificată]. 

8. Responsabilitatea socială a organizaţiei: excelenţa se obţine depăşind cadrul normativ strict în care funcţionează organizaţia spre 

cunoaşterea şi satisfacerea la nivel superior a intereselor şi aşteptărilor tuturor membrilor societăţii. 
 

NOTĂ. Toate celelalte elemente introductive se află în textul-suport 

http://www.iso.org/
http://www.efqm.org/


MdI      © TMM - ISE, 2010 

 

 

 

21 

 

 

Secţiunea III : Orizonturi 
 

 

 

 

Vademecum?  

Nu: *vadetecum! 

 

Un formator 
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1. ÎNVĂŢAREA LA ADULŢI 
 

Problema esenţială a formatorului este menţinerea unui mediu de lucru favorizant pentru configurarea competenţialităţii. 

S-a crezut că formatorii care provin din învăţământ sunt avantajaţi din principiu: ei au deja (ar trebui să aibă) cunoştinţe într-un 

domeniu sau mai multe, experienţă de comunicare, dezinvoltură în gestionarea relaţiilor, cultură organizaţională, capacitate 

de stimulare, ştiinţa (auto)evaluării, ca şi obişnuinţa reflecţiei curente asupra propriei activităţi. S-a constatat, însă, că un 

"profesor bun" nu este, automat, şi un bun formator ‒  cu atât mai puţin un formator de formatori . Iar aceasta pentru 

că între învăţarea tinerilor şi cea a adulţilor există diferenţe notabile ‒  privind îndeosebi motivaţia (m) şi stilul de lucru 

(s). 

Principalele caracteristici ale învăţării adulţilor sunt (considerate) următoarele: 

m1: adulţii învaţă în funcţie de propriile interese, fiindu-le necesar mai puţin sprijin direct, dar mai multe repere; 

m2: adulţii învaţă mai bine într-un cadru de parteneriat între ei şi formatori, dacă acesta nu este formal; 

s1 : adulţii au opinie şi, dacă bine stimulaţi, devin lesne participanţi activi, animând ambientul de formare; 

s2 : adulţii au tendinţa să (in)valideze orice informaţie nouă, apelând la propriile standarde şi la experienţa personală; 

În schimb ‒  în domeniul Educaţiei, îndeosebi din cauza presiunii birocratice a sistemului, adulţii: 

m3: sunt mai puţin preocupaţi de receptarea productivă şi centraţi pe 'ce', în loc de 'cum'; 

m4: sunt mai puţin mimetici, dar şi mai comozi decât tinerii, învăţând mai degrabă unii prin alţii decât din scripte; 

s3 : sunt dezobişnuiţi de a comunica organizat, manifestându-se mai degrabă ca asertivi şi, adesea, ca autocentraţi; 

s4 : sunt tentaţi, într-un grup de formare, fie de a se impune ca lideri, fie, din contra, de a se complace în expectativă. 
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În consecinţă, un program de formare cu grad mare de efectivitate pentru formarea de formatori trebuie, chiar 

contrariind unele habitudini, să mizeze pe: 

 stimularea contribuţiilor personale: valorificarea forţei mature de r(el)aţionare ca enzimă a creativității şi a 

experienţei proprii de lucru ca repertoriu de "ratări/salvări" (nu "best practice"); 

 instituirea cât mai rapidă, în grupul de lucru, a interformării ca parteneriat de responsabilitate (nu de răspundere) 

şi procalificativ (nu procertificativ); 

 dezinhibarea şi profesarea curentă a formelor 'gândirii «altfel»': interogativă, critică, metodologică, hermeneutică ‒  

opuse, dar complementare celei "verticale"; 

 întemeierea demersului formativ pe claritatea şi pe proprietatea metalimbajului de specialitate (profesiolectului), 

pentru evitarea oricărei distorsiuni de informaţie între enunţ şi mesaj; 

 centrarea formării pe metodologic (meta + hodos + logos), de optimă orientare personală (eutropie: eu + tropē), a 

cărei primă şi esenţială instanţă este comprehensiunea prin receptare productivă (nu doar "ascultare eficientă"); 

 trecerea operativă de la exploatarea motivaţiei personale spre motivarea de grup şi apoi de echipă, pe calea 

structurării de proiecte comune realizabile; 

 organizarea bine cumpănită a activităţii interne a grupului ‒  cu încurajarea "indisciplinei" mentale (inovativităţii) şi 

convenirea celor mai suportive modalităţi de comunicare; 

 operarea permenentă adecvată a funcţiei manageriale de proces a moderării fie ca activare, fie ca (re)echilibrare. 

 

 

 

 

 

Situaţionalizare: aplicaţie (EXERCIŢIU INDIVIDUAL: CHESTIONAR [v. h-t 2]) 
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2. BAZE. 

 

2.1. BAZA DE CONCEPŢIE: 10 CARACTERISTICI MAJORE  ALE  FF 

 
 

  1. Identitatea formabilului/formatorului : utilizator activ (nu "beneficiar" pasiv) 

  2. Spiritul formării : 

eutropic (eu = optim + tropē = orientare [personală şi de grup]) 

dedogmatizat («altfel») 

deprejudecat (reuşită educaţional-umană) 

nonmimetic (demultiplicativ) 

  3. Natura constructelor : CLARIFICATĂ, reformatoare, reglator-procalitativă 

  4. Baza nomică (insuficientă) : standardul ocupaţional de formator 

  5. Centrarea specializării : pe competenţe (în sensul convenit) şi pe benchmarking 
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  6. Orizontul (profesio-)managerial : alternativist, responsabilist, adhocratic  

  7. Cerinţele (psiho-)profesionale :  

receptivitate 

dubitaţie 

coparticipare 

anduranţă 

  8. Specificul de formare (a adulţilor) : reconversie, adică 

diferit de : perfecţionare (apdatantă-apgradantă); conversie (intradisciplinară); 

respecializare (ocupaţională); şi 

constând în : (re)specializare paradisciplinară - metodologică - destinată 

    diversificării dezvoltării profesionale şi lucrului  IN  SITU 

  9. Realizare prin : curriculum de formare continuă în bază metodologică (h~) 

10. Specificul MdI : training, coaching, co-teaching (mentorat, tutorat, coautorat) 
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[v. h-t 3] 2.2. BAZA DE REFLECŢIE. Motorul schimbării:"gândirea «altfel»"  
 

 

Note preliminare: 
 

- orientarea gândirii: pozitivistă ("euclidiană": invarianţa, stabilul, normatul)  

vs.  

umanistă ("neeuclidiană": varietatea, turbulenţa, viul) 
 

- raţiune-raţionalitate: a rezolva probleme (datum, paradigmatic, convergent) 

 a (re)pune probleme (consideratum, paradogmatic, divergent) 
 

- loc de sosire / cale:  argumentul autorităţii  faţă cu autoritatea argumentării  
 

- cultură/informaţie: cultura educaţională = informaţie aseptizată, redusă la scară 

informaţia disponibilă = cultură virtuală, expansivă 
 

- informativ/formativ: verticalitate, impersonalitate, unicitate, constrângere 

vs. 

lateralitate, emoţionalitate, multiplicitate, alternativitate 
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COMENTARII 

 

În curriculum a avut loc, întotdeauna, doar "adevărul" absolut – ca imanent când a putut fi explicat "raţional", "științific", 

ori ca transcendent când nu. Fizicul şi metafizicul dogmatic nu au lăsat niciodată drept la existenţă formativă relativului. 

Chiar dacă susţine altceva, educaţia formală, care încă vede în formabil un copil - pais-paidos - de "dus de mână" - agogē - 

(de unde pedagogia), a rămas încremenită în "predarea" de conţinuturi caracterizate de verosimilitate şi reduse la scară. 

Şcoala centrează "formarea" gândirii pe informaţii de-a gata, transmise algoritmic, stereotip, întru reproducere fidelă și 

rezolvare de probleme (în sens de teme); când totuşi apare, interogativul este univoc: de la profesor la elev, în model 

cibernetic (stimul-răspuns). Iar acest gen de "formare" escaladează odată cu avansarea în şcolaritate, punând, împreună cu 

gândirea administrativistă - și nu managerială - asupra gestionării procesului de formare, limite personalităţii şi creativităţii. 

Or, scopul formării este reuşita educaţional-umană abordată metacognitiv (a gândi despre a gândi), iar acesta se atinge 

prin stimularea nu numai declarativă sau prin notificare de rețete, ci efectivă a gândirii independente adaptate viitorului. 

Stau la îndemâna formatorului, spre a-și forma-dezvolta-optimiza - dintâi el însuși - competenţele specifice dimensiuni ca 

gândirea critică: interpretare-clarificare de concepte și idei, evaluare de situaţii reale, argumentare-contraargumentare; 

gândirea laterală (divergentă, electivă): "modul în care alegi piesele, reconfigurând realitatea", cum spune autorul noțiunii; 

gândirea metodologică - rezolvare de probleme (de viață) prin repunerea lor, prin reproblematizare asistată de aproape ‒  

iar acestea într-un mediu formativ permisiv în sensul preluării cross-curriculare a "viului" și în sens coactiv şi de transfer, 

în care formarea reală este amprentată de v(ic)arianţă, de decidabil, de controversial. Într-un cuvânt – de plauzibilitate. 
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2.3. BAZA DE CERCETARE 
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CERCETARE- 

reflecţie 
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REFLECŢIA 
ÎN ACŢIUNE 
 

SURSE 

Ce? 

RESURSE 

Cine? 

REFLECŢIA 
DESPRE 

ACŢIUNE 
 

 

Cât? 

Cum? 

 

REFLECŢIA 
CA ACŢIUNE 
 
 

De ce (nu)?  
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[v. h-t 3 bis] CERCETAREA SPECIFIC-PROFESORALĂ DE ECHIPĂ 

A. Tipuri şi scop (în proiecţie MdI): 

cercetare-documentare – cercetare-reflecţie – cercetare-acţiune 
       edificare 

"lămurire"           "construire" 

model "slab": remedial (în registru funcţional) / model "tare": preventiv (în registru procalitativ) 

   declanşează "măsuri" reparatorii / provoacă priorizări profilactice 
 

B. Natura şi obiectul cercetării specific-profesorale cu adresă formativă: 
 

Analiză de stare:       -    Analiză de parcurs:  -        Analiză de 

impact: 

a situaţiei de fapt         a nivelului calitativ aflat           a efectelor demersului 

ca instanţă-"martor"         în modificare constatabilă      de intervenţie prin model 
 

C. Consubstanţialitatea activităţilor de cercetare ↔ FORMARE ↔ dezvoltare: 

- real-continue (nu sporadice) – în bază de proiect personal/organizaţional 

- calificative (nu certificative) – în temei electiv, în condiţiile descentralizării 

- demultiplicative (nu diseminative) – în raport direct cu specificul resurselor (reunite) 

Situaţionalizare: harta mentală 1 − brainstorming (CÂMPURI DE CERCETARE-FORMARE-DEZVOLTARE) 

      [v. h-t 4]     harta mentală 2 − organizare (PREVEDEREA ACTIVITĂŢILOR ÎN MdI : Modelul "Fishbone") 
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2.4. BAZA DE FORMARE:  1. Matricea COMPETENŢE-ATRIBUŢII ale FF 
 

COMPETENŢE 

în domeniile-bază 

 

 

ATRIBUŢII 
în câmpurile-bază 

de formare proprie 

veritabil-continuă 

prin competenţe 

necesare şi utile 

programului 

 

de efectuare de 

analize-test 

de interese-

posibilităţi-

disponibilităţi       

 

de proiectare-

performare-

ratificare-ofertare 

de programe 

de formare 

de elaborare de 

curriculum 

integrat cu 

evaluare proiectivă 

încorporată  

de furnizare de 

consultanţă pentru 

cercetare - formare 

- dezvoltare şi 

pentru vizibilitate 

optima orientare  
personală 

în profesie 

[acţiuni] 

x 

 

    

cunoaşterea 
ansamblului 

context-situaţie-caz 

  

x 

   

asistarea curentă a 

utilizatorilor de 

formare continuă  

   

X 

  

elaborarea 
de instrumente 

de profesionalizare 

    

x 

 

comunicarea       

noncurriculară a 

expertizei 

     

x 

Situaţionalizare: podurile în cruce (LICITAREA DE ACŢIUNI DINSPRE DOMENII-BAZĂ / CÂMPURI-BAZĂ) 



MdI      © TMM - ISE, 2010 

 

 

 

32 

EXEMPLIFICARE: CICLURI-STILURI  DE  LUCRU. Modelul Kolb adaptat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situaţionalizare: discuţia (autoereferenţială: PROBLEMĂ RELEVATĂ ÎN STAGIU) 

 

 

      

        SINTETIC      

DIVERGENT 
 

 

 

CONVERGENT    ANALITIC 

APLICAREA 

SOLUŢIILOR 
SELECTAREA 

PROBLEMEI 

IDENTIFICAREA 

PROBLEMEI/LOR 

EVALUAREA 

PROPUNERILOR 

PILOTARE 

ASISTATĂ 

OBSERVARE-

REFLECŢIE 

COMUTĂRI în 

EXPERTIZĂ şi în 

EXPERIENŢĂ 
 

(RE)CONCEP-

TUALIZARE 
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3. REGLEMENTATIVUL.  Cheia schimbării : amendarea paradigmei  

 

Exemplul 1: EURO-VALORILE GENERICE ("T.A.R.A.E.") − COMUTATE PRIN FF 

 

 

 

 

 

EURO-VALORI 

FĂRĂ 
FORMATORI DE FORMATORI 

(calitate non-/slab-modificată) 
 

niveluri   |          SPECIFIC RO. 

                          ("valori") 

CU 
FORMATORI DE FORMATORI 

(calitate sensibil-modificată) 
 

SPECIFIC RO. 

(valori) 

TRANSPARENŢĂ 
funcţional     reglementare normativă reglementare criterială (standarde) 

calitativ reglare cvasi-absentă reglare managerial-adhocratică (risc) 

ANTICIPARE 
funcţional planificare mecanică programare electivă (interese) 

calitativ pre(-)viziune adaptată proiecţie în alternativă 

RESPONSABILITATE 
funcţional obligativitate de sarcină obligativitate de misiune 

calitativ asumativitate disuadată asumativitate meritocratizată 

ADAPTABILITATE 
funcţional mentalitate remedială mentalitate preventivă 

calitativ strategii verosimiliste strategii plauzibiliste 

EFICIENŢĂ 
funcţional rezultat şcolar reuşită educaţional-umană 

calitativ "asigurarea calităţii" generare proporţionalistă a calităţii 
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Exemplul 2: STEREOTIPUL FORMĂRII CONFRUNTAT CU REGLAREA MODALĂ 
 

 

Arhetip :  I N E R Ţ I E  / "ARDEREA ETAPELOR" 

Prototip : PARADIGMA1 : REPROFESIONALIZARE 

Stereotip1 : "perfecţionare" – de reconsiderat/amendat prin EPISTEMA1 : 

M  MANAGERIALIZARE = DEBLOCARE GARANT-RECONSTRUCTIVĂ 

O  MODELARE   = RECONFIGURARE ALTERNATIV-

PROCALITATIVĂ 

D  METODOLOGIZARE = PROIECTARE-PRESTARE SITUATIV-

INSTITUTIVĂ 

A  MODALIZARE  = ELABORARE PERSONALIZAT-EXPRESIVĂ  

R  MODULARE   = SECVENŢIERE APLICATIV-DEMULTIPLICATIVĂ 

E  MODERARE   =  STIMULARE/PONDERARE INTEGRATIV-

COACTIVĂ 

 

ANALIZĂ 

SINTEZĂ 
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   EPISTEMA2 : [...]  stereotip2 : [...]      PARADIGMA2 : [...] 

 
I N E R Ţ I E  

Situaţionalizare: colajul (REPREZENTAREA FIGURATIVĂ A COMPONENTELOR MODĂRII) 
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STANDARDIZAREA − definire şi diferenţiere 

Unitate în diversitate sau 

diversitate pentru unitate? 
 

Instrument de reglementare omogenă imperioasă de stări/criterii/acte – 

în temeiul unor valori convenite în cadrele unei paradigme. 
 

La nivel inferior = BAREM = "PRAG" (≠  STANDARD) 
 

La nivel superior = ETALON = "ŞTACHETĂ" (≠  STANDARD) 
 

La nivel mediu = STANDARD  DE  FUNCŢIONARE 
 

La nivel optim = STANDARD  DE  CALITATE (EXCELENŢĂ) 
 

NOTĂ: În absenţa unui standard oficial, sunt folosiţi "termeni de referinţă" 

 
Situaţionalizare: convergenţa accepţiilor 

(SE BAZEAZĂ PE UN STANDARD EVALUAREA ANUALĂ A PROFESORULUI?) 
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STANDARD        vs.          INOVAŢIE 

REGLEMENTARE = "formă" REGLARE = "forţă" 

fixitate libertate 

echilibru mobilitate 

regularitate variabilitate 

stabilitate evolutivitate 

unitate diversitate 

egalitate varietate 

ordine turbulenţă 

predictibil  eratic 

static dinamic 

algoritmic spontan  

mecanic  animat 

rutinier atipic 

"euclidian" ["neeuclidian"] = alternativ  

cantitativ : minim/mediu/maxim calitativ : optim 

Situaţionalizare: acumulări succesive (COMPLEMENTARITATEA REGLEMENTARE-REGLARE ÎN FF) 
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STANDARD  DE  PROFESIONALIZARE  ÎN  CHEIE  PROREFORMATOARE 
 

        I N D Í C I I 
  de poziţionare în sistem :   N 

COMPLEZENŢĂ     conivenţă     proficienţă     D 

DEVIANŢĂ         inovanţă      insurgenţă   I 

BAREM       ETALON   C   spirit procompetenţial : 

              A    

              T   

................    .        O   

      STANDARD .          R   

.  OCUPAŢIONAL .         I N D I C I       de : 
 

evaluare proiectivă 
     INTROSPECTIVĂ, RETROSPECTIVĂ,  

             RETROACTIVĂ, PROSPECTIVĂ 

         pentru 

             CALITATE CA VALOARE 

MODIFICATĂ 
 

VALIDITATE 

VALABILITATE 

VIABILITATE 

VARIABILITATE 

Situaţionalizare: modelarea ţintită (ELABORARE DE CRITERII STANDARDIALE [v. h-t 4 bis]) 
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4. COMPETENŢIALITATEA : DISTINGERI NECESARE 
 

- administrativ = domeniu de răspundere atribuită/delegată 

(v. problematica descentralizării) 

 

- ocupaţional  =   câmp de acţiune obligatorie reglementată 

(v. standardele ocupaţionale, fişa de post, atribuţii) 

 

- didactic-metodic =   cunoştinţe, deprinderi/priceperi, atitudini învăţate, menite 

rezolvării de probleme date 

(v. cadrul de referinţă a curiculumului naţional, programele-cadru, proiecte 

didactice, obiective) 

 

 

- profesional = virtualitatea expertizei reglatoare, aflate în orice moment pe 

punctul de a fi pusă în act 

(v. definiţia) 
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ETIMOLOGIE 

• competenţe < lat. con- (com-) = '(împreună) cu' + petō = 'a se îndrepta/orienta către', 

'a lua calea spre', 'a căuta ţintit',  de unde, în epoca clasică: competō = 'a corespunde', 

'a se potrivi', ca şi 'a fi capabil' şi 'a fi stăpân pe' (acţiunile tale). Rude apropiate sunt 

petax = 'doritor (ardent)', 'postulant', şi, în acelaşi registru, petessō = 'a căuta stăruitor', 

ca şi noţiunile pentru 'petent', 'petiţie', 'peţitor' (zeiţa romană a suplicaţiei era Peto). 

De atunci datează însăşi competentia = '(bună) potrivire' (obţinută prin mişcare activă), 

'justă proporţionalitate' (intervenită la capătul unei căi/căutări), ca şi competenter = 

'în mod adecvat'. Competītio este 'întrecere', dar nu "bătălie", ci rivalitate cordială întru 

un acord. Interesant este şi competum/compitum = 'încrucişare/bifurcaţie', 'răspântie' 

de drum cu funcţie comercială (loc unde se schimbau valori!), dar şi, în sens abstract, 

'coincidenţă de virtuţi şi vicii'... 
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Definiţia uzuală: Competenţă = "conţinuturi + deprinderi + a(p)titudini" 

Avantaje posibile... 
 

1. Dacă sensul lui competenţă (sg.) n-ar fi administrativ sau generic 

2. Dacă domeniul conţinutului n-ar prima în dezvoltarea personalităţii 

3. Dacă deprinderi n-ar acoperi, abuziv, toate genurile de 'gifts', 'skills' şi 'crafts' 

4. Dacă atitudini n-ar supralicita subiectivitatea (nu însă şi creativitatea) 
 

...şi neajunsuri evidente 
 

1. Competenţă este un (nou) "chip cioplit" didactic  

2. Conţinuturi desemnează informaţie "gata-mestecată" şi definitiv-valabilă 

3. Deprinderi ignoră dotarea nativă şi exaltă algoritmicul 

4. Atitudini comportă relativism etic, noneducaţional 
 

Alte  definiţii:  = "instrumente + conduită în grup + autonomie" (OECD) 

       = "a şti + a face + a convieţui + a deveni" (UNESCO) 

Situaţionalizare: studiu individual (ÎNTREBĂRI DESPRE COMPETENŢE [v. h-t 5]) 
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COMPETENŢIALITATEA EDUCAŢIONALĂ : o definiţie descriptivă 
 

 

Relief stilistic individual evolutiv al potenţialului profesional dinamic în/de optimă orientare: 
 

• constituit, ca efect de formare veritabil-continuă în bază de cercetare ca permanenţă, prin 

reflecţie centrifug-centripetă (divergent-convergentă), într-o fuziune personală armonică de 

a/ capabilităţi ‒  vocaţia şi dotarea nativă relevate de evaluări repetate ale stării şi mobilităţii; 

b/ disponibilităţi ‒  motivaţia de substanţă şi de lung termen provenită din incubare de valori; şi 

c/ efectualităţi ‒  expectaţia coactiv-procalitativă, întemeiată şi constant susţinută cultural; 
 

• actualizabil situaţional, în scopul transferării de expertiză, prin curricula veritabil-integrate: 

a/ proiectiv-plauzibiliste, metodologice, transdisciplinar-crosscurriculare, variabiliste, ilustrate 

conţinutistic-exemplificativ; b/ încorporând spiritul extracurricular şi non-informal, coverbalul şi 

evaluarea pragmatică ('Ce faci cu ce ştii?'); c/ ofertate ca bune practici demultiplicabile; 
 

• evaluabil în termeni de valoare modificată ca marcă a reuşitei educaţional-umane, în mod 

diferenţiat funcţional/procalitativ pe ipostaza şi pe tema selectate şi pe sarcini ‒  prin raportare, 

pe fond standardial: a/ la o valoare-"martor"; b/ la tendinţele inovatoare ale paradigmei în funcţie; 

c/ la scopurile angajate prin asumare de responsabilităţi manageriale. 

Situaţionalizare: studiu individual (DEZVOLTAREA DEFINIŢIEI [v. h-t 6]) 
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5. MANAGEMENT DE FORMARE 
 

Motto: 

"Nu putem rezolva 

problemele 

folosind 

acelaşi tip de 

gândire 

care le-a generat." 

Einstein 
[v. h-t 6 bis] 
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5.1. REPERELE PRINCIPALE 

A. RESURSE (factori condiţionali) ...  

1. "Calde" : de proces = 

- generatoare de calitate 

- inepuizabile 

- optimizat-regenerabile 

2. "Reci" : de sistem =  

- asiguratoare de precondiţii 

- sine qua non 

- restrictibile 

3. Independente : timp, evenimente (hazard) 

NOTĂ: "Secretul" managerial-liderial este reunirea resurselor. 
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... ŞI MOTIVAŢIE (factori motivaţionali) 

 

- Maslow – "IERARHIA TREBUINŢELOR UMANE"
*)

 

 

 

realizare de sine 
 
 

r e c u n o a ş t e r e  s o c i a l ă 
procalitativ: 

INTERESE 

a  p  a  r  t  e  n  e  n  ţ  ă    l  a    g  r  u  p 
funcţional: 

NEVOI 
s   e   c   u   r   i   t   a   t   e      p   e   r   s   o   n   a   l   ă 

 
t   r   e   b   u   i   n   ţ   e        f    i    z    i    o    l    o    g    i    c    e 

 
 
*)

 Model prelucrat şi optimizat de Alan Chapman; aici – forma de bază, căreia i-am adăugat, adaptativ, nivelurile 
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- Herzberg: 
 

- ‖  + 
INSATISFACŢIE          

 SATISFACŢIE  

 
- Vroom: 
 

MOTIVAŢIE = EXPECTANŢĂ (subiectivă) + VALENŢĂ (obiectivă) 
 

 

- Lickert & McGregor (stiluri): 

 

Conflictualul: 'Teoria X' ('conduită reticentă') vs. 'Teoria Y' ('conduită integrativă') 
 

Anticonflictualul: caracteristic organizaţiilor cu standard ridicat al obiectivelor, 

cu un nivel înalt al liderului şi cu interese de formare prezente  
 

Neconflictualul: autoritate profesională (nu ierarhică), în care membrii organizaţiei 

au rol comunicaţional: 'verigi de legătură' între 'grupuri de intersecţie' cointeresate 
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COMENTARIU 
 

Studiile arată că un profesionist îşi petrece timpul activ, în medie, astfel: 
 

un sfert cu sine    trei sferturi cu alţii 

cam 16% citind    cam 30% vorbind 

cam 9% scriind    cam 45% ascultând 
 

Despre această din urmă proporţie se apreciază că: 
 

  din ce auzim, ascultăm pe jumătate   = efectul de "zgomot" 

  din ce ascultăm, reţinem doar jumătate  = deficitul de atenţie/concentrare 

  din ce reţinem, înţelegem spre jumătate  = eroarea de motivaţie 

  din ce înţelegem, credem abia jumătate  = sindromul de subiectivitate 

  din ce credem, ne amintim cam jumătate = restricţia de memorie activă 
 

Dacă aşa este, ascultarea eficientă ocupă sub 1% din timpul nostru activ! 
 

Cum apare, din această perspectivă, deviza 'Businessethics360': 

Listen - Learn - Lead ? 
 Situaţionalizare: lectura analitic-reflectivă [a se vedea textul-suport] 

(ASCULTAREA EFICIENTĂ ‒  O CHESTIUNE DE EMPATIE SAU DE TRANSPECŢIE?)  
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5.2. LEADERSHIP și ADHOCRAŢIE în FORMARE 

 

MANAGER-LIDER : interdefinire şi caracteristici 
 

Punct de pornire: managerul şi liderul
*)

 - una şi aceeaşi persoană? 
 

Motto 1: 'Abia studiile de după facultate m-au ajutat ca manager [furnizându-mi] 

creativitate, determinare, consecvenţă, flexibilitate, rezistenţă la stres'. 

(Director Xerox). 

Motto 2: 'A fi lider [leadership] este ca şi a fi o doamnă [ladyship]: dacă e nevoie 

s-o afirmi, probabil nu eşti'. 

(Margaret Thatcher). 

DEFINIRE comparativă şi CARACTERISTICI sintetice 

 

M a n a g e r u l ca "lider formal"      L i d e r u l ca "manager 

informal" 
 

 
*)

 identificarea prin cele două culori evidenţiază (şi diferenţiază) comparativ, suportivitatea calculată a managerului şi 

inovativitatea reproblematizantă a liderului. 
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conducător de grup              director de 

opinie 

admnistrator/procurator de resurse**)         generator de 

iniţiativă 
 

- reprezintă statica structurii        - reprezintă dinamica 

schimbării 

- veghează la funcţionarea reglementărilor    - lucrează la promovarea 

reglării - are (o) răspundere           - asumă 

responsabilităţi  

- consolidează valori existente       - construieşte interese 

alternative 

- vede competenţele în atribuţii     - prevede atribuţiile prin competenţe  

- procedează sinerg(et)ic-centripet       - performează energ(et)ic-centrifug 

 
**)

 a se vedea conceptele de antrepreneurship şi infopreneurship 
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- susţine acţiunea liderului     - (re)vitalizează demersurile 

managerului 

ADHOCRAȚIA ‒  

fața managerială a aspectului profesional al descentralizării : de-concentrarea 
 

 

• descentralizare: transfer de competenţe
141

-resurse sau redistribuire de răspunderi-

responsabilități? 

• de-concentrare: asumarea responsabilităţii de a prioriza formarea ca dimensiune proreformatoare 

• adhocrație: mod de funcţionare organizaţională care "taie legăturile" birocraţiei (R.H. Waterman), 

      "în favoarea inovaţiei şi a iniţiativei" ‒  prin: 

- "comunicare cu randament ridicat", 

- "standardizarea scăzută a procedurilor şi definirea laxă a rolurilor" 

 
141

 administrative (nu profesionale) 
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- asumare de risc: cultivarea "turbulenţei" mediului intern, esenţială pentru 

inovare în sistemele creative susţinute de conduită deontologică în administrare 

şi meritocratică în formare și destinată obţinerii-menţinerii-optimizării calităţii  

pe baza proporţionalității între resursele "reci" vizate prin descentralizare şi 

resursele "calde" ţintite prin de-concentrare. 

CONSIDERAȚII-MARTOR: [v. h-t 7] 

[...] Managementul actual destină funcţia de planificare nu ocolirii riscului, ci anticipării şi preluării lui – în bază 

comunicaţională. Iar aceasta nu doar în temeiul simplei logici a inevitabilităţii acestuia, ci şi fiindcă, definit ca 

'nesiguranţă asociată oricărui rezultat', riscul nu este în mod necesar distructiv; bine înţeles şi bine stăpânit, el este 

chiar stimulativ de variabilitate, şi, deci de schimbare prin înnoire. Managementul riscului constă în structurarea 

unui set de competenţe - foarte bine cotate astăzi - de elaborare a planurilor necesare nu numai spre a minimiza 

probabilitatea ca preluarea unui risc să afecteze negativ o activitate, ci pentru a-i spori acesteia şansele de succes 

prin identificarea specificităţii fiecărui tip de risc, spre a alege una dintre soluţiile: eliminare, diminuare sau 

repartizare (alocarea acestuia părţii care poate să îl suporte şi să îl controleze cel mai bine). În acest sens, se distinge 

între "risc pozitiv" - efect conştientizat şi "calculat" al unui eveniment pentru a cărui detectare şi tratare preventivă 

ori absorbire remedială în fluxul profesional permanent supravegheat şi ghidat se întreprind demersuri consecvente - 

şi "risc negativ" - ameninţare ca întruchipare incontrolabilă/necontrolată a conjuncturalului/randomităţii/hazardului. 
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Atitudinea firească în speţă este nu ignorarea fatalistă sau sfidarea temerară a necunoscutului ca "(im)posibil", ci 

iniţiativa, responsabilitatea, implicarea voluntară, adică întâmpinarea "preparată" a încă imprecizatului ca probabil. 

În context, iată profesiunea de credinţă a unei reputate firme de Management: O organizaţie cu aversiune prea mare 

faţă de risc nu va supravieţui mult timp, măsura seriozităţii unei instituţii fiind dată de felul în care ea dezvoltă 

proceduri pentru colectarea, analizarea şi utilizarea informaţiilor despre potenţiale situaţii de risc [...]. 

(Cornescu, Viorel ş.a. (2004). Management – de la teorie la practică. Bucureşti, Editura Universităţii) 

5.3. MARKETING ŞI BENCHMARKING 

 

Managementul ca metodologie h~ 

Benchmarking1  →   Marketing    → Benchmarking2  

 

strategii
142

 -    contracte -   scenarii - 

  intenţii -      expectaţii -    predicţii - 

    tendinţe /        influenţe /      prospecţii / 

   cognoză -     diagnoză -   prognoză - 

 
142

 priorităţi 
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  "posibili" /   "prezenţi" /  "viitori"  

   model -     imagine -   / 'hartă' - 

     tactici -    agendă /-        proiect - 

       'viziune'      'misiune'      strategii ... 

Situaţionalizare: lectură de text 

(CITIŢI TEXTUL "SIMULTAN" PE VERTICALĂ ŞI PE ORIZONTALĂ) 
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5.4. FUNCŢII ŞI DECIZIE (prin FUNCŢIILE PROGRAMULUI MDI: "6P"
*
) 

 

PREFORMARE  

  PLANIFICARE 

    PROIECTARE   PERFORMARE 

             PERFECTARE 

              

 PROLONGARE 
 

PREFORMARE = profesionalizare specifică a corpus-ului de formatori zonali şi de prestatori locali 

PLANIFICARE = structurare managerială a strategiei modelelor de intervenţie 

PROIECTARE  = elaborare institutivă de modele aplicabile şi de practici demultiplicabile de intervenţie 

PERFORMARE = aplicare-operare demultiplicativ-apropriată a modelelor selectate şi proiectate 

PERFECTARE = finalizare optimiza(n)tă a intervenţiilor întreprinse în subsistemul zonal 

PROLONGARE = menţinere programatică a strategiei MdI în viaţa curentă a organizaţiei şcolare 
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* a se vedea textul referenţial 

5.5. ORGANIZAREA PROGRAMELOR DE FORMARE 

 

NOTA I. 

Managementul programelor/stagiilor/sesiunilor de formare se deprinde lesne din numeroasele 

surse bibliografice în domeniu. O orientare poate oferi, prin el însuşi, şi prezentul program. 

O sursă indirectă - prelucrabilă - este a relaţiei dintre variile competenţe necesare formatorului 

(dar - atenţie! - într-o anumită accepţie a acestora) ‒  v. file 11. 

 

NOTA II.  

Evaluarea se va putea concepe-derula în termenii programului de formare - prezentaţi aici - 

sau în cei impuşi de acreditarea unui program ori de contractul cu beneficiarul instituţional. 

 

NOTA III.  
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În ceea ce priveşte Programul MdI, acesta îşi conţine, prin însuşi caracterul său aplicativ, 

sugestia de construire şi de derulare a practicilor de intervenţie. 

 

 

 

 

 

 

 

Secţiunea IV : Construcţia MdI, evaluare, 

aplicaţii 

 

 
Primum non nocere. 

Secundum non docere. 

Apocrif 
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CONSTRUCŢIA MdI formarea pentru intervenţie 
Formarea a parcurs traseul ped-agogic. 

A sosit vremea traiectului eu-tropic. 

 

1. A se vedea textul-bază. NOTĂ. Textul referenţial (baza de studiu) al Modelelor de intervenţie este ataşat. 

2. EXPLICAŢII şi APLICAŢII 

 

CE SUNT MODELELE DE INTERVENŢIE? O definiţie explicativă 

Modelul de intervenţie este un program profesional cu structură deschisă, presupunând aderare deontologică la filozofia suportivităţii, 

la strategia cercetării-inovaţie procalitative pentru dezvoltare sistemică robustă şi durabilă şi, deopotrivă, la managementul adhocratic 

de gen liderial şi vizând asistare profesională constantă, la nivel zonal/local, a finalităţii reuşitei educaţional-umane. Reglementat de 

[necesare] standarde procalitative, el are, prin caracterul metodologic al permanentei reflecţii ca, în şi despre acţiune, un scop reglator 

şi o valoare praxio-managerială (de efectivitate) fiind introdus şi susţinut prin formare real-continuă de optimă orientare şi destinat 

co-elaborării echipiere de soluţii-sugestie de rezolvare de probleme prin repunerea lor în termenii 'gândirii «altfel»', ca alternative 

şi/sau variante prestabile în practici de intervenţie – posibile bune practici demultiplicabile. 

▬ 'program profesional' : construcţie profesional-educaţională de spirit antreprenorial şi de orientare proactivă centrată pe zonă, cu origine şi cu 

adresă manageriale şi cu punct de pornire într-un proiect (în sens larg, "netipizat") – presupunând problemă, resurse, ţinte, constrângeri/facilităţi, 

sarcini etapizate (şi răspunzători) şi varii activităţi; dar contând în aceeaşi măsură pe proiectiv şi pe programatic în ambele sensuri ale fiecăruia, 
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respectiv: anticipativitate - expectaţii ca preempţiuni - şi continuitate - "demers-care-creşte-din-demers" (vezi mai departe 'structură deschisă') şi  

intenţionalitate - asumare formulată - comprehensivitate - structurare (complet) finalizată; 

▬ 'structură deschisă' : proiectarea arhetipului hermeneutic TRECUT-PREZENT - …T[1] - P[1] - T[2]  /  P[2] → T[3]  /  P[3] - T[4] - P[4]… -, în valorile 

prototipului DOMINANT-RECESIV : …D1 - R1 - D2  /  R2 → D3  /  R3 - D4 - R4 …, unde R → D, "miezul hermeneutic", relevă dinamica 

modelatoare a 'prezent'-ului (recesiv) faţă de statica 'trecut'-ului (dominant), prin caracterul determinant de 'prezenţi' cu caracteristici de "viitori" al 

sensurilor nou-obţinute prin accepţia "luată" şi concretizabil în orice valoare practică; 

▬ 'presupunând aderare deontologică' : crucială în efortul depăşirii simplei răspunderi funcţionale (îndeplinirea obligaţiilor de serviciu înscrise în 

fişa postului ori solicitate administrativ) prin asumarea de responsabilităţi procalitative, axul etic-profesional consfinţeşte scopul superior al 

Programului MdI: însănătoşirea sistemului prin demersul lucid şi consecvent de recâştigare a autenticităţii instanţelor procesului; 

▬ 'filosofia suportivităţii' : una dintre paradigmele democratice ale contemporaneităţii este suportivitatea ca susţinere temporară - nu de subzistenţă, ci 

de stimulare ("undiţă, nu hrană") - a emergenţilor, întru evoluţie prin voce proprie (inovativă), în lipsa căreia riscul negativ de persistare în 

mentalitatea de asistat creşte, întârziind orice progres; ca şi în grupul de naţiuni, în grupul profesional filozofia sprijinului presupune nu rezolvarea 

externă de probleme, ci invitare la repunerea lor în organizaţie şi conlucrare în echipă întru pregătirea înlocuirii treptate a "perfecţionării" obligatorii 

prin formare electivă evaluată standardizat, pentru un corp profesoral construit ca elită profesio-socială, capabil de autoreglare prin interformare 

procalitativă, indispensabilă pentru comutarea proreformatoare în formarea iniţială a tinerilor prin adoptarea, aplicarea şi generalizarea strategiei de 

integrar a experienţei de viaţă şi de reflecţie a formabilului, în care suportivitatea se întâlneşte cu deontologicul; 

▬ 'strategia cercetării-inovaţie procalitative' : cercetarea integrală (-documentare-reflecţie-aplicare) - specializată şi specific-profesorală - este de 

gândit în chip natural drept nu repetitivă, ci inovativă în slujba schimbării şi nu funcţionalistă, ci programatic subordonată generării calităţii, iar 

prin acestea nu autosuficientă, ci destinată dezvoltării prin formare continuă de formatori indirecţi (formatorii de formatori) şi direcţi (profesorii); 

▬ 'dezvoltare sistemică robustă şi durabilă' : la finalitatea - şi finalizarea - (pro)sistemică se ajunge prin contribuţia întrunită ale implicaţilor în 

construirea şi în aplicarea modelelor de intervenţie – sens în care gradele de extensie ale intenţiei de remediere/prevenire sunt: a/ structural: de 

lungă durată; b/ tendenţial: de durată medie; c/ conjunctural: de scurtă durată şi imediat; 
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▬ 'managementul adhocratic de gen liderial' : evoluând în direcţia adaptării flexibile a stilului la tipul de organizaţie/grup, mai degrabă decât în 

aceea a supralicitării instituţionale a funcţiilor, managementul actual tinde, salutar, spre valuarea tendinţei - recesive - activatoare a liderului 

(asumarea adhocratică a riscului, responsabilitatea, inovarea, benchmarking-ul, contiguitatea), în compensarea tradiţionalistei tendinţe dominante 

moderatoare a managerului (tehnocratica ori chiar birocratica stabilitate, răspunderea, habituarea, marketing-ul, continuitatea); semnalarea, acum 

câţiva ani, în rapoarte OECD a 'pericolului ad-hocraţiei' - 'multe reguli, răspundere slabă' ('many rules, poor accountability') - nu face decât să 

sublinieze necesitatea ca, şi la noi, adhocraticul să fie prizat în sensul lui deplin (cf. în textul MdI); 

▬ 'vizând asistarea profesională constantă : caracterul de profesionalitate (nu ocupaţionalitate) şi de continuitate (nu periodiciate) este dat de 

prezenţa în subsistemul şcolar a unor specialişti în Formare - formatorii de formatori -, profesionalizaţi şi ocupaţi ca atare şi utilizaţi managerial 

pentru asistarea metodologică a organizaţiilor şcolare;  

▬ la nivel zonal/local' : deşi cercetarea de faţă a fost planificată (instituţional) pentru a aborda nu nivelul naţional, ci nivelul local, am extins, 

totuşi, programul MdI la nivel zonal; el (îşi) propune ceea ce consideră util şi necesar pentru orice tip de intervenţie educaţional-formativă: nu 

"ieşirea şcolii în lume", ci "intrarea vieţii în (fiecare) zonă/şcoală"; 

▬ 'reuşitei educaţional-umane' : valoare specific-managerială şi educo-managerială diferită de cea care întemeiază direcţia "reformei" sub semnul 

urgenţei, cu preocupare exclusivă pentru rezultatul şcolar imediat ("promovabilitate"), încurajând mentalitatea certificativă în dauna celei 

calificative şi funcţionalismul în dauna (pro)calitativismului şi aducând prejudicii grave fondului de resurse umane; programul MdI sprijină 

elaborarea - pentru conducerea de proces întru generarea calităţii prin formare continuă şi iniţială prin curriculumuri specializate - nu doar de variante 

("variaţiuni pe aceeaşi temă"), ci mai ales de alternative concepute în temeiul 'gândirii «altfel»'; (v. textul MdI); 

▬ 'Reglementat de standarde procalitative' : deşi doar punct de pornire în efortul de înnoire prin acţiunea modificatoare, reglatoare (vezi mai jos) a 

procesului asupra sistemului, reglementativul - reprezentat, preferabil, prin standarde criteriale de calitate - nu poate lipsi – fie şi pentru a putea fi 

contestat şi schimbat sau amendat şi optimizat; epoca "termenilor de referinţă" s-a încheiat;  

▬ 'caracterul metodologic al permanentei reflecţii ca, în şi despre acţiune' : cu baza în cercetarea inovativă - continuă reflecţie-ca-acţiune -, programul 

MdI promovează accentul pe mod (know-how), pe devenirea expertizei, nu pe conţinuturi, care trebuie să rămână ilustrative, sau pe reţete, oricum 
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contraproductive, conform convingerii că bunele practici care pot rezulta au efectivitate doar dacă sunt nu "diseminate", ci demultiplicate, re-create, 

parţial inovate - prin reflecţie-despre-acţiune - întru actualizare specifică, ea însăşi dinamică – o reflecţie-în-acţiune (vezi demultiplicarea); 

▬ 'scop reglator' : intern- (deci natural-)institutiv de valori dinspre proces spre sistem, prin accent nu pe norme/reglementări externe - legi 

"îngheţate" ori chiar standarde ocupaţionale promovând simpla răspundere atribuită de fişa de post în gestionarea funcţionării curente -, ci pe 

iniţiativa reformatoare, inovativă, procalitativă, a expertizei investite - prin asumare de responsabilitate; 

▬ 'valoare praxio-managerială (de efectivitate)' : fructificat adecvat, MdI are nu doar valoare de eficienţă, ci vizează "ducerea până la capăt" 

(efectivizarea) demersului – proces în care evaluarea ţinteşte efectele intervenţiei (pe diferite termene), ca şi prolongarea programului; 

▬ 'introdus şi susţinut prin formare real-continuă: etapa iniţială a programului propune stagii de formare externă pentru competenţe modale a 

formatorilor de formatori ca experţi zonali pentru programul MdI – numită (metaforic) 'setare competenţială'; etapele ulterioare vor programa 

cu regularitate microstagii de formare cu formatorii locali ca demultiplicatori şi, cu timpul, proiectanţi de modele, pentru ghidarea intervenţiilor;  

▬ 'optimă orientare' : formarea continuă propusă este eutropică (v. în text): construirea reflexiv-tranzitivă - selfmanagement-ul profesionalităţii 

răsfrânt în activitatea de formare - a proiectului personal al formatorului (cf. în textul MdI); 

▬ 'destinat co-elaborării echipiere' : prin chiar natura lui, programul priveşte conlucrarea tuturor categoriilor implicate - de la ofertantul iniţial de 

modele (expertul) la "regizorul" de subsistem (managerul) şi la susţinătorul de program în condiţii de de-concentrare (comunitatea), până la 

beneficiarii ultimi de formare (continuă:  profesorul; şi iniţială: elevul) – modul de colaborare fiind de natura co-acting-ului şi stabilit prin protocol; 

▬ 'soluţii-sugestie' : modelul de intervenţie se actualizează pentru şi se aplică în situaţii relevate ca atare, soluţiile nefiind "obligatorii", ci sugestii 

pe care utilizatorii le pot urma sau nu – (co)elaborarea prin lucrul în echipă având un rol major, de cointeresare, iar protocolul, unul de stabilire a 

relaţiei de colaborare şi de diminuare a mentalităţii de asistat pasiv; 

▬ 'rezolvare de probleme prin repunere în termenii gândirii «altfel»' : spiritul MdI este acela al contribuţiei consistente a utilizatorului la elaborarea 

produselor, astfel încât, grosso modo, sugestiile să fie ale propunătorului de model, iar soluţiile – ale utilizatorului (vezi textul MdI). 

▬ 'alternative şi/sau variante' : opţiunea majoră este alternativa la oferta curentă - reprezentând spiritul reformei de fond, schimbarea; neignorabilă, 

varianta este opţiunea minoră; în acest sens, deosebim două moduri cu implicaţie valorică: 
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- "slab", de reperare-reparare: act reactiv de tip remedial, aplicabil (v. în text) ipotezei 4 întemeiat etiologic (cauză-efect), declanşat în chip 

de urgenţă tactică, dictat de nevoia preoponderent instituţională - funcţională - de compensare, diminuare ori înlăturare autoritară a unor daune  

produse de cronicizarea unei disfuncţii/erori (criza ca 'tulburare stabilizată'); cere acţiune instanţială, sacadată, de gen cibernetic (stimul-răspuns) 

cu pondere managerial-gestională, de management al crizei; 

- "tare", de modelare-moderare: demers proactiv de tip preventiv aplicabil (v. în text) ipotezelor 1-3, ţintit teleologic (asumări-scop), programat 

ca prioritate strategică, cerut de un interes primordial organizaţional - procalitativ - de întâmpinare timpurie profesională organizată a unor semnale 

/ potenţialităţi disfuncţionale deduse/induse (criza ca "turbulenţă pozitivă"); cere acţiune cursivă, pe flux, de gen hermeneutic (sens/accepţie/sens) 

cu pondere liderial-antreprenorială, de management al riscului; 

▬ 'prestabile în Practici de Intervenţie (PdI) –' : practicile de intervenţie ca dimensiune aplicativă a MdI sunt demersuri tactico-tehnice, precum 

activarea unui model prin co-acting, interformare, demultiplicare, ofertare de programe optimizate - de actualizare a competenţelor formate prin 

(co)elaborarea modelelor oferite şi sunt realizate, de asemenea colaborativ, în modalităţi convenite; 

▬ 'posibile bune practici demultiplicabile' : construirea de bune practici veritabile, nu diseminative (situaţiile apărute/anticipate nefiind identice), 

ci demultiplicative, contributiv-creatoare (localizare, reelaborare), cu titlu de exemplificare, spre a fi utilizate în situaţii (di)similare ‒  pretenţia 

de panaceu a ceea ce se numeşte "best practice" conducând la comportamente mimetice, prescriptiviste, algoritmice. 
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Sinteză: Concretizarea MdI prin formarea eutropică 

Cie 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cie = Cercetarea [-documentare-reflecţie-acţiune] inovativă în echipă 

MdI = [Programul managerial-adhocratic (iniţiativă-responsabilitate)] Modéle de Intervenţie 

S(d)P şi SO = Standard (de) Profesional(izar)e şi Standard ocupaţional 

'AS' / 'AP' / 'AI' = Analizele de Stare, Parcurs, Impact 

Ff(t, c-a) = formarea Formatorilor de formatori - prin şi pentru training şi co-acting 

Fd(c-a, c-w, c-t) : formarea Formatorilor direcţi pentru co-acting, co-working, co-teaching 

Fi"u"(c-t) : formarea iniţială a formabililor ultimi prin co-teaching [tD, c-C, pentru "r.e.-u."]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  S(d)P      SO 

  'AS'  

      'AP' 

  

'AI' 

M   a   n   a   g   e   m   e   n   t     de     F   o   r   m   a   r   e 

Fd(c-a,c-w,c-t) 

Fi"fu"(c-t) 
 

 
 

 

Ff(t,c-a) 

 
 

 

MdI 
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5. EVALUAREA 

 

Evaluarea este constatarea şi interpretarea corectă ştiinţific şi etic a nivelului de 

calitate ca diferenţă de valoare, atins la un moment dat – pe baza unor repere (standarde) 

prestabilite şi în scopul orientării optime, în continuare, a personalităţii profesionale. 
 

Valorile sunt opţiuni paradigmatice convenite: reprezentări sociale ale unui anume 

nivel de dezvoltare, constituite în domeniul axiologic şi constituind repere ale calităţii. 
 

 

 

 

Calitatea (lat. qualis = "fel de a fi") este: 

minimal (pasiv) ‒  percepţia gradului de non-deficienţă (conformitatea cu sarcina); 

maximal (activ) ‒  satisfacerea necesităţilor exprimate (conformitatea cu cerinţa); 

optimal (dinamic) ‒  expresia participării procomutative (concordanţa cu inovaţia). 
 

Educaţional, calitatea este modificarea valorii generate în procesul formării, prin 

acţiune curriculară - inclusiv evaluativă (şi anume criteriat-meritocratică) - constând 

în valorificarea apetenţelor înnăscute şi în facilitarea configurării-utilizării de competenţe 

‒  în scopul stimulării reuşitei educaţional-umane a tuturor implicaţilor în proces. 

Situaţionalizare: eliminarea succesivă (OPŢIUNEA PENTRU NATURA VALORII [v. h-t 6 bis]) 
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EVALUAREA  INTEGRALĂ 
 

 

   Ce pare a fi  = istorie efectuală    = pre-evaluare = Analiza de Stare 
 

 
 Ce este  = istorie actuală  = evaluare introspectivă 

 

 Ce a fost  = istorie factuală  = evaluare retrospectivă 

 

 Ce ar fi fost = istorie contrafactuală = evaluare retroactivă 

 

 Ce va fi  = istorie ficţională  = evaluare prospectivă 

 
 

   Ce va putea fi  = istorie virtuală  = post-evaluare = Analiza de 

Impact 
  

C

e 
 

p

o 

a 

t 

e 
 

f 

i 

 

A P 

n a 

a r 

l c 

i u 

z r 

a s 
 

de 

Situaţionalizare: studiul de caz contrafactual (CAZUL: ISUS  / FFF  / DESCENTRALIZARE 
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SINOPSIS [v. h-t 8] 

 

SITUAŢIE 

(Non)-Schimbare 

Regresare  Non-dezvoltare       Dezvoltare liniară               Instituire  

CONTEXT Existent descreştere creştere zero creştere precedent 

VAL   
(STAN 

ORI 
DARD) 

 

 

Valoare 

uzuală 

 (-"martor") 

CAZ  

V A L O A R E   M O D I F I C A T Ă 

IPOSTAZA (PRO-) 

COMPETENŢIALĂ 

ŞI 

TEMA DE LUCRU 

valoare 

diminuată 

(anti-

calitate) 

valoare 

staţionară 

(non-

calitate)
*)
 

VALOARE 

ajustată/adăugată 

 (pre- 

calitate) 

VALOARE 

ameliorată 

 (pro- 

calitate) 

VALOARE 

creată 

(calitate) 

Paliere 
func- 

ţional 
vs. 

(pro)- 

calitativ 

Ţ

i

n

t

e 

Demersuri 
Proceduri 

modale 
şi 

procedee 

acţionale 

stare 

preevaluată 

stadiu 

(re)evaluat 

stadiu 

(re)evaluat 

stadiu   

(re)evaluat 

stadiu 

(re)evaluat 

stadiu 

(re)evaluat 

stare 

preevaluată 

stadiu 

(re)evaluat 

stadiu 

(re)evaluat 

stadiu   

(re)evaluat 

stadiu 

(re)evaluat 

stadiu 

(re)evaluat 

 

 
*)

 în reformă, rămânerea la stadiul existent echivalează cu un regres 

Situaţionalizare: aplicaţie (CONCRETIZAREA SITUAŢIONALĂ A ELEMENTELOR DIN SINOPSIS) 
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AUTO-, INTER-, EXO- şi CONTRA-EVALUAREA PROIECTIVĂ [v. h-t 9] 

Indicii profesionale în raport cu formarea  

 

FORMARE AUTO- 

FORMARE 

INTER-

FORMARE 

EXO-

FORMARE 

CONTRA-

FORMARE 

EVALUARE 

AUTO-

EVALUARE 

Conştientizare 

de interese 

Personalizare   

de opţiuni 

Prospectare         

de oferte 

(Re)construire      

de expertiză 

INTER-

EVALUARE 

Confruntare        

de opţiuni 

Comparare      

de interese 

Convenire         

de disponibilităţi 

Compatibilizare 

de stiluri 

EXO-

EVALUARE 

Confirmare         

de rută  

Comple(men)tare 

de achiziţii  

Constituire      

de interese 

Ratificare          

de co-formare 

CONTRA-

EVALUARE 

Aso-/disociere          

de manieră 

Consacrare            

de relaţii 

Identificare       

de perspective  

Corelare         

de interese 

  

TIPURI 

MODURI 

Autoevaluare Interevaluare Extraevaluare  Contraevaluare 

Introspectiv Fişa 1 Fişa 5 Fişa 9 Fişa 13 

Retrospectiv Fişa 2 Fişa 6 Fişa 10 Fişa 14 

Retroactiv Fişa 3 Fişa 7 Fişa 11 Fişa 15 

Prospectiv Fişa 4 Fişa 8 Fişa 12 Fişa 16 
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"4V" : RATIFICAREA DE PROGRAM 
 

• VALIDITATE = coerenţă internă - în acord cu practica -, cu valoare de reprezentare: 

- raportarea constantă a programului la sarcină în termenii uzuali de construire-practicare 

- elaborarea consensuală a documentelor necesare pentru construire-practicare-îmbunătăţire 

- parcurgerea formal-corectă a traseului de construire-practicare-îmbunătăţire-continuare 
 

• VALABILITATE = adecvare la context - în termenii paradigmei -, cu valoare de 
întrebuinţare: 

- asigurarea extensivităţii (generalitate) proiectelor de construire-practicare 

- reglarea intensivităţii (proporţionalizare) programelor de construire-practicare-îmbunătăţire 

- girarea ostensivităţii (prestanţă) activităţilor de construire-practicare-îmbunătăţire-continuare 
 

•  VIABILITATE = angajare anticipativă - în condiţii adverse -, cu valoare de 
întâmpinare: 

- constituirea mediului formativ propice ‒  preliminară construirii-practicării 

- apgradarea resursei umane implicate ‒  simultană construirii-practicării-îmbunătăţirii 

- urmărirea efectelor programului ‒  ulterioară construirii-practicării-îmbunătăţirii-continuării 
 

• VARIABILITATE = opţiune alternativă - în spirit transformator -, cu valoare de comutare: 

- promovarea demultiplicativă în formate diverse a traiectului de construire-practicare 

- stimularea permisivă a demersurilor elective de construire-practicare-îmbunătăţire 
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- gerarea prospectivă a iniţiativelor alternative de construire-practicare-îmbunătăţire-continuare  
 

Construirea-practicarea-optimizarea-continuarea unui program constituie "ciclul de viaţă" optim al acestuia. 
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NOTĂ IMPORTANTĂ. 
 

Odată format (provizoriu ‒  în sensul necesităţii imperioase de 

permanentă apdatare-apgradare a expertizei) pentru MdI, 

formatorul de formatori va practica modéle de intervenţie prin 

aplicarea adaptativă a modului de lucru în care s-a format 

la caracteristicile situaţiei pentru care intervine. 

Practicile de intervenţie au acelaşi sistem şi acelaşi aparat de 

lucru ca şi modelele, inclusiv - întrucât formatorul va lucra tot 

cu formatori - metalimbajul ca parte integrantă a Formării. 

Ele au, însă, în plus, drept conţinuturi formulate ca activităţi, 

datele particulare, specifice, ale fiecărei situaţii abordate. 
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VĂ  MULŢUMIM 

PENTRU  PARTICIPAREA 

ŞI  PENTRU  CONTRIBUŢIILE 

LA  ACEST  PROGRAM ! 
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[h-t 1.] Un exerciţiu. 
 

Lucrând în microgrupe de câte trei, evidenţiaţi caracterul variat al limbajului, conform sugestiilor din slide 

LIMBAJUL - câteva repere (p. 10 şi urm.), prin: 

- bifarea termenilor care denumesc, în sens propriu, acte de limbaj (AL) intenţional-procomunicaţionale; 

- ixarea fiecărei actualizări posibile în dreptul tipului de limbaj (TL) potrivit. 
 

 verbal paraverbal nonverbal nonliteral paraliteral 

TL 

AL 

oral nonoral vocal  subvocal ontic gestic mimic obiectual plastic foto tehnic 

admite             

comite            

compromite            

demite             

emite             

omite             

permite             

promite             

remite            

transmite             

trimite            
 

Exemplu : 

TL 

AL 

oral 

admite  x 
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O soluţie 
 

 verbal paraverbal nonverbal nonliteral paraliteral 

TL 

AL 

oral nonoral vocal  subvocal ontic gestic mimic plastic  iconic foto tehnic 

admite  x x x x x x x x    

comite  x x x x x x x x x x x 

compromite   x x x x x x x x x x x 

demite  x x          

emite  x x x x x x x x x x x 

omite  [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 

permite  x x x x x x x     

promite  x x  x x x x     

remite   x          

transmite  x x x x x x x x x x x 

trimite   x    x x  x x  

 

Câteva observaţii: 

- actele de vorbire - mai ales cele procomunicaţionale - se produc, de regulă, asociat (şi rar "în stare pură"); 

- seria "admite ... trimite" a fost selectată din mai multe motive: este integrală (în termeni-bază); deşi scurtă, conţine 

sau subconţine o mare varietate de sensuri − concrete şi abstracte ; se constituie din termeni care acoperă toate 

tipurile de limbaj; termenii ei răspund în măsuri diferite condiţiei procomunicaţionale; 

- o situaţie aparte este a termenului [a] omite, care pare a fi prin excelenţă anticomunicaţional, dar care, dimpotrivă, 

presupune - chiar dacă aparent paradoxal - una dintre componentele de bază ale comunicării: absenţa enunţului − 

de unde retorica "tăcere elocventă", stilistica "tăcere asurzitoare", canonul tăcerii (permiţând intra-comunicarea), 

dar şi esenţiala însemnătate, pentru actul de comunicare în genere, a competenţelor de a asculta (activ). 
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 [h-t 2] STILURI DE ÎNVĂŢARE 
 

Citiţi cu atenţie şi notaţi fiecare variantă (a, b, c şi d) de la 1 (varianta cea mai puţin potrivită) la 4 (varianta cea mai potrivită), corespunzătoare 

propriei modalităţi preferate de învăţare. Lucraţi, dacă se poate, cu creionul. Dacă faceţi modificări, anulaţi vizibil varianta pe care o părăsiţi. 

1. Ca participant la un program de formare, învăţ cel mai bine atunci când ... 

a.  ascult expuneri teoretice             

b.  lucrez în echipă (în grup)            

c.  citesc diverse materiale şi studii de caz          

d.  particip activ la jocuri de roluri           

2. Când formatorul pune întrebări ale căror răspunsuri le cunosc ... 

a.  îi las pe alţii să răspundă primii           

b.  răspund imediat             

c.  iau în consideraţie dacă răspunsul meu ar putea fi apreciat favorabil      

d.  analizez cu atenţie răspunsul meu înainte de a-l da         

3.  În discuţiile în grup ... 

a.  îi încurajez pe ceilalţi să-şi exprime opiniile         

b.  dezbat opiniile formulate de ceilalţi           

c.  sunt gata şi întotdeauna dispus să-mi exprim opinia        

d.  îi ascult pe toţi ceilalţi înainte de a-mi exprima opinia        

4. Învăţ cel mai bine din activităţile de formare în care ... 

a.  pot interacţiona cu alţii            

b.  nu sunt implicat             

c.  îmi asum rolul de lider            

d.  nu sunt presat de nimeni şi nimic           

5.  În timpul unei prezentări (expuneri teoretice) ... 

a.  sunt atent la aspectele practice           

b.  urmăresc aspectele logice            

c.  identific ideea principală            

d.  reţin doar exemplele             
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6.  La un formator apreciez cel mai mult ... 

a.  cunoştinţele şi experienţa în domeniu          

b.  stilul şi personalitatea sa            

c.  metodele utilizate şi activităţile propuse          

d.  logica şi maniera de control a procesului          

7. Prefer ca informaţiile să-mi fie prezentate ... 

a.  schematic sub formă de grafice           

b.  structurate pe idei principale            

c.  cu explicaţii detaliate             

d.  însoţite de exemple             

8. Cel mai bine învăţ atunci când ... 

a.  stabilesc relaţii între idei, evenimente sau situaţii         

b.  lucrez împreună cu alţii            

c.  primesc idei practice             

d.  mi se prezintă materiale demonstrative          

9.  După ce am participat la un stagiu de formare ... 

a.  am tendinţa să analizez ceea ce am aflat          

b.  sunt nerăbdător să aplic ceea ce am aflat          

c.  reflectez la experienţa de formare ca întreg          

d.  împărtăşesc cu alţii această experienţă          

10. Metoda de formare pe care nu o agreez deloc este ... 

a.  lucrul în grupuri mici             

b.  ascultarea expunerilor teoretice           

c.  metoda studiilor de caz            

d.  participarea la jocuri de roluri           
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AFLAŢI STILUL DVS. DE ÎNVĂŢARE CALCULÂND PUNCTAJUL 
 

Treceţi punctajul acordat în dreptunghiul corespunzător din tabelul de mai jos. Faceţi, apoi, totalul pe coloane. 

Adunaţi separat, în ultimele casete, numai notele din casetele umbrite. Faceţi comparaţie procentuală între totalul general şi acest total parţial. 

Dacă diferenţa dintre ele variază sensibil, în sus sau în jos, faţă de media de 25%, este posibil ca autoanaliza Dvs. să nu fi fost chiar obiectivă azi, 

ori ca stilul Dvs. de lucru să comporte unele îmbunătăţiri. 
 

  SENZITIV OBSERVAT

OR 

LOGIC PRACTIC 

1. a.             

 b.             

 c.             

 d.             

2. a.             

 b.             

 c.             

 d.             

3. a.             

 b.             

 c.             

 d.             

4. a.             

 b.             

 c.             

 d.             

5. a.             

 b.             

 c.             

 d.             
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6. a.             

 b.             

 c.             

 d.             

7. a.             

 b.             

 c.             

 d.             

8. a.             

 b.             

 c.             

 d.             

9. a.             

 b.             

 c.             

 d.             

10. a.             

 b.             

 c.             

 d.             

TOTAL 
           

  SENZITIV OBSERVATOR   LOGIC    PRACTIC 

       
 

 

Iată, conform autorilor chestionarului, caracteristicile fiecărui stil. 

Decideţi dacă vă recunoaşteţi preferinţele: 
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LLOOGGIICC  

1. Baza învăţării o reprezintă raţionamentul logic şi argumentarea 

2. Aveţi plăcerea participării la dialogurile de idei şi de concepte 

3. Preferinţa Dvs. merge în direcţia activităţilor de analiză şi de evaluare 

4. Preferaţi lucrul individual şi independent 

5. Aveţi tendinţa de a nu agrea simulările. 

  

PPRRAACCTTIICC  

1. Aveţi plăcerea implicării în procese de învăţare 

2. Vă este caracteristică tendinţa asumării rolului de lider al grupului şi de dominare a discuţiilor 

3. Experimentaţi cu orice ocazie 

4. Sunteţi interesaţi în aplicare 

5. Preferaţi informaţiile clare, concise şi complete. 

  

SSEENNZZIITTIIVV  
1. Sunteţi foarte sensibili la manifestările oamenilor cu care lucraţi 

2. Preferaţi să învăţaţi pe baza afectelor 

3. Reuşita învăţării este dependentă de mediile nonconformiste, deschise 

4. Aveţi plăcerea lucrului în echipă 

5. Aveţi dorinţa comunicării opiniilor şi a experienţelor proprii. 

 

OOBBSSEERRVVAATTOORR    

1. Preferaţi atitudinea pasivă 

2. Tendinţa Dvs. de a fi rezervat şi tăcut este prevalentă 

3. Preferaţi un timp suficient pentru a lua o decizie privind participarea într-o acţiune 

4. Preferaţi procesele de învăţare care solicită gândirea şi analiza diverselor idei şi opinii 

5. Eficienţa maximă a învăţării este dependentă de propriile explorări şi descoperiri. 
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 [h-t 3] MOTORUL  SCHIMBĂRII - "GÂNDIREA «ALTFEL»" 
 

 

Preformativă              Pro-formativă 

Convergentă 

('verticală') 
Interogativă 

(euristică) 

 'v.' 
Critică 

(eristică) 

'v.' Divergentă 

('laterală') 

'v.' Metodologică 

(hermeneutică) 

'v.' 

Este de gen stereotipic,  

logico-matematic  

Este de gen heterotipic,  

debatativ-chestionant 
 Este de gen contratipic, 

contestatar-polemic 

 Este de gen atipic, 

inovator-anticipativ 

 Este de gen arhetipic, 

valorizant-institutiv 

 

- consideră că în câmpul gân-

dirii paşii trebuie să fie exacţi, 

greşelile fiind neavenite 

- consideră din principiu ca 

eronată gândirea în-

chistată şi "calea unică" 

 - consideră subiectiv 

eroarea viciu de gândire 

semnalabil şi blamabil 

 - consideră că greşelile pot 

fi absorbite, exactitatea ne-

fiind condiţie în gândire 

 - consideră că raţiunea de 

a fi a gândirii este de a 

redimensiona realitatea 

 

- funcţionează direcţional 

(ţintit), în spirit canonic 

- funcţionează explorativ, 

în spirit reproblematizant 

 - funcţionează dubitativ, 

în manieră tranşantă 

 - funcţionează imaginativ, 

în bază disociativă 

 - funcţionează remodelant, 

în temei deontologic 

 

Este raţională, 

punctuală, secvenţială 

Este extensivă, 

analitică, prospectivă 
 Este autocentrată, 

detaliantă,  argumentativă 

 Este speculativă, 

deviantă, proiectivă 

 Este reordonatoare, 

globală, sintetică 

 

- organizează-dezvoltă idei 

consacrate şi operează (cu) 

soluţii previzibile, remediale 

- solicită lămuriri din/în 

perspective surprinzătoare şi 

cere soluţii variabile, flexibile 

 - pune în dispută adevărurile 

fixate şi propune soluţii 

alternative, preventive 

 - generează conjecturi 

sugestive şi avansează 

soluţii insolite, creative 

 - identifică teme şi produce 

soluţii modale, interpretativ-

comprehensive 

 

- elimină informaţia 

considerată irelevantă 

- chestionează informaţia 

(ca) posibil-relevantă 

 - are convingerea că nu există 

informaţie irelevantă 

 - foloseşte "şocant" infor-

maţia presupus-irelevantă 

 - consideră că orice informaţie 

poate deveni relevantă 

 

Este utilă/proprie în 

situaţii de gen fixare 

Este profitabilă în situaţii 

de gen explorare 
 Este viguroasă în situaţii  

de gen dezbatere/controversă 

 Este preţuită/cerută în situ-

aţii de gen brainstorming 

 Este indispensabilă în situaţii 

de gen asamblare 

 

- consacră tipare şi 

constructe conceptuale  

- refuză implicit dogma 

şi tiparele de gândire 

 - refuză explicit dogma şi 

tiparele de gândire  

 - construieşte modele noi, 

cu aparenţă de inefectivitate 

 - aplică modelarea deschisă 

de tip telescopic (deductiv) 

 

- se relevă sub emblema: 

 Ştiu exact ce caut  

şi ce trebuie să găsesc. 

- se relevă sub emblema: 

Orice idee/lucru/acţiune 

conţine şi altceva decât pare.  

 - se relevă sub emblema: 

 Găseşti căutând împreună cu 

altul/alţii, dar diferit de el/ei. 

 - se relevă sub emblema: 

A căuta este mai 

important decât a găsi. 

 - se relevă sub emblema: 

Nu găseşti decât ceea ce cauţi. 

Și n-ai căuta  dacă n-ai fi găsit. 

 

Spirit conformist Spirit neconformist  Spirit anticonformist  Spirit nonconformist  Spirit transconformist  
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 [h-t 3 bis] TIPURILE  DE  CERCETARE 
 

1. Cercetarea-documentare. Activitate curentă. Spre a o descrie, este de făcut diferenţa netă între cercetarea documentară şi documentarea 

implicată în cercetare. În afara naturii acţiunii şi a finalităţii, diferenţa majoră este aceea de atitudine: în timp ce documentarea ca serviciu 

investigativ trebuie să fie informativă, "rece" (obiectivă), condiţionată prin comandă statică şi chiar rutinieră (în format dat), cercetarea-

documentare este nu doar implicativă, ci chiar imbricativă (model 'solzi-de-peşte' sau 'şindrilă') şi situativ-activă, preinterpretativă a datelor, 

dinamic-relaţionantă cu celelalte tipuri şi explicit-autoformativă. În timp ce, având rol strict mediator - fiind neinteresată, deci, de mesajul 

întâlnit -, documentarea ca act(ivitate) de informare explorează cantitativ şi neutru sub aspectul iniţiativei, inovaţiei şi interacţiunii, varii surse 

(documente, fenomene) ca valide şi valabile, cercetarea-documentare exploatează calitativ resurse, procedând optimal şi angajat – căutând 

argumente pro-transformatoare în zone, de regulă, laterale ale fondului circulant de idei şi ale propriei gândiri - ea însăşi obiect de investigare -, 

fiind intens interesat de variabilitate şi de viabilitate şi 'discriminând pozitiv' alternativitatea. Astfel, iniţiativa, inovaţia şi interacţiunea sunt 

prezente în re(cu)perarea factualului pasibil de relevanţă cazuală, ca şi în selectarea informaţiei utile comutărilor şi în punerea în 

consonanţă a "datelor" cu realul contextual. 

Dacă un astfel de demers nu îngăduie diletantism, el respinge şi pedanteria. Este drept, rigoarea cercetării nu este negociabilă dar, dacă autentică 

(nonprescriptivistă şi nonmanieristă), ea nu se confundă cu rigiditatea. Calitatea cercetării-documentare stă, dintâi, în acurateţe şi în fiabilitate. 

Totuşi, mobilitatea, flexibilitatea, dinamica internă a gândirii-expresiei novatoare, necesare celorlalte două tipuri (solidare) de cercetare - 

descrise pe scurt mai departe - se află în act încă din această primă instanţă, prin plasarea ei, alături de celelalte, nu în planul plat al verosimilului, 

ci în orizontul larg al admisibilului, dubitativului, (re)problematizantului – într-un cuvânt: al plauzibilului care defineşte spiritul curriculumului 

întemeiat metodologic (nu conţinutistic), ceea ce, prin deconvenţionalizare, deschide calea spre comutativ, spre alternativitate. 

Situaţionalizare: reformulaţi "memo"-ul din Confucius întâi la modul afirmativ, apoi în spiritul "gândirii «altfel»". 

Notaţi eventualele dificultăţi întâmpinate şi comunicaţi-le grupului. 
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Deşi prin ansamblul investigativ-reflectiv-aplicativ în care este cuprinsă ca instanţă prim(ar)ă cercetarea-documentare este orientată 

spre non-canonic şi non-dogmatic, ea rămâne, totuşi, referativă şi stă, de aceea, sub semnul Analizei de Stare. 

2. Cercetarea-reflecţie. Activitate novatoare. Adesea neglijată, când nu chiar refuzată (ca "neproductivă"), instanţa reflectivă este esenţială. Ea 

este, însă, autentică numai dacă nutrită din dubiu programatic şi dacă neantizează salutar 'efectul de candoare' presupus de "educata" tendinţă de 

conformare la dogmă: paradigmatică ("a timpului ei"), ea devine paradogmatică. Dacă înnoitoare, ea iese din convenţie spre a se livra invenţiei (sau, 

cel puţin, inovaţiei). Şi aceasta pentru că dubiul productiv nu vizează (expres) o soluţie, ci disputa; nu neapărat "cartezian" (presărat cu certitudini 

cogitative) el nu este nici câmp de luptă năpădit de… "noduri gordiene", ci, un teren de dileme şi de interogaţii, în care "scenarizarea" informaţiei 

nu cere negentropie, coagulare, ci (şi) relativizare. În acest sens, în cercetare, reflecţia începe nu cu rezolvarea, ci cu dizolvarea de probleme şi cu 

(re)punerea lor ca obiect prin reinterogarea constructelor şi preliminarea construcţiei, (re)instituirea de sens prin propunerea de accepţii. 

Fondul aperceptiv, permanent mobilizat - presupunând extensia surselor posibil-utile până la eclectic şi chiar până la aluvionar, într-un areal 

metodologic-informaţional mereu actualizat -, nu stă, însă, doar în "formaţia de bază" a autorului de cercetare şi/sau într-o "baie culturală", ci şi 

în efort permanent de asimetrizare. De aceea, fermentul reflecţiei este mai degrabă disociativ decât asociativ. În cercetarea-reflecţie 

proreformatoare, iniţiativa profesională, inovaţia "instinctuală" şi interacţiunea profesională şi socială se asumă nu doar ca de-centrate, ci şi ca 

ex-centrice, căutând alternativitatea capabilă de a produce o cercetare institutivă, o formare stimulativă şi o dezvoltare anticipativă. 

Primele instanţe ale cercetării-reflecţie se referă, interogativ, la constructe şi la construcţie; următoarele vizează, deductiv, proiectarea în acţiune 

a fructelor documentării şi ale ei înseşi. Orice model este bun (desigur, dacă este coerent) dar numai dacă situaţionalizează acut, dacă ţinteşte 

interesul specific pe care l-a obiectualizat. Această "relativitate permisivă" într-un câmp de cunoaştere şi de acţiune mentală nu este, însă, un 

îndemn la hazard. Gândul ei călăuzitor este că pe arcul dintre stilul organizării mişcărilor mentale (complementar asociativ-disociative, dar mai 

ales divergent-creatoare) şi maniera tehnică - pre-redactări şi altele ("laboratorul", "bucătăria") - cercetarea-reflecţie este profund personal(izat)ă. 

Interogaţia procomutativă, modelarea proformativă şi situaţionalizarea optimizantă - ţinte proprii cercetării-reflecţie - presupun examinarea critică 

a înţelesurilor în circulaţie, ca şi a accepţiilor intervenite, însoţită de dedogmatizarea "rece" a poncifelor şi a pseudoînnoirii rezultate din 

"rebotezarea" unor realităţi vechi. 
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Ca dimensiune auto- şi intra-formativă, cercetarea-reflecţie stă sub semnul Analizei de Parcurs. 

3. Cercetarea-aplicare. Activitate comutativă. Aceasta este, şi ea, axată pe schimbare la nivel individual, comunitar, social; ţintită pe acţiune 

ca scop final, ea este experienţială, evoluând funcţie de informaţia apărută şi de prelucarea ei; de asemenea, este recurentă, prin logica revenirii, 

pe baza evaluării, la un program de lucru sau chiar la un nou proiect personal. Implicativă, ea vizează expres colaborarea expert-"client". 

Fondată de Kurt Lewin - şi redenumită azi, de unii autori, cercetare participativă (iar de noi: cercetare-aplicare proformativ-prodezvoltativă) -, 

această metodă finalizează un proces de cercetare, având ca scop 'acţiunea de transformare a realităţii şi producerea de cunoştinţe despre această 

transformare'. Acest tip de cercetare provine - spune B. Dick - din ştiinţa-acţiune ('action science'), unde contează datele culese, dar unde au 

relevanţă şi opiniile ('beliefs'), dinamica interpersonală şi de sistem, competenţele conceptuale şi de întâmpinare ('confront') a conduitelor şi căile 

riguros descrise şi consolidate; ea este o 'familie de metodologii' în care accentul cade, în concept, apoi în act, fie pe cercetare - într-un prim ciclu 

spiral în care, alternând cu reflecţia critică ('act, reflect, act, reflect'), acţiunea face esenţială înţelegerea -, fie pe acţiune, în ulterioarele, când 

interpretarea şi aplicarea fac esenţială schimbarea. Cercetarea-'acţiune' (a lui Dick) este, deci, şi cercetare şi acţiune, dar este mai ales unitatea lor, în 

care, mereu prezentă, reflecţia critică aduce procesului deopotrivă rigoare şi flexibilitate. 

În cercetarea-aplicare cunoaşterea este tacită (în documentarea şi în reflecţia implicite), dar şi explicită (în acţiune), prima oferind un program 

personal ('mindset'), iar a doua – confirmări (sau infirmări), încât, pe lângă sentimentul utilităţii, satisfacţie şi responsabilitate apare şi dorinţa de a 

(re)alege căi. Cercetarea-aplicare are caracteristicile (neprescriptiviste): ▪ este axată pe schimbare ('change oriented') - la nivel fie individual, fie 

comunitar, fie social; ▪ este ţintită pe acţiune ('action oriented') ca scop final al demersului integral; ▪ este bazată pe date ('in some sense data-based'), 

informaţia fiindu-i componentă esenţială; ▪ este spontană ('emergent'), evoluând funcţie de datele existente şi apărute şi de prelucarea lor reflectivă; 

▪ este recurentă ('cyclic'), prin logica revenirii, pe baza evaluării, la un plan (proiect); ▪ este implicativă ('participative') prin colaborare. Când 

vizează calitatea, cercetarea-aplicare diferă de alte moduri de abordare-soluţionare a problemelor, prin a funcţiona "în lumea reală" şi prin a tenta 

să rezolve probleme concrete, aplicând operativ rezultatele documentării şi ale reflecţiei spre a obţine comutările necesare. Achiziţiile se aplică în 

ciclul acţional colaborativ: 'Deoarece oamenii învaţă mai bine şi se motivează mai eficient când aplică idei care vin de la ei, cercetarea-acţiune 

transformă pe fiecare participant într-un cercetător'. De aceea, orice demers de acest gen este marcat de dificultatea de a alege problemele care i 
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se potrivesc, deoarece ea cere reprezentări comune asupra acestora, precum şi calea optimă de evaluare a rezultatelor. Consolidarea abordării la 

nivel aplicativ este prezentă aici prin fructificarea, în practicarea soluţiilor, elementele de acţiune de la fiecare palier:  

 

PALIERE ACŢIUNI 

SURVOLARE proiectarea demersului 

DEZVOLTARE (pre)configurarea de soluţii 

APLICARE practicarea soluţiilor 

 

Cum anume este de plănuit - nu atât ca finalitate, cât cu finalizare procalitativă - practicarea soluţiilor propuse pentru ca, în baza datelor culese 

şi a reflecţiei, 'transformarea realităţii şi producerea de cunoştinţe despre această transformare' să ofere o cale fertilă? Răspunsul cel mai potrivit 

la aceste întrebări este, probabil, bimembru: prima lui secvenţă se află chiar în gândirea de tip metodologic a acestui mod de lucru: această 

cercetare transformă pe fiecare participant într-un cercetător", folosind resortul automotivării. Aportul beneficiarului la practicarea unor soluţii 

pe care le consideră utile este într-adevăr productivă – dar cu unele condiţii: instanţele 'documentare' şi 'reflecţie' să fi fost realizate conştiincios 

profesional; să se fi degajat şi formulat soluţii realiste, aplicabile; să se lucreze în echipă; participanţii la proces să fi fost / fie formaţi în direcţia 

respectivă; a doua secvenţă a răspunsului se află în ceea ce considerăm a fi cheia reuşitei – pe care o formulasem (ceva mai lejer) prin contrariu: 

"ce afectează sistemul afectează, mutatis mutandis, şi clasa", şi anume un management combinat de sistem-proces educaţional. Altfel spus: reuşita 

vizată stă în unitatea de abordare a problemelor în cauză la nivelul sistemului şi al procesului. Iar aceasta este asigurată de o concepţie strategică 

– nu mereu la îndemână. 

 

Cercetarea-aplicare stă, de aceea, sub semnul Analizei de Impact. 



MdI      © TMM - ISE, 2010 
 

handout 

 

 [h-t 4]  HARTA MENTALĂ - schema generală şi exemplu ilustrativ ("Fractalul") 
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PREVEDEREA DE ACTIVITĂŢI ÎN RAPORT CU UN CENTRU DE INTERES 
(MODEL-SUGESTIE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.I. 

CERCETARE 

FORMARE 
DEZVOLTARE 
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TRASEU DE PROGRAM 

"Analiza căii critice": diagrama Ishikawa (schema 'Fishbone') prelucrată 
 

       a'    a"        c'                n2 
 

    a                  c                                    x1/x1'                          y1/y1' 
 

         

     P       T          P 
 

 

                     b                  d                                                               z1/z1' 

 

                            b'  n1             n3                     n4 
 

 

- P : problema 

- T : axa temporală (de urmat până la PERFECTAREA şi pentru PROLONGAREA programului) 

- a, b, c, d… : intervenţii proiectate inţial şi efectuate conform planificării 

- a', a", b', c'  : intervenţii proiectate ulterior – de factura corectării/optimizării 

- n1,  n2, n3 , n4… : intervenţii neproiectate, dar efectuate în urma accidenţilor apăruţi 

- x1/x1', y1/y1', z1/z1' : instanţe de monitorizare-validare-ratificare ([pre]evaluări interne/externe) 
 

Situaţionalizare: activitate independentă (APROFUNDAREA PROBLEMEI: www.youtube.com/watch?v=iFlX6EDewgE) 

http://www.youtube.com/watch?v=iFlX6EDewgE
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 [h-t 4 bis] CADRUL  TERMENILOR  DE  REFERINŢĂ (prestandardiali) 
 

A1. Marcarea scopurilor generale: 

- substanţializarea învăţării permanente ('long-life') ca dimensiune majoră a politicii educaţionale 

- generarea calităţii pentru reuşită educaţional-umană a tuturor implicaţilor în proces, începând cu aceea a formării 

continue ('in-service', 'on-the-job') 

- asigurarea echităţii reale în sistem-proces − în termeni meritocratici: şanse egale (pentru toţi) la intrare, şanse 

echivalente (pentru fiecare) pe parcurs şi la ieşire 

A2. Precizarea finalităţilor diferenţiate de formare Indícii generale şi specifice proreformatoare în programul MdI: 

Indicii generale: - la palierul funcţional ‒  diversificarea concludent-reformatoare, prin/ca alternativă, a (re)profe-

sionalizării veritabil-continue a personalului educaţional 

- la palierul procalitativ ‒  reconceperea descentralizată şi de-concentrată, ca reglator şi inovativ, a 

sistemului de profesionalizare continuă 

Indicii specifice: - la palierul funcţional ‒  priorizarea formării de formatori naţionali, zonali şi locali prin (şi pentru) 

prestarea de modéle de intervenţie 

- la palierul procalitativ ‒  scenarizarea curriculară  a MdI ca program de formare veritabil-

continuă în vederea generării calităţii educaţiei 

B. Stabilirea nivelurilor de formare pentru participantul la programe de profesionalizare ca formator: 

- beneficiar de formare (no star) 

- utilizator de formare * 

- facilitator-diseminator de formare ** 

- prestator-demultiplicator de formare *** 

- (co)autor-ofertant de formare **** 

- expert în Formare ***** 



MdI      © TMM - ISE, 2010 
 

handout 

 

C. Stabilirea competenţelor ca repere de profesionalitate : 

1. Competenţe generale în Formarea continuă [v. COMPETENŢE-ATRIBUŢII  GENERALE  ale  formatorului  

de  formatori] 

2. Competenţe specifice pentru Programul MdI [v. APLICAŢII] 

3. Competenţe procurriculare: pentru infuzarea în curricula a competenţelor-cheie general-europene (Communication 

in the mother tongue, Communication in foreign languages, Mathematical competence and basic competences in 

science and technology, Digital competence, Learning-to-learn, Social and civic competence, Initiative taking and 

entrepreneurship, Cultural awareness and expression) şi a competenţelor prevăzute în standardele româneşti 

D. Selectarea, în baza eşafodajului de aplicare a Programului [v. textul referenţial al Programului MdI] a activităţilor 

evaluabile prin rezultatele lor − considerate ca: 

a/ produse elaborate şi livrate; 

b/ efecte aşteptate şi constatate 

E. Stabilirea tehnicilor de formare [v. Proceduri şi Procedee] pentru formatele proxemic şi telematic
143

 (de fapt, pentru 

o combinată ProTel − ideală pentru formarea veritabil-continuă) 

F. Optarea pentru conţinuturi teoretic-aplicativ ilustrative 

G. Preluarea sau construirea aparatului de evaluare [v. APARATUL DE EVALUARE] 

H. Preluarea/construirea aparatului de ratificare a Programului în baza indicatorilor de performare concretizaţi 

în competenţe [v. INDICATORI  (DOMENII DE COMPETENŢĂ)  DE  RATIFICARE DE PROGRAM] 
 

 
143

 v. Anexa 
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TERMENII DE REFERINŢĂ 

AI NIVELULUI *** DE FORMARE CA FORMATOR PENTRU IDENTITATEA PROFESIONALĂ DE 

PRESTATOR-DEMULTIPLICATOR DE FORMARE CONTINUĂ CENTRATĂ PE ZONĂ 

ÎN PROGRAMUL MdI 
 

 

NOTĂ LIMINARĂ. Termenii de referinţă valabili pentru Programul MdI sunt: 

a/ de văzut ca ipostaze prestandardiale, de uz zonal; 

b/ de conceput în cadrele propuse (sub A1. ‒  v. p. ant.) ca finalităţi ale reformei de fond prin formare; 

c/ de elaborat în perspectiva structurii standardului de profesionalizare propus
144

: în spiritul indicatorului 

(domeniului competenţial) 'variabilitate' (opţiune alternativă, în spirit transformator, cu valoare de comutare
145

) 

‒  corespunzător indiciului (reperului de poziţionare în sistem) 'insurgenţă', aflat, în structura de 

standard, la intersecţia exemplarităţii ('etalon') cu inovativitatea ('devianţă') şi evaluabil ca valoare modificată; 

c/ de construit în raport cu particularizarea acestui spirit la "litera" programului MdI
146

 ‒  rostuit ca actualizare 

a strategiei de formare prioritară veritabil-continuă a formatorilor de formatori ca pivoţi ai reformei de fond; 

e/ de considerat, din această condiţie, ca având - asociat caracterului reglementativ specific termenilor de 

referinţă / standardelor - un puternic caracter reglator. 

 
144

 v. "Elemente de...", slide "Standard de profesionalizare în cheie proreformatoare" (p. 33) 
145

 pentru caracteristici, v. "Elemente de...", slide "4V : RATIFICAREA DE PROGRAM" (p. ...) 
146

 v. APLICAŢII, I. 



MdI      © TMM - ISE, 2010 
 

handout 

 

Indicatori de performare
147

 ‒  competenţe generale
148

: 
 

1. De formare proprie
149

 veritabil-continuă ‒  prin competenţe necesare şi utile programului 
 

1.1. Rezultate aşteptate 

1.1.1. Ca produse: 

- contribuţii practice (prestări, instrumente, evaluări)
150

 

- atestate 

- marketing personal (publicaţii, apariţii) 

1.1.2. Ca efecte: 

  - competenţe proprii probate 

  - declanşare de ecouri (preluări, demultiplicări, emulaţie) 

- inducere de spirit implicativ, relaţional, inovator, antreprenorial, motivaţional, de interese de formare permanentă 
 

1.2. Activităţi utile evaluabile 

1.2.1. Evaluarea stadiului personal de pornire relativă (valoare-"martor"): vocaţie ‒  dotarea nativă constatabilă obiectiv; motivaţie ‒  

crez profesional de reformă şi autoinvestire constantă ca şi capital uman (implicare); expectaţie: baza de iniţiativă proactiv-proechipier-

procalitativă
151

 

1.2.2. Structurarea proiectului personal pe patru termene (imediat, scurt, mediu, lung), funcţie de raportul priorităţi/urgenţe 

1.2.3. Organizarea mentalului ca resursă comutabilă de la confort la risc (adhocraţie) şi de la funcţional la calitativ (self-management) 

1.2.4. Deţinerea principiilor de bază ale formării continue centrate pe zonă prin MdI şi practicarea reflecţiei permanente asupra lor 

1.2.5. Frecventarea de surse de informaţie specializată şi complementară 

 
147

 v. slide "O imagine sintetică: matricea competenţe-atribuţii ale FF" (p.27). DOUĂ NOTE. 1. În concepţia noastră, indicatorii 

educaţionali, reprezentând domeniile de competenţialitate, privesc performarea (prestarea curentă), nu "performanţa" (rezultatul raportabil). 

2. Conform principiului prevalenţei resursei umane asupra sarcinilor de lucru, acest mod de concretizare a virtualităţilor de 

profesionalitate care sunt competenţele determină conceperea şi îndeplinirea atribuţiilor înscrise în fişa postului (v. din nou p.27) prin 

acţiuni corect proiectate. 
148

 pentru competenţe specifice, v. APLICAŢII I. 
149

 deşi cea mai importantă în ordine şi logică, şi deontologică, această competenţă nu apare niciodată în fruntea construcţiilor standardiale 
150

 pentru nivelurile **** şi ***** se prevăd, printre contribuţiile practice, programe (cu toate dimensiunile acestora, de la concepere/coautorat la 

marketing/furnizare), precum şi contribuţii teoretice (concepte, modele, standarde) 
151

 v. slide "Competenţe" (p.37) 
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1.2.6. Exercitarea expertizei integrale în formarea continuă în MdI (preformare-planificare-proiectare-performare-perfectare-prolongare), 

în spiritul managementului de proces (opţiune-decizie, organizare-executare, monitorizare-evaluare, optimizare-continuare) 

1.2.7. Analizarea (periodică a) progresului în dezvoltarea personală prin interraportarea expertiză-experienţă (generale şi specifice) 

1.3. Tehnici de formare adaptabile (v. ANEXA) 

1.3.1. Pentru formatul proxemic 

  - manevrarea structurii de format [primit/construit] 

- utilizarea de procedee adecvate 

- prestarea de (auto) evaluare alternativă 

1.3.2 Pentru formatul telematic 

- utilizarea eficientă a structurii de format  

- păstrarea bunei prezenţe, frecvenţe, cadenţe 

- oferirea de consultanţă 
 

1.4. Conţinuturi ilustrative [teme] 

1.4.1. Comunicare 

1.4.2. Elemente de formare ca formator în cheia "gândirii «altfel»" 

1.4.3. Repere de reglementare-reglare 

1.4.4. Metodologie şi procedee 

1.4.5. Competenţialitatea 

1.4.6. Teoria şi practica evaluării 

1.4.7. Management de proces [cu aplicare în speţă] 

1.4.8. Modelarea MdI ca program (structură, funcţii, aplicaţii) 
 

1.5. Modalităţi concrete de (auto)monitorizare ‒  funcţie de rezultatele aşteptate ca produse şi ca efecte 

1.5.1. Supravegherea deschiderii, inovativităţii, implicării şi consecvenţei susţinerii MdI [îndeosebi în varianta "tare" ‒  v. h-t 9] 

1.5.2. Introspecţia ca transpecţie [v. Textul-suport] 

 

1.6. Modalităţi eficiente de (auto)evaluare a competenţelor ‒  funcţie de rezultatele aşteptate ca produse şi ca efecte, prin indici 

constatabili, la nivel: situativ (prezenţa în proces); participativ (cooperarea în echipă); modificativ (contribuţia [inovativă] personală) 

1.6.1. Utilizarea aparatului specializat de evaluare [în baza abordării temei valorii] 

1.6.2. Alcătuirea şi actualizarea portofoliului personal 
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Pentru celelalte competenţe generale ‒  de: efectuare de analize-test de interese-posibilităţi-disponibilităţi; proiectare-performare-ratificare-ofertare 

de programe de formare (veritabil-continuă); elaborare de curriculum integrat, cu evaluare proiectivă încorporată; furnizare de consultanţă 

pentru cercetare-formare-dezvoltare şi pentru vizibilitate, ca şi pentru competenţele specifice, termenii de referinţă se stabilesc în mod similar. 
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[h-t 5.] ZECE ÎNTREBĂRI DESPRE COMPETENŢE 
 

 

1. Ce sunt competenţele ? 
  = dotări personale înnăscute ("gifts") – (cap)abilităţi/aptitudini/înclinaţii/capacităţi? 

 = trăsături derivate din cunoştinţe ("skills") – abilităţi, priceperi, deprinderi, obişnuinţe? 

 = tehnici preluate prin observare ("crafts") – procedee, proceduri, operaţii, comportamente, maniere?  

 = altceva (ce anume?) 
 

2. La ce folosesc ele ? 
 = la abordarea unei mari diversităţi de tipuri şi categorii de probleme? 

 = la rezolvarea unei sarcini: a/ ca problemă; b/ în viaţa curentă; la examen?  

 = la elaborarea unor documente normative (contract de muncă, fişă de post)? 

 = la altceva (la ce anume?) 
 

3. Cum se dobândesc ? 
 = prin însuşirea de la o persoană competentă la alta, în procesul formării sau al activităţii curente? 

 = prin transfer de la o sarcină rezolvată la alta? 

 = prin preluare din standardele profesionale? 

 = altfel (cum anume?) 
 

4. Cum se aplică ? 
 = se utilizează, dintr-o listă furnizată, acele competenţe utile unei sarcini (bine) formulate?  

 = se estimează care sunt calităţile utile îndeplinirii unor obiective operaţionale (bine) precizate? 

 = se proiectează un raport intre calitatile necesare si activitatile de prestat? 

 = În alt mod (cum anume?)  
 

 5. Cum se constată ? 
 = este observată, pe o anume durată, persoana în cauză? 

 = este provocată o situaţie (de lucru) din care să reiasă priceperile persoanei? 

 = este consultat un tabel cu (anumite) valori / o lista de indicatori de performanţă?  

 = prin alt mijloc (care anume?) 
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6. Cum se evaluează ? 
 = se raportează anumite constatări la o scală (pre)stabilită sau stabilită ad-hoc? 

 = se compară persoane în situaţii similare sau prestatia aceleiaşi persoane în situaţii diferite? 

 = se analizează diferite produse ale persoanei/persoanelor evaluate? 

 = cu alt demers (care anume?) 
 

7. Cum se menţin ? 

 = subiecţii sunt invitaţi la sesiuni de formare sau la obţinerea de grade/titluri? 

 = subiecţii sunt implicaţi în experienţe succesive de învăţare (în şcoală)? 

 = subiecţii sunt stimulaţi (profesional, material etc.) să-si menţină competenţa? 

 = prin alte strategii (care anume?) 
 

 8. Cum se optimizează? 
 = competenţele nu se optimizează, ci se reînnoiesc? 

 = competenţele se optimizează numai prin perfecţionare? 

 = competenţa se desăvârşeşte în procesul educaţional? 

 = altfel (cum anume?) 
 

 9. Cum se împărtăşesc ? 
 = prin dialog? 

 = prin conlucrare în diverse tipuri de activitate? 

 = nu se împărtăşesc, fiind bunuri individuale? 

 = prin alte acvităţi (care anume?) 
 

10. Cum se răsplatesc ? 
 = pe baza discriminării pozitive a unei/unor trăsături profesionale? 

 = pe baza unor prevederi legale, sau ale altor tipuri de normă? 

 = pe baza unor criterii adecvate lor ? 

 = pe altă bază (care anume?) 

 

 

 Situaţionalizare:  convergenţa accepţiilor (CE ALTE ÎNTREBĂRI SUNT UTILE EXPLICĂRII NOŢIUNII?) 
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[h-t 6.] DEFINŢIA COMPETENŢIALITĂŢII. GLOSE
*)

. 
 

Deşi programatic descriptivă - deci, extensivă -, definiţia competenţialităţii ca nucleu al expertizei aflate stare de echilibru ("ideală") este un 

concentrat de repere noţionale în al căror fundal stă reţeaua constructelor unei teorii a formării pe care am numit-o Eutropologie: 

vorbire-despre-devenirea-profesională-permanentă. Viziunea de lucru este metodologică - în înţelesul epistemic de "reflecţie asupra căilor" 

(de construcţie) -, şi anume hermeneutică: institutivă de sens prin generări succesive de accepţii, în crezul (numai aparent paradoxal) 

'Nu găseşti decât ceea ce cauţi; şi n-ai căuta dacă n-ai fi găsit'. Definiţia constituie instanţa (doar) inaugurală a demersului, acoperind 

operaţiunea mentală de preînţelegere, ca survol intuitiv, dar mai ales interogabil, deschizător de porţi radiale spre interpretare şi înţelegere, 

componentele "forte" ale reflecţiei (în opţiunea noastră: unificate în instanţa comprehensiune - întocmai cum, în procesul explicit al generării, 

secvenţa mediană tradiţional-repetitivă se compactează în operator-"miez", reprezentativ pentru ideea de comutare prin inovare). Această 

instanţă va produce, prin imersiuni relaţional-critice şi "laterale" (le-am numit, ca ansamblu, 'gândire «altfel»'), resemnificări care, ca realităţi 

de gând propuse, vor emerge în enunţuri modalizate expresiv-ortoforic (personalizate plastic-conceptual): instanţe de reformulare. 
 

De semnalat - întrucât mai greu detectabilă, atâta timp cât formarea iniţială şi (zis-)continuă a actanţilor educaţionali persistă într-un reţetism 

conţinutist care ignoră condiţia metodologicului de reflecţie ca, în şi despre acţiune - este utilitatea acestei abordări în solidar pentru teoria şi  

practica Formării: detectând şi exploatând afinitatea naturală între obiectul abordat - competenţele în fuziune, în aliaj mental omogen, ele 

fiind distinct(iv)e doar analitic şi operaţional - şi modul de abordare - concomitenţa hermeneutică, instanţele fiind simultane în cuget (cele ale 

"miezului" chiar indisolubile), apariţia lor distinctă în construcţie fiind, aşa-zicând, trompe l’oeil-ul discursului verbal ca "artă în succesiune", 

actul abordării  o transformă în consubstanţialitate fructificată în solidar; ceea ce înseamnă că abordarea lor (teoractic-)optimă este 

corelativă: competenţele ca întreg - în termeni de competenţialitate -, instrumentate hermeneutic ca proces intern unitar. 
 

I. 

• competenţialitate = nucleul expertizei personale; concept prin excelenţă metodologic şi distinct: 

# nu competenţă (generică sau administrativă); 

# noţiune necesară dezomonimizării faţă de sensuri din alte domenii şi distingerii noţiunii-obiect de: 

- "gifts": dotări personale înnăscute: capabilităţi/aptitudini/înclinaţii/capacităţi 

- "skills": trăsături derivate din cunoştinţe şi exerciţiu: abilităţi, obişnuinţe, priceperi, deprinderi 

- "crafts": tehnici preluate prin observare-imitare: comportamente, maniere, operaţii, proceduri, procedee; 

- atribuţii, obiective, sarcini [v. standardele ocupaţionale] şi de atitudini (asumare, recuzare, supralicitare); 

# head (anataxic, ordonator, nu taxonomic, ierarhizant), supraclasă pentru un câmp mental cu varii clase de competenţe; 
 

 
*)

 Nota bene: cele de faţă reprezintă viziunea noastră asupra competenţelor de până în 2009. În 2012 ("Managerializarea competenţelor..."), aceasta s-a rafinat. 
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II.  

• relief stilistic individual evolutiv = specific al personalităţii profesionale: 

# relief = unicitate personalitară mai adecvat formulată astfel, decât - de exemplu - ca "amprentă", întrucât exprimă irepetabilitatea mai 

degrabă prin sugestia discretei adâncimi de peisaj intern, decât prin aparenta și definitiva înălţime a unui "model" inconfundabil şi întrucât 

presupune o dinamică "geologică", greu sesizabilă ca atare, dar evaluabilă, cu instrumente adecvate, în actualizările ei (recurente, dar nu repetitive) 

‒  dintâi prin comparare intrapersonală la momente succesive şi, la rigoare, prin comparaţii interpersonale; 

# stilistic = specific totodată "existenţial" ‒  mod de fiinţare, cu mai înainte sugerata "abisalitate" (în termeni [Freud-]Blaga) implicită şi (în 

termeni Mircea Florian) recesivă, adică fertilizantă; şi pragmatic ‒  manieră de manifestare, cu personalitatea inovativă bine considerată; 

# individual = irepetabil în timp şi spaţiu; 

# evolutiv = care devine prin natura lucrurilor (uneori inerţial şi convenţional), *devenitor, sugerând/numind mişcarea pe o axă; dar 

"evoluţie" trebuie considerat ca termen generic, indicând şi mişcarea posibil-involutivă, iar (aparent) paradoxal ‒  chiar staza; 

• potenţial profesional dinamic = aparent ‒  o tautologie: ceea ce evoluează pare a fi dinamic prin / de la sine; totuşi, "ne-starea" naturală, activ-

itatea curentă a spiritului nu este totuna cu dinamica lui: ebuliţia intelectu[alu]lui conştient şi preocupat, în sensul responsabilităţii (inclusiv 

asumarea de risc), de propria expertiză: 

# potenţial = virtual, nu tangibil; latent, nu patent; în devenire, nu dat şi/sau definitiv (nici talentul ‒  la un capăt; nici experienţa ‒  la celălalt 

nu sunt competenţiale prin ele însele); esenţializat, nu cristalizat; implicit, dar nu subînţeles; oportunitar, dar nu providenţial ‒  competenţialitatea 

având identitate de increat; 

# profesional = în sensul propriu, de "meserie" (dar, aceasta, în speţă: profesorală, nu "ştiinţifică"), nu de "ocupaţie"; 

# dinamic = nu doar în mişcare, ci în căutare; nu doar activ, ci pro-activ ("activistic"); nu doar (auto)ţintit, ci relaţional; v. şi, mai sus, "evolutiv"; 

 

• în/de optimă orientare = eutropie = configurare permanent-formativă, reflexiv-tranzitivă (dintâi autostructurare, apoi ghidarea altora) și 

asumativă, intermediată și facilitată de educaţia considerată şi prestată ca ocazionare-facilitare a relaţionării cu lumea: 

# eutropie: 

- provenienţă: Gr. eu = bun, armonios, optim + tropē = rotire/răsucire/îndreptare/orientare spre ‒  în temeiul unei/unor afinităţi subtile 

(mai târziu şi în alt context li se va spune "elective"). O actualizare timpurie: metafora socratică a "ochiului" care "trebuie să se răsucească 

împreună cu sufletul întreg" spre ţinta cunoaşterii (cf. Platon, Republica, 518, b-c. trad. A. Cornea ‒  punct de la care, însă, Atenianul judecă 

în sensul a ceea ce va rămâne unul dintre cele mai ideologice şi intolerante domenii ale practicii umane ‒  pedagogia: educatorul are 

misiunea de a conduce imperativ-directiv, spre această ţintă, pe tânărul învăţăcel care fie fusese rău îndrumat, fie "nu priveşte spre ce ar trebui"); 

- distingere: sensul "pozitiv" din Biologie (MDN: "adaptare a unor flori la polenizare doar prin anumite insecte specializate") sau numele 

unui sfânt militar (Eutropie/Eutropiu), deși au același etimon, sunt indiferente accepției de față; 
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- accent: în registru pasiv eutropicul este un non-sens: atât ca reflexiv (autoorientat) cât și ca tranzitiv (exoorientat), el este pro- şi co-activ; 

 

III. 

• constituit = mai degrabă, constituind (ca proiect personal in spe), cu un gerunziu adjectival - cândva poetic, mai ales la feminin (eminescienele 

"lebădă murindă" sau "stele tremurânde"...) -, azi desuet, prin încetăţenirea perifrazei 'în curs de'; totuşi ‒  cu caracter de contiguitate, avându-şi 

"nodurile" lui: actualizările, aplicările, formalizările în scop practic, între care "internodurile" sunt acumulări-rafinări; dar aceste încremeniri sunt 

aparente, fiindcă acolo/atunci este locul/timpul reflecţiei în acţiune, unde/când experienţa potenţează maxim (chiar dacă - în termenii specifici 

'gândirii «altfel»' - în chip "vertical") expertiza ca "mediu de viaţă" al competenţialităţii; 

• efect de formare veritabil-continuă = rezultat în durată al demersului permanent de autoconstrucţie, expresie a formaţiei personal-profesionale 

calitative; competenţialitatea este nu 'produs' stabil al unor 'cunoştinţe' (în metodologia educaţiei produsul este o sumă...), ci efect mobil - mai mult, 

dar mai cu seamă mai altfel decât suma părţilor (W.Wundt: fenomenul psihic, Prigogine: structurile disipative) - al unor moduri proacţionale 

pentru care cunoştinţele sunt doar ilustrări de obiectualizare: 

# efectul de formare este un profil intern în edificare (în ambele sensuri ale termenului) permanentă prin de- şi re-semnificarea ca accepţii a 

unor sensuri date şi luate, evaluabil în valori modificate procalitative în conduită şi în atitudine şi ratificabil, post-formare şi/sau post-acţiune; 

# continuitatea reală a profesionalizării este cheia progresului personal şi, prin aceasta, social şi naţional; ea este de înfăptuit nu prin "cursuri" 

sporadice sau cincinale de "perfecţionare" conţinutist-metodică, ci prin programe de formare a căror veritabilă continuitate este garantabilă doar 

prin formarea grupurilor zonale şi locale de formatori de formatori, care să le producă şi să le performeze descentralizat (pe zonă/şcoală); 

• în bază de cercetare ca permanenţă = cercetarea specific-profesorală, în integralitatea ei - documentare-reflecţie-aplicare -, este, profesional, 

mod natural de fundamentare conceptual-metodologic a (auto- şi inter-)formării continue centrate pe zonă, iar managerial ‒  lucru individual şi în 

echipă în sprijinul reuşitei educaţional-umane a tuturor implicaţilor în proces, care trebuie să devină, prin decisa implicare a managementului de 

subsistem, componentă uzuală a activităţii organizaţiei şcolare zonale/locale, fructificându-şi demersurile: formativ în modéle de intervenţie; şi 

dezvoltativ în proiecte şi programe corelate şi pe termen lung [v. mai jos, aplicaţii]; 

• prin reflecţie centrifug-centripetă (divergent-convergentă) = chiar aproximată mai sus, pro bono, ca 'acumulare' - ceea ce ar putea da impresia 

de cantitativ şi de liniaritate -, competenţialitatea este nu un "precipitat" de cunoştinţe (fie ele teoretice şi metodologice) "diseminabile" şi 

reproductibile, ori depozit de reţete/tehnici (metodice) general-aplicabile, ci structură mentală topologică ("in-formă"), holistă, disipativă (Thom: 

departe de a fi malefică, instabilitatea/turbulenţa creează ordine), calitativă, construită prin permanentă reflecţie ‒  întâi (la învăţăcel): centripetă, 

convergentă, homologică - cunoaşterea prin asemănător; apoi (la profesionist): centrifugă, divergentă, heterologică - cunoaşterea prin diferit ‒  în care 

rolul "animator" al 'gândirii «altfel»' şi al imaginaţiei este nu doar dezirabil, ci şi cultivabil; 

# reflecţia ca acţiune = aspectul continuu-intelectual al conştiinţei; # reflecţia în acţiune = aspectul pragmatic-relaţional al raţiunii;               

# reflecţia despre acţiune = aspectul concluziv-ratificativ al gândirii;  
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• fuziune personală armonică = nonconflictuală - inclusiv pentru că "difuză" -, integrala competenţialităţii ca nucleu al expertizei este proprie 

personalităţii intelectual-profesionale (de unde ideea de "amprentă" ‒  subiacentă celei de "relief"), dar deschisă relaţionării cu altele 

asemenea/neasemenea; 

• capabilităţi-disponibilităţi-efectualităţi = triada bazală a acestor "enzime" calitative conjuncte în dinamica unică a competenţialităţii,  net diferită 

de pozitivistul terţet "conţinuturi" plus "deprinderi" plus "atitudini", în primul rând pentru că este orientată preponderent teleologic (finalitar, proiectiv), 

nu etiologic (cauzal, retroiectiv) ‒  eventualul reproş de "nemăsurabilitate" fiind neavenit: nu competenţele - şi cu atât mai puţin competenţialitatea - 

se evaluează (Thom: concepţia primitivă a cunoaşterii unui lucru prin descompunerea lui trebuie înlăturată), ci rezultatele - îndeosebi ca efecte - 

acelor acţiuni prin care ele se exercită; iar în al doilea rând, fiindcă arcul ei - din al cărui spaţiu parabolic informaţia nu lipseşte (valori, cultură) -, 

uneşte nativitatea constatabilă - sine qua non, ca în cazul oricărei construcţii umane (fără "tehnică" nu se pot construi nici tactici şi nici strategii) - cu 

intenţionalitatea asumabilă ‒  tocmai aliajul acestor dimensiuni ale personalităţii profesionale gerând actualizarea competenţialităţii şi progresia ei; 

 

IV. 

• actualizabil = forma de manifestare concretă a competenţialităţii, în "prezent"-uri succesive (nu doar contigue, ci şi diferite): de-formarea 

echilibrului dinamic al sistemului de expertiză prin reflecţie "in-formă" şi fiind condiţionată de răspunderi (sarcini date) sau de responsabilităţi 

(interese "luate"); dacă mimetoidă, actualizarea se înfăptuieşte "dependent", prin aliniere la cerinţa directă a unui atractor extern predictibil: 

"comandă/ordin"; dacă inovativă, ea se face emergent, prin abatere, sub acţiunea [paradoxal-]"turbulentă" a atractorului intern "inspiraţie/imaginaţie"; 

• situaţional = concretizarea competenţialităţii pe mediana relaţiei context‒ situaţie‒ caz înseamnă evitarea limitării, pe de o parte, la 

"paradigmatic" - cu expresă marcare a caracterului paradogmatic, inovativ-demultiplicativ, "riscant", al actualizării - şi, pe de alta, la "nevoi" izolate 

- cu deschidere spre inter- şi spre trans-acţiune; dar, mai important, înseamnă şi optimă poziţionare între generalul teoreticului per se şi particularul 

metodic reţetist, cu programatică axare pe "viul" utilizatorului (v. mai jos, veri-curricularul); 

• în scopul transferării de expertiză = modalitatea de abordare este teleologică, finalistă, proiectivă, vizând "viitori"; 

# transferabilitatea competenţială trebuie privită - în afara aspectului certificativ, ocupaţional-instituţional (recunoaşterea reciprocă de către 

varii organisme a diplomelor) -, dintâi, sub aspectul ei esenţial: calificativ-profesional-intelectual; viziunea holist-integraţională a competenţelor ca 

aliaj coeziv de dimensiuni ale personalităţii se distinge de alte abordări (definirea lor ca loc comun de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini; v. mai sus,  

competenţialitate) prin caracteristica proiectivităţii: spre a deveni partajabile pe piaţa muncii, competenţele trebuie programatic - i.e. anume; şi prin 

programe - format-evaluat-ratificate ca actualizabile în împrejurări şi ca aplicabile pentru sarcini (atât de răspundere, cât şi de responsabilitate) 

diverse; genul proxim educaţional al acestora este curricularul, în înţelesul lui cuprinzător şi relaţional de totalitate prevăzută, predictibilă şi posibilă a 

faptelor de formare care - respectiv: este necesar şi util; este de dorit; este / ar putea fi conceptibil să aibă loc (de unde cele două tipuri de modéle de 

intervenţie - "slab" şi "forte" - propuse) într-un mediu de formare; 

# "expertiză" încă are nevoie de dezomonimizare în spaţiul educaţional de la noi: el numeşte nu examinarea/investigaţia contabilă  cu substrat... 

penal (de unde remanenta conotaţie negativă) -, ci, dimpotrivă, know-how-ul de analiză-acţiune într-un domeniu de lucru; asociabilă cu profit: 

adoptarea/adaptarea altui termen din zonă: proficienţa, cu trimitere la efectivitate: ducere la bun sfârşit, de calitate, a unui demers; 
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• în curricula veritabil-integrate = pluralul originar sugerează - intenţionându-se (încă) un semnal de alarmă faţă de manelistul "curiculă" -, 

utilizabilitatea competenţialităţii în orice tip de situaţie educaţională (transferabilitatea competenţelor ca virtualităţi d e profesionalitate) şi 

demultiplicabilitatea rezultantelor (v. comentarea restului enunţului dintr-o perspectivă unitară a trăsăturilor dezirabile ale curricularului reformator); 

• proiectiv-plauzibiliste ... bune practici demultiplicabile = (secvenţă descriptivă unitară tratată "în bloc"); de reamintit că succesivele paliative 

pseudoreformatoare - "arii curriculare", "reducerea numărului de discipline", "descongestionare" - vădesc rămânerea în convenţia pedago-metodică şi 

conţinutist-nonformativă, incapacitatea sau refuzul de a accede la modal (care constituie esenţa curricularului veritabil); în aceste condiţii, din orice 

"schimbare" (zisă-)curriculară vor continua să rezulte aceleaşi programe şcolare bazate pe informaţie redusă la scară şi transmisă ("predată") cu 

pretenţia că este comunicată: "sosii"/"clone" de cunoştinţe ştiinţifice menite reproducerii fidele (deoarece comode la evaluat), dar cvasiinutile chiar şi 

informativ, fiindcă datate (istorice) şi discrete (separate); alternativa formativă la acest "curriculum-mimem" ca traseu dirijist de gen verosimilist - text 

informaţional-livresc, ultra-mono-disciplinar şi fragmentat-capitolar - este curriculumul-fictem ca traiect eutropic de gen plauzibilist - propus ca 

demers comunicaţional de tip coverbal (proiectat-performat din perspectiva tuturor formelor verbalului), elaborat ca scenariu perspectivist, cu suport 

fizic (instrumental) modular, redactat ca anatext, integrat transdisciplinar şi crosscurricular, inclusiv prin preluarea spiritului extracurricular şi 

in/nonformal şi a interselor de formare ale utilizatorului, şi bazat pe pragmatica valorizării efectelor de formare prin evaluare proiectivă încorporată 

('Ce faci cu ce ştii?'), destinat obţinerii nu de "rezultate şcolare" planificate, ci de reuşită educaţional-umană; de precizat că, oricât de neobişnuită ar 

părea - pentru început - conceptistica ei, orientarea de faţă este - forţând cu bună ştiinţă inerţii şi comodităţi -, motivativ-coparticipativă dintâi la 

nivelul condiţiei intelectuale a profesorului ca profesionist şi implică trebuinţa ca bunele practici ('good practices') curriculare să fie gândite ca 

ilustrative - de neînţepenit într-o optimă practică ('best practice') "exemplară" şi, ca atare, nu impuse, ci ofertate pe piaţa educaţiei -, ca rezultat al 

integrării curriculare efective (nu pretinse) -, pentru ca flexibilitatea în conceperea ei prodemultiplicativă (nu diseminativă), în temeiul "întrupării" 

competenţialităţii ca miez de expertiză în prezenţa catalizatoare a 'gândirii «altfel»', să-i poată oferi variabilitatea şi adaptabilitatea;  
 

V. 

• evaluabil = punerea în evidenţă şi în valoare de perspectivă a reliefului competenţial este imposibilă în termenii actualei evaluări funcţionaliste: 

aprecierea indirectă - prin rezultatele (aleatorii ale) elevilor; judecarea prin măsurarea exclusivă a produsului - cu ignorarea acţiunii efectelor de 

formare în maniera personală de generare a calităţii; absenţa creditării provizorii a intenţionalităţii formalizate (schiţe de proiect, programe de auto-

/interformare, idei de inovare proiectabilă); acestea determină rămânerea evaluării la ipostaza administrativă,. verificativ-retroiectă, iar necesitatea  

trecerii la evaluarea meritocratică, procalitativă, este blocată de lipsa de criterii şi de interese extraprofesionale - sindicaliste şi nu numai; 

• în termeni de valoare modificată = variabilitatea valorii, reieşită din actualizarea situaţionalizată a competenţialităţii, este esenţială în aprecierea 

profesionalităţii profesorale - simpla 'valoare adăugată' sărăcind "economic" şi cantitativ, iar neglijarea posibilei 'valori diminuate' şi a stazei vădind 

trăinicia diabolică a mentalităţii triumfaliste; pe de altă parte, rezumarea în reformă la "ajustare" sau la "ameliorare", vădeşte nu realism, ci limitare 

de orizont şi de viziune; în fine, aparatul valorii modificate constituie parte integrantă a unui sistem evaluativ, în care el succede evaluării 

proiective a rezultatelor personale urmând unei etape de formare continuă şi precede analizei de ratificare de programe şi evaluării integrale; 

• ca marcă a reuşitei educaţional-umane = scopul major al acţiunii complex-curriculare (incomparabil cu "rezultatul şcolar", ca finalitate a formării) 

bazate pe fructificarea competenţialităţii optică metodologică şi managerială: simultaneitatea reuşitei tuturor implicaţilor în procesul schimbării; 
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• în mod diferenţiat funcţional/procalitativ = înainte de a se exprima în grade de calitate, valoarea faptelor educaţionale diferă, în actualizarea 

competenţelor, între nivelul minor al funcţionării în bază de obligaţii propuse şi acceptate prin contractul de muncă / fişa postului, asociate 

răspunderii, şi nivelul procalitativ al asumăriii personale asociate responsabilităţii; competenţele sunt, adesea, diferite de la un nivel la altul, cum 

diferite sunt şi aşteptările şi, prin aceasta, valuările ca atare (şi, în consecinţă, diferenţiate sunt / trebuie să fie şi recompensele); 

• pe ipostaza şi pe tema selectate = potenţială, competenţialitatea nu face sens concret decât în/prin actualizări în competenţe ‒  ipostaze de 

competenţialitate care sunt în funcţie de o temă de interes la utilizator, la un moment dat; aici mai jos: două exemple; 

• şi pe sarcini = acurateţea stabilirii scopurilor imediate ca sarcini de lucru este esenţială în actualizarea competenţelor, prin proceduri şi procedee 

selectate în raport direct cu tema pentru care se optează, "izotopii" lor (valorile modificate) fiind înseşi acţiunile evaluabile întreprinse pentru 

optimizarea calităţii; exemplele de mai jos sunt pur ilustrative; 

• prin raportare... = evaluarea este prin excelenţă "raportare la", fiind de privit - prin diferenţă expresă de examinare -, mai degrabă decât 

sumativ-retroactiv (un fel de control al obligaţiilor îndeplinite sau nu), proiectiv-stimulativ, ca mod de valorificare a potenţialului structurat decat 

a apercepţiei acumulate; vezi mai departe, aparatul de evaluare; 

• pe fond standardial [sau, cel puţin, de termeni de referinţă] = este vorba despre standarde de profesionalizare ca set de criterii reglementative 

destinate subsumării la o unitate de viziune (reformatoare sau dezvoltativă) a variabilităţii umane reglatoare; 

• la o valoare-"martor" = totuşi, evaluarea acţiunii competenţiale exclusiv în raport cu valori de standard, fără iniţiala consemnare a unui 

stadiu-martor, este procustizantă, riscul fiind eliminat tocmai prin combinarea celor două planuri evaluative; 

• la tendinţele inovatoare ale paradigmei în uz = performarea cu scop procalitativ a competenţialităţii are o dublă condiţionare nomică: 

reglementativă (criterială, standardială), impusă - mai mult sau mai puţin mecanic - de convenţia valorilor paradigmatice stabile aflate în circulaţie, 

şi reglatoare (comutativă, stimulativă) propusă - mai mult sau mai puţin institutiv - de eforturile de schimbare/reformă emergente la un moment 

dat; primele vor fi întotdeauna considerate dominante, iar secundele ‒  recesive (v. Florian), influenţa fertilă a celor din urmă depinzând de 

soliditatea formării; şansa reală a schimbării prin acţiune coordonată competenţial este consecventa raportare, în evaluarea periodică - ea însăşi 

reglatoare, dacă realizată în sistem promeritocratic (v. mai sus, "în termeni de...") -, la tendinţele inovatoare din paradigmă, inclusiv la cele 

interne: inovaţia conţinută în cercetarea pentru formare; 

• la scopurile angajate prin asumare de responsabilităţi manageriale = firesc în perioade de reformă - dar şi în epoci de dezvoltare accelerată -, 

accentul procalitativ, mai-mult-decât-funcţional, în operarea ipostazelor competenţiale este dependent de conceperea nu administrativă, politic-tactică, ci 

managerială, strategic-metodologică, a câmpului educaţional; şi anume (v. şi mai sus), nu doar la nivel de sistem, pentru asigurarea precondiţiilor 

necesare apariţiei, dezvoltării şi menţinerii calităţii în Educaţie, ci mai ales la nivel de proces, pentru generarea şi optimizarea calităţii educaţiei 

proporţional cu resursele/condiţiile ‒  dar în sens pozitiv (optimul posibil în condiţi date), nu negativ (lipsesc condiţiile optime, lipseşte şi calitatea); 

responsabilitatea în managementul de proces presupune (formarea pentru) asumarea de riscuri şi convertirea riscului negativ în risc pozitiv. 
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[h-t 6 bis] VALORI - VARIANTA PRESCURTATĂ 

 
Adevărul [etic  

Cariera profesional  

Carisma afectiv  

Creativitatea profesional  

Familia etic  

Frumuseţea afectiv  

Loialitatea etic  

Puterea  afectiv  

Recunoaşterea profesional]  

 
1. Examinaţi în tihnă lista de valori înmânată. 

2. Lucrând strict individual, grupaţi valorile după criterii care vă convin. Notaţi criteriile în 

coloana a doua [de exemplu: Adevărul = etic]. 

3. Eliminaţi din listă, prin tăiere cu creionul, trei valori pe care le consideraţi nereprezentative 

pentru Dvs. personal. 

4. Menţionaţi în coloana a treia, printr-un singur cuvânt, în dreptul fiecăreia dintre cele trei 

valori, motivul eliminării lor [de exemplu: secundar] 

5. Reţineţi pe listă numai trei dintre valorile rămase, tăindu-le pe celelalte trei. 

6. Reţineţi pe listă numai una dintre valorile rămase, tăindu-le pe celelalte două. 

7. Menţionaţi în coloana a treia, printr-un singur cuvânt, în dreptul valorii reţinute, motivul 

optării pentru această valoare. 

8. Listaţi pe block-chart valorile reţinute de membrii grupului. 

9. Comunicaţi grupului, foarte pe scurt, modul în care aţi judecat. 

10. Constataţi care este valoarea dominantă şi criteriul după care a fost aleasă.  

11. Reflectaţi la eventualitatea de a trebui să împărtăşiţi această valoare, pentru un timp, cu  

membrii grupului. 

12. Răspundeţi sincer, pentru Dvs. însevă/înşivă la următoarele întrebări: 

- eliminarea cărei/căror valori v-a creat regret sau stânjeneală? De ce? 

- cum aţi reacţiona dacă în viaţa Dvs. ar interveni intempestiv valorile pe care nu le 

împărtăşiţi? 

- aţi încerca să demonstraţi bonitatea valorii finale pe care aţi ales-o cuiva care a optat 

pentru o valoare pe care o consideraţi foarte diferită de ea? 
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[h-t 7] ANALIZA ANTICIPATIVĂ A RISCULUI ÎN TEMEI EVENIMENŢIAL 

Severitatea de principiu a 

impactului riscului 
asupra proiectului/acţiunii 

Probabilitatea 

apariţiei riscului 

negativ/pozitiv 

A. Motivare  o b i e c t i v ă. 

B. Contracarare/potenţare. 

C. Risc negativ/pozitiv de pas 2. 

Nivelul de 

risc real 
aşteptat 

Decizie 

 1. Impact total negativ  
(f.) mare / medie / 

(f.) mică / nulă 

... Ridicat / mediu / 

scăzut / nul 

... 

 2. Impact negativ 
(f.) mare / medie /  

(f.) mică / nulă 

... Ridicat / mediu / 

scăzut / nul 

... 

 3. Impact tolerabil 
(f.) mare / medie /  

(f.) mică / nulă 

... Ridicat / mediu / 

scăzut / nul 

... 

 4. Impact neutru  
(f.) mare / medie /  

(f.) mică / nulă 

... Ridicat / mediu / 

scăzut / nul 

... 

 5. Impact scăzut 
(f.) mare / medie /  

(f.) mică / nulă 

... Ridicat / mediu / 

scăzut / nul 

... 

 6. Impact neglijabil 
(f.) mare / medie /  

(f.) mică / nulă 

... Ridicat / mediu /  

scăzut / nul 

... 

 7. Impact pozitiv 
(f.) mare / medie /  

(f.) mică / nulă 

... Ridicat / mediu / 

scăzut / nul 

... 

 8. Impact total pozitiv 
(f.) mare / medie /  

(f.) mică / nulă 

... Ridicat / mediu /  

scăzut / nul 

... 

  
COMENTARIU. Fiecare eveniment (considerat) posibil/probabil trebuie evaluat şi argumentat individual. Cu cât un eveniment previzibil 

este mai puţin probabil, dar impactul acestuia, dacă el ar surveni, ar fi major, riscul va fi considerat semnificativ şi va fi încadrat în categoriile 

1-2 şi 7-8. În acest caz, identificarea, analiza şi înregistrarea sistematică a factorilor de risc - garantate de suprevagherea permanentă a 

execuţiei şi presupunând acţiuni deopotrivă de ansamblu şi punctuale de maximizare a consecinţelor pozitive, respectiv de minimizare a 

consecinţelor negative - vor fi dublate de predicţia riscurilor pozitive/negative de pas 2 [col. III, C.] şi asigurate cu soluţii de rezervă 

utilizabile cu promptitudine.  
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 [h-t 8] NOTĂ la SINOPSISUL DE EVALUARE 
 

În cazurile ilustrative dezvoltate ca aplicaţii: 

1. Indiciile (strategice), Indicatorii (competenţiali) şi Indicii (evaluativi) sunt exemplificativi ca idei şi minimali ca număr. 

2. Ipostazele competenţiale se raportează la Indíciile strategice, cu deosebire la cele specifice. 

3. Se procedează la distincţia între palierul funcţional şi palierul procalitativ. 

4. Ţintele generice propuse sunt: DATE = orice gen de intrări; IDEI = orice obiect al reflecţiei; TEXT = orice categorie de 

document/demers scenarizat. 

5. Demersurile sunt decise conform competenţelor pentru care se optează. 

6. Procedurile sunt metodologice (de tip hermeneutic). 

7. Procedeele sunt decise astfel: 

7.1. În spiritul competenţelor selectate - ca ansamblu - şi în litera lor - ca unităţi (indicatori). 

7.2. Distinct pentru fiecare palier valoric (funcţional/procalitativ), dar vizând aceleaşi ţinte; 

7.3. În perspectiva naturii activităţilor presupuse de temă şi de topice, care se vor (re)evalua ca valori modificate 

(ipostaze de calitate generată) în stadii prefigurate pentru o etapă/perioadă. 

8. Ipostazele valorice - ceea ce este de reevaluat la final de etapă sau periodic - se fomulează extensiv (discursiv, dezvoltat), 

în termeni de activităţi; în spaţiul (restrâns al) sinopsisului, sunt codate, trimiţând la lista (ataşată) a valorilor dezirabile. 

9. Pentru evaluarea progresului personal ca efect de formare (în urma unor stagii sau a acumulării de experienţă) se pot utiliza 

fişe de tipul celor descrise în pagina următoare şi apoi exemplificate. 

10. Pentru folosirea modului de evaluare calitativă la programul MdI − a se vedea aplicaţiile ilustrative ale acestuia. 
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EVALUAREA PROIECTIVĂ. FIŞE DE EVALUARE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ. Fiecare tip se foloseşte în AUTO-, INTER-, EXO- şi CONTRA-EVALUARE de parcurs sau finală, în fişe ai căror itemi, 

variabili ca număr şi situaţionalizaţi, vizează varii (tipuri de) competenţe şi utilizează diverse categorii de indici. 

TIPUL 1.  EVALUARE INTROSPECTIVĂ (INSTANŢIALĂ) 

Întrebare: "CUM/ CE  ESTE?" (pe parcursul stagiului/sesiunii) 

Scop generic: conştientizarea gradului de implicare personală în 

formarea de expertiză. 

Ţinte: 

 natura atitudinii faţă de formarea în curs, constatată din 

constanţa coparticipării la program; 

 impactul/priza emoţional/ă al/la modul/ui de formare propus: 

reacţii, problematizări, obstacole (subiective); 

 gradul de (in)satisfacţie în ceea ce priveşte tipul de formare la 

care se participă. 

TIPUL 2.  EVALUARE RETROSPECTIVĂ (MEMORIALĂ) 

Întrebare: "CUM/CE A FOST?" (la finalul formării) 

Scop generic: relaţionarea/îmbinarea expertizei propuse prin 

program cu experienţa preexistentă.  

Ţinte: 

 evoluţia personală faţă de formări anterioare, constatată din 

consistenţa coparticipării la program; 

 impactul/priza intelectual/ă al/la factura curriculumul(ui) propus: 

concepte, topice, construcţii; 

 aşteptări (ne)împlinite,inclusiv prin raportare la alte formări: 

soluţii, căi de continuare-dezvoltare, drumuri închise. 

TIPUL 3.  EVALUARE RETROACTIVĂ (RECUPERATIVĂ) 

Întrebare: "CUM/CE AR FI FOST( DACĂ)?" (pe parcurs / la 

final) 

Scop generic: reactualizarea proactivă a experienţei în baza noii 

expertize modale şi de conţinut. 

Ţinte: 

 imaginea consolidată a activităţii anterioare, constatată din 

eficienţa coparticipării la program; 

 impactul/priza profesional/ă al/la demersul(ui) de formare propus: 

valori modificate, reconsiderări, relaţii echipiere; 

 natura efectelor unor "ratări" (miscues) anterioare pentru care 

programul facilitează "salvări" (rescues) ulterioare. 

 

TIPUL 4.  EVALUARE PROSPECTIVĂ (PREDICTIVĂ) 

Întrebare: "CUM/CE VA FI (CÂND)?" (pe parcurs / la final) 

Scop generic: proiectarea în caracter demultiplicativ a viitoarei 

prestaţii de formare reflexivă (proprie) şi tranzitivă (a altora). 

Ţinte: 

 viziunea calitativă asupra de-făcutului curricular, constatată din 

efectivitatea coparticipării la program; 

 impactul/priza proacţional/ă al/la genul(ui) de formare propus: 

intenţii, traiectorie, perspective; 

 structura comutărilor post-stagiale făcute posibile de expertiza 

competenţială formată. 
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[h-t 9] Fişe de evaluare 
 

Evaluare. 

1. Fişele de evaluare de aici sunt de tipul celor frecvent practicate la cursurile uzuale de perfecţionare. 

2. Ele se vor aplica formal şi fără consecinţe în evaluarea finală. 

3. Se recomandă compararea acestui gen de evaluare cu cel următor, care se va practica în acest program odată cu 

abordarea conceptuală a problematicii evaluării. 

4. Cerinţă: bifaţi, în temeiul unei poziţii cât mai obiective, în fişele următoare figura care corespunde satisfacţiei Dvs. 

în acest set de sesiuni faţă de prestaţia: 

1/ proprie: 

Foarte mulţumită  Mulţumită  Parţial mulţumită  Parţial nemulţumită  Total nemulţumită 

                
Motivaţi – exclusiv în spaţiul punctat și citeț : 

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 
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2/ formatorului: 

Total nemulţumită  Parţial nemulţumită Parţial mulţumită   Mulţumită  Foarte mulţumită 

                   

Motivaţi – exclusiv în spaţiul punctat și citeț : 

........................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

 

3/ grupului: 

Mulţumită   Foarte mulţumită  Parţial mulţumită       Total nemulţumită       Parţial nemulţumită 

                  

Motivaţi – exclusiv în spaţiul punctat și citeț : 

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 
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FIŞELE DE EVALUARE ALE PROFESIONALIZĂRII CONTINUE PRACTICATE ÎN PROGRAM 

  

Fişa 1 ‒  de autoevaluare introspectivă (instanţială) 
 

 ÎNTREBARE: "CUM/CE ESTE?" 

 SCOP specific: conştientizarea implicării în formarea expertizei de formator de formatori. 

 ŢINTE specifice: 

 internă: marcarea impactului/prizei emoţional/raţional(e) al formării / faţă de formare; 

 externă: marcarea nivelului expertizei (concepte, modalităţi) constatat în comutări/persistări în atitudine; 

 REFERENŢIAL specific: competenţa de intracomunicare în termeni de reproblematizare a disponibilităţii de formare. 

 TEME DE EVALUARE: 
 

Tema 1. Modalitatea de evaluare prin fişe ca aceea pe care o completez acum îmi induce – faţă de examinarea uzuală: 

- confort intelectual stimulativ      … 

- pretenţii profesionale sporite      … 

- ideea de alternativă formativă      … 

- dificultăţi de adaptare în plus      … 

 MODUL DE LUCRU: bifaţi opţiunea (una) care, funcţie de specificul formării, se potriveşte cel mai bine stării Dvs. prezente. 
 

Tema 2. Conform celor discutate despre Comunicare – a te întreba despre un subiect de Formare mi se pare: 

- mai uşor decât a răspunde la întrebările puse de altcineva  … 

- mai greu decât a răspunde la întrebările puse de altcineva  … 

- mai greu decât a pune întrebări altcuiva     … 

- mai uşor decât a pune întrebări altcuiva     … 

 MODUL DE LUCRU: ixaţi ( x ) două dintre răspunsurile posibile şi argumentaţi în spaţiul punctat de mai jos, ţinând seama     – aprobativ 

sau nu – de opinia că "esenţială este producerea de accepţii - cu titlu nu de soluţii finale, ci de alternative posibile". 

......................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 OBSERVAŢII ŞI COMENTARII PERSONALE: 
......................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................... 
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Fişa 2 ‒  de interevaluare retrospectivă (memorială) 
 

 ÎNTREBARE: "CUM/CE A FOST?" 

 SCOP specific: constatarea constituirii expertizei de formare prin demers revocativ la experienţa parazitară 

 ŢINTE specifice: 

 grupale: marcarea impactului/prizei intelectual/e al formării / faţă de formare ca spaţiu al manifestării de sine; 

 individuale: marcarea modificării (ajustării / adăugării / creării) valorilor psihice curente faţă de cele preexistente; 

 REFERENŢIAL specific: competenţa de corelare pro-evaluativă a evenimentelor de formare, cu caracter de eliminare a obstacolelor 

 TEME DE EVALUARE: 

 

Tema 1. Ce v-a deranjat anume în grupul de formare la care aţi participat ?  
- ……………………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………………. 

 MODUL DE LUCRU: a/ consultare (2-3’) cu un partener de formare desemnat; b/ enumerarea a cel puţin două inconveniente detectate – 

cu precizarea dacă sunt comune cu ale partenerului consultat sau opţiuni personale; c/ ierahizarea acestora (I: aspectul cel mai deranjant).   

 

Tema 2. Prezentarea-dezbatere a programului pe bază de imagini proiectate a condus la stimulări / inhibări personale precum: 
 

STIMULĂRI      INHIBĂRI 

………………………….    ……………………………… 

………………………….    ……………………………… 

………………………….    ……………………………… 

………………………….    ……………………………… 
 

 MODUL DE LUCRU: a/ consultare (4-5’) cu un micro-grup de formare desemnat; b/ enumerarea a cel puţin trei S / I – cu precizarea 

dacă sunt comune cu ale partenerilor sau opţiuni personale; c/ ierahizarea acestora (I: aspectul cel mai frapant).  

 

 OBSERVAŢII ŞI COMENTARII PERSONALE: 
......................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................... 
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ANEXA 
Spre a ajunge la tema formatului de lucru – o scurtă buclă... formativă. În prezent, libertatea de formare în Educaţie este îngrădită (între altele) de 

restricţiile CNFP (în fond, de monopolul universitar) nu numai prin obligativitatea acreditării cursurilor care oferă credite, dar şi - în speţa noastră 

de interes - prin două constrângeri specifice: refuzul de a acredita programe de formare de formatori şi proscrierea utilizării formulei "la distanţă" 

în formarea şcolară (in-service / on-the-job – zisă continuă, dar de jure periodică, "cincinală", iar de facto sporadică, când nu chiar aleatorie). 

Situaţia este precară - o calificăm astfel fără rezerve, dată fiind situaţia "reformei" - fiind detectabilă la toate palierele complexului "sistem-proces": 

 al politicii de formare iniţială şi continuă în domeniu - în continuare nonprofesionistă -, şi de lipsă de absorbţie ocupaţională în sistem 

a celor formaţi ca formatori pe alte căi decât aceea refuzată de CNFP; 

 al strategiei de "pregătire" sub genericul perfecţionării (inclusiv, precum în formarea directorilor, a ce nu s-a studiat anterior!) de tip 

centralizat şi de factura abia disimulată a "abilitării", în locul unei autentice formări de know-how metodologic; 

 al tacticii de prelungire a regimului de "persoană ocupată în Educaţie" al celor astfel "pregătiţi", în condiţiile frecventei acoperiri a 

costurilor formării de către formabili, în favoarea furnizorilor de formare agreaţi; 

 al tehnicilor "interactive" instrumentalizate ca panaceu ("religia work-shop-ului") şi aplicate, cu "rezervarea" telematicului pentru 

furnizorii universitari, unor conţinuturi-idol, care fac să pară firească eludarea obligaţiei reformatoare de practicare a alternativei. 

Constrângerile au un "fundament" comun: dirijarea centralizată a numirii personalului de conducere şi a circulaţiei celui profesoral ‒  cu avantajele 

(de diverse tipuri) care, în lipsa organizaţiilor profesionale ale profesorilor, decurg, netulburate, pentru "dirijori". Or, formarea autentic-continuă 

axată pe zonă/şcoală, de gen electiv şi de factura intervenţiei proxemice dublate telematic, produse de corpus-ul formatorilor de formatori zonali, 

ar cere monitorizare şi evaluare obiective, bazate pe standarde şi orientate pe calificare, nu pe certificare, înlăturând, astfel, monopolul şi corupţia. 

În locul lor, se oferă - direct sau nu - argumentul sofistic regressus ad infinitum al lipsei de precedent, cândva juvenalizat pe rădăcini platoniene 

('Cine îi păzeşte pe paznici?'), dar defel… platonic în consecinţele lui disuasive: 'Dar pe formatorii formatorilor de formatori cine îi formează?'. 

Iar aceasta ‒  în dispreţul masivului trunchi de gândire care coboară (cel puţin) până la "cauza finală eficientă" aristotelică - în conformitate cu care 
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nu poate exista regresie la infinit a incoativelor, întrucât ea se rezolvă natural "prin gândire, sau prin alegere" (veritabilă ipostază în Logică a 

gestului "machedonic"). Aşa încât - am spune azi - deconstruirea întrerupe, în chip fast, cercul vicios "nu inovăm fiindcă nu avem cadru legal 

pentru aceasta şi nu avem cadru legal fiindcă el n-a avut ce inovaţie să consacre", gândire care, cum s-a şi constatat timp de două decenii, 

pavează în mod sigur calea nonreformei, prin rudimentara limitare a inovaţiei la legitimarea normei. Or, continuitatea reală a formării profesorale 

(şi manageriale) necesită regândirea schimbării ca reformă raţională prin formare, cu finalitate în eliminarea - nu diseminativ şi în etape de gen 

"cascadă", ci prin programe demultiplicative "în undă" - a deficitului de formare din sistem ‒  proces pentru care ideea "De la educaţia pentru toţi, 

la formarea pentru fiecare" este expresia necesităţii de înlocuire a puterii autorităţii (administrative) cu autoritatea puterii (profesionale). 

Dar ce relaţie este între această concepţie comutativă despre schimbare şi chestiunea tehnică a formatelor de lucru? Eliminarea insuficienţei 

(spuneam: detectabilă la toate palierele complexului "sistem-proces") de formare este o problemă de mod ‒  deopotrivă de gândire şi de acţionare. 

Formarea se optimizează metodologic (un disciplinar şi metodic), iar dacă metodologicul este nu o colecţie de reţete, ci, cum îl arată numele, o 

reflecţie asupra căilor de lucru, atunci zona tehnicului îi este, dacă nu implicită, cel puţin implicată. Exonerată de legitimismul frenator, 

formarea este de înfăptuit şi formal, şi nonformal, în baza permanentei confruntări a reglementativului standardial de către reglatorul inovativ; 

în consecinţă, instrumentul curricular specific trebuie să beneficieze de libertatea alternativelor - inclusiv în privinţa formatelor adoptate -, sub 

rezerva supunerii la o evaluare standardizată a rezultatelor formării ‒  sub forma superioară a efectelor de formare (competenţe şi deschideri). 

Formatul proxemic poate fi atât cel propus prin formula competenţelor, Activităţilor Intersectate şi evaluării proiective
152

, sau prin alta 

asemenea ori diferită, constituind variante orientative (nu obligatorii, cum este formatul impus acum de CNFP
153

), pe baza unui standard de 

profesionalizare. Formatul telematic poate, de asemenea, varia, funcţie de platforma pe care se încarcă.  

 
152

 v. "Elemente de..." 
153

 cf. www.cnfp.ro 
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ASPECTE PRE- ŞI PROCOMUNICAŢIONALE 

ALE LIMBAJULUI 
 

[h-t II] 
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ontic     gestic&mimic   (acustic)-scriptic 
 

         
  

obiectual / iconic       instrumental (ostraca) 
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PARALITERALUL 
 

 

Temă: imaginați-vă şi citiţi textul următor ca fiind în relief. 

 
[…] 

Proiectare = elaborare institutivă de modele aplicabile şi  practici demultiplicabile de intervenţie. 

Planificare = structurare managerială a strategiei modelelor de intervenţie. 

Preformare = profesionalizare specifică a corpus-ului de formatori zonali şi de prestatori locali. 

Performare = aplicare demultiplicativ-apropriată a modelelor selectate. 

Perfectare = finalizare optimiza(n)tă a intervenţiilor întreprinse în subsistemul zonal. 

Prolongare = menţinere programatică a strategiei MdI în viaţa curentă a organizaţiei şcolare. 

Odată acestea confirmate - ideal: în grup de lucru -, esenţială devine modelarea lor în formulă 

relevantă pentru un parcurs şi o ordine procalitative. Dacă asocierea şi ordonarea 

ultimelor trei comportă o discuţie doar tactică - poate numai insolitul celor două din urmă 

să necesite atenţie aparte graţie accentului pe exigenţele finalizării şi durabilităţii -, 

structura(rea) primelor trei este de discutat strategic. 

Este, în acest sens, de optat lucid între formula descriptivă, de tip traseu managerial cu 

grupare static-modularizată ('3x2P'): 

PLANIFICARE-PROIECTARE –  

PREFORMARE-PERFORMARE – 

PERFECTARE-PROLONGARE 

şi - considerăm - mult mai productiva formulă proformativă de tip traiect curricular cu 

grupare dinamic-secvenţializată ('2x3P'): 

PREFORMARE - PLANIFICARE - PROIECTARE   

PERFORMARE - PERFECTARE - PROLONGARE 

Criteriul este - încă o dată - acela al logicii în reformă, dar şi al autoreferenţialităţii 

programului. Mai direct spus, întrebarea naturală este: ce primează (temporal) într-un program 

cum este MdI ‒  conceperea modelului, organizarea mediului sau prepararea resurselor? 

Răspunsul optim este cel modal: aşa cum fiecare dintre ultimele trei conţine germenii [...]. 

 

Figuraţi / descrieţi relieful textului. 
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Aparenţă... 
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...şi realitate 

 

(Pictura stradală – Julian Beever) 

Fotografie sau compoziţie? 
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Trompe l’oeil 
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Descriere sau povestire? 
 

 
 

(Agesander/Athenodoros/Polydorus – "Laocoon") 
(Lessing:concomitenţă / succesiune) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Agesander
http://en.wikipedia.org/wiki/Athenodoros
http://en.wikipedia.org/wiki/Polydorus
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Reprezentare sau încifrare? 
 

 
 

Hans Holbein cel Tânăr – "Ambasadorii"  
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(figura anamorfotică din josul picturii) 
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"What's wrong in the picture"?... 
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Metodă infailibilă de trezire, dimineaţa... 
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