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1.  Introducere 

Documentul Ministerului Educaţiei Cercetării şi Ştiinţei (MECS, 2008) intitulat Strategia Naţională 

pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030 prevede: „Îmbunătăţirea 

sistemului de asigurare a calităţii în învăţământul preşcolar, primar şi secundar şi formarea 

profesională iniţială prin susţinerea unităţilor de învăţământ preuniversitar în vederea 

perfecţionării managementului”. Scopul general al cercetării a fost unul de optimizare a funcţionării 

Consiliului de Administraţie (CA) al şcolii prin utilizarea dirijată a resurselor de consultanţă, 

formare şi consiliere. Cercetătorii au testat un model eficace de intervenţie în organizaţia şcolară, 

împreună cu un standard de funcţionare a CA. Totodată, Ministerul Educaţiei Cercetării şi Ştiinţei 

(MECS, 2014) a elaborat Strategia pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii 2015-2020 în care se 

subliniază că: „Participarea redusă la educaţia şi formarea adulţilor din România poate fi explicată 

prin existenţa unor disfuncţionalităţi între angajatori, angajaţi şi furnizorii de educaţie şi formare 

profesională. Aceste disfuncţionalităţi duc la un sistem de învăţare pe tot parcursul vieţii 

neperformant şi puţin receptiv, în care angajatorii, angajaţii şi furnizorii de educaţie şi formare 

profesională acţionează independent unul de celălalt, neinteracţionând suficient”. Cercetarea 

noastră s-a axat pe identificarea disfuncţiilor din organizaţia şcolară care inhibă învăţarea 

organizaţională şi a pus accent pe participarea personalului didactic şi directorilor la identificarea 

problemelor şi la elaborarea de măsuri corective, multe dintre măsuri fiind de asigurare a cadrului 

optim de învăţare pentru diferite grupuri ţintă din şcoală.  

 

Dacă consultăm literatura de specialitate din România privind managementul şcolar, remarcăm 

numărul mic de studii şi rapoarte care abordează doar tangenţial funcţionarea corpurilor 

decizionale din şcoală (consiliile de administraţie), aceste studii având, de regulă, alte scopuri: 

evaluarea rezultatelor şcolare, estimarea legalităţii deciziilor şi a calităţii managementului. 

Menţionăm ca publicaţie relevantă Ghidul Consiliilor pentru unităţile de învăţământ preuniversitar 

elaborat de UNICEF în 2014; acesta este un instrument destinat facilitării implementării Ordinului 

4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 

administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar şi cuprinde recomandări de bune practici. 

Utilitatea ghidului este una indiscutabilă, deoarece face trecerea de la abordarea consiliului de 

administraţie în vechea legislaţie (rol subordonat, de implementare), la rolul de guvernare 

(governing body); în paralel cu acest tip de iniţiative este necesară măsurarea performanţei, sau, cel 

puţin, efectuarea unor teste de funcţionalitate în condiţiile nou create. Considerăm că fenomenele 

tranzitorii din primul an de implementare a noii legislaţii privind funcţionarea CA sunt interesante 
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pentru a fi studiate şi de aceea cercetarea noastră se focalizează pe identificarea modalităţilor de 

îmbunătăţire a funcţionării consiliului de administraţie al şcolii. O ipoteză de lucru necesară în acest 

demers de îmbunătăţire a funcţionării este aceea a unui CA disfuncţional. Studiul nostru a vizat 

unele aspecte mai puţin cercetate şi cunoscute ale capacităţii consiliilor de administraţie de a 

funcţiona eficient, precum şi cauze posibile ale dificultăţilor de funcţionare. De regulă, CA poate avea 

dificultăţi în rezolvarea unor probleme legate de implementarea politicilor şcolare, anumite aspecte 

legate de personal sau de disciplina elevilor, precum şi de adecvarea ofertei educaţionale la 

cerinţele elevilor şi părinţilor. De asemenea, pot exista şi probleme legate de luarea deciziilor, fie 

insuficient documentate, fie influenţate sau chiar dictate de unele părţi, cel mai adesea, directorul 

şcolii, care este şi preşedintele CA, situaţie pe care alte sisteme de educaţie o evită prin interzicerea 

preluării preşedinţiei de către director; pentru fiecare dintre aceste domenii, a fost identificată 

măsura în care sunt îndeplinite cerinţele specifice care definesc eficienţa şi eficacitatea, după cum se 

poate vedea în cele ce urmează.  

 

1. Deciziile consiliului de administraţie sunt raţionale, bazate pe informaţii şi date şi pe discuţii de 

clarificare.  

2. CA prezintă caracteristicile unui grup care funcţionează bine: sentimentul de coeziune, valori şi 

scopuri împărtăşite.  

3. Membrii consiliului îşi exercită autoritatea în mod discret şi îşi menţin poziţia fermă atunci când 

trebuie.  

4. CA menţine legătura cu comunitatea prin procese formale bine stabilite şi prin modalităţi 

informale.  

5. CA lucrează pentru îmbunătăţirea activităţii proprii, ajută noii membri să se integreze, să 

reflecteze asupra responsabilităţilor lor şi să caute sprijin atunci când au nevoie.  

6. Acţiunile CA au rol strategic, îmbină îndeplinirea planurilor pe termen lung cu acţiunile imediate, 

concentrându-se pe rezultate, precum şi pe adaptarea la situaţii noi. 

 

Cercetarea a avut două etape: în prima au fost colectate informaţii despre şcolile din eşantion, 

informaţii care au fost analizate; în etapa a doua, informaţiile din cadrul primei etape a cercetării au 

fost utilizate pentru proiectele şcolii care vizează îmbunătăţirea funcţionării CA şi creşterea 

eficienţei şi eficacităţii CA. Temele de reflecţie şi de investigaţie se plasează în trei domenii pe care le 

putem circumscrie cu ajutorul întrebărilor de mai jos. 
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1. Cum a fost evaluată funcţionarea propriului CA?  

2. Care au fost priorităţile CA pentru îmbunătăţirea propriei activităţi? 

 

Rezultatele cele mai interesante au reieşit din secţiunea de autoevaluare a CA. În urma autoevaluării 

s-a definitivat cadrul conceptual şi operaţional care a orientat discuţiile şi dezbaterile din CA privind 

propria lui funcţionare. Cu toate că este consumatoare de timp şi, la un moment dat, poate să pară 

mai puţin importantă decât alte subiecte, acţiunea de autoevaluare a CA constituie o etapă necesară 

de auto-reflecţie şi de identificare a ocaziilor în care CA a trecut prin momente care pot fi 

chestionabile, deoarece au dus la decizii slabe, sau dimpotrivă, au constituit momente de vârf care 

trebuie consacrate, repetate şi fixate în normă, respectiv în procedurile din cadrul sistemului de 

control intern al managementului (SCMI). 

 

Demersul cercetării s-a sprijinit şi pe argumentele furnizate  de Centre for British Teachers (2012) 

care a finanţat o amplă litterature review, cuprinzând 84 de titluri. Printre cele mai importante 

concluzii privind bunele practici identificate în funcţionarea corpurilor decizionale (governing 

bodies) ale şcolilor din Marea Britanie, Statele Unite şi Australia sunt menţionate existenţa unor 

cursuri, workshop-uri şi prezentări în care membrii CA sunt încurajaţi să exploreze: 

a) Rolurile şi responsabilităţile CA. 

b) Planul de îmbunătăţire a activităţii şcolii. 

c) Autoevaluarea şcolii şi, în special, a rolului CA. 

d) Evaluarea performanţei manageriale a directorului de şcoală. 

 

Activităţile de formare desfăşurate pe parcursul derulării proiectului s-au sprijinit pe existenţa unor 

instrumente de autoevaluare şi de evaluare a performanţei manageriale.  

 

2. Rezumat 

 
Prezenta cercetare se încadrează, din punct de vedere conceptual, în sistemul existent de 

management şi de asigurare a calităţii din România, care porneşte de la premisa că orice activitate 

derulată în şcoală trebuie să aibă ca scop îmbunătăţirea calităţii, reflectată la nivelul elevilor prin 

rezultate bune şi foarte bune, ”stare de bine” şi prin progresul înregistrat de aceştia.  
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Pe această bază, am stabilit, ca scop al acestei cercetări elaborarea, testarea şi valorificarea în 

activitatea şcolilor unei serii de instrumente şi metode pentru îmbunătăţirea capacităţii decizionale 

a Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar. 

 

Pornind de la scopul enunţat mai sus, cercetarea a urmărit: 

 analizarea situaţiei din eşantion în ceea ce priveşte pregătirea personalului implicat în 

luarea deciziilor, în implementarea normelor de control managerial intern şi a normelor 

anticorupţie în unităţile de învăţământ preuniversitar; 

 elaborarea, testarea şi pilotarea instrumentelor de îmbunătăţire  a funcţionării Consiliului 

de Administraţie a şcolii; 

 identificarea modalităţilor de îmbunătăţire a funcţionării Consiliului de Administraţie a 

şcolii prin colaborarea între cercetător, facilitator şi membrii CA; 

 implementarea unui program de intervenţie în organizaţie care să includă elaborarea 

planului de îmbunătăţire a activităţii şcolii, exersarea bunelor practici în domeniul 

decizional, consiliere, consultanţă şi formare;  

 evaluarea rezultatelor obţinute de grupul de şcoli supuse intervenţiei ameliorative. 

În urma operaţionalizării conceptelor, au fost elaborate instrumentele de cercetare: Ghid de interviu 

pentru directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar, Chestionar pentru membrii Consiliului de 

Administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, Chestionar pentru personalul didactic al 

unităţii de învăţământ preuniversitar din eşantion, toate prezentate în Anexa 2.  

 

Concluziile principale ale cercetării sunt: 

 

 Aspectele fundamentale subliniate de subiecţi în ceea ce priveşte contribuţia CA la buna 

funcţionare a unităţii şcolare / aspecte pe care CA le poate influenţa în mod direct sunt: 

următoarele: cunoaşterea şi soluţionarea problemelor întâmpinate la nivel de şcoală; o mai 

bună fundamentare a deciziilor cu privire la şcoală şi împărţirea responsabilităţii cu privire 

la alocarea şi gestionarea resurselor şcolii. 

 63% dintre respondenţi consideră că există elemente de progres comparativ cu vechiul 

Regulament al Consiliului de Administraţie. 

 80% dintre respondenţii au apreciat că persoanele angajate în unitatea şcolară sunt 

informate, conform prevederilor legale, despre deciziile luate în CA. 
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 Aproape jumătate dintre persoanele care au răspuns, menţionează că  au participat la formări 

continue, 21% susţin că au participat la cursuri masterale de formare în domeniul 

managementului şcolar  şi o treime au participat  la alte forme de pregătire. 

 S-au verificat următoarele ipoteze ale cercetării: peste 75% dintre directorii şi membrii 

consiliilor de administraţie nu au beneficiat de pregătire managerială în domeniul funcţionării 

consiliilor de administraţie; colaborarea cu membrii organizaţiei şcolare în domeniul 

identificării problemelor şi al proiectării planului de intervenţie permite identificarea 

problemelor reale şi va conduce la acceptarea şi asumarea măsurilor de îmbunătăţire a 

activităţii; intervenţia specifică în organizaţie, în funcţie de realitatea concretă din fiecare şcoală 

permite o utilizare eficientă a resurselor de consiliere şi consultanţă. 

 Importanţa opiniilor personale în alegerile care au loc pentru CA: răspunsurile sunt relativ 

echilibrate, aproape o treime dintre respondenţi consideră că opiniile lor au fost luate în 

considerare în foarte mare măsură, puţin peste o treime dintre respondenţi consideră că opiniile 

lor au fost luate în considerare în mare măsură. Restul răspunsurilor au fost distribuite astfel: 

peste 17% consideră că opiniile lor au fost luate în considerare în măsură medie, 8% în măsură 

scăzută şi 6,62% în măsură foarte mică. 

 Cum influenţează buna funcţionare a CA rezultatele din şcoală: cele mai multe dintre persoanele 

chestionate sunt de părere că o bună funcţionare a CA influenţează  rezultatele  obţinute în 

şcoală „în mare măsură” sau „în foarte mare măsură” (în total,  procentul obţinut este de peste 

81%). 

 Principalele probleme ale şcolilor de unde provin respondenţii sunt: lipsa unor spaţii şcolare 

sau spaţii neadecvate/ a unor terenuri de sport sau a grupurilor sanitare, a încălzirii 

centrale, clase mici şi un număr mare de elevi la o clasă, lipsa unor dotări (de ex. pentru 

limbi moderne şi laborator pentru ştiinţe),  lipsa mobilierului sau mobilier degradat; 

performanţele slabe ale elevilor , abandon şcolar . 

 Majoritatea covârşitoare  (92,8%) a subiecţilor chestionaţi a afirmat că CA acţionează în 

foarte mare şi mare măsură în vederea stabilirii consensului în probleme importante ceea ce 

înseamnă că în şcoli este o atmosferă de cooperare. Cu toate că această afirmaţie este 

validată de procentul foarte apropiat (83,3%) de respondenţi care consideră că toţi membrii 

CA susţin deciziile majorităţii odată ce acestea au fost adoptate, totuşi, există un decalaj mult 

prea mare între procentul de 92,8% şi procentul (77,3%) celor care consideră că CA petrece 

mult timp ascultând diferite puncte de vedere înainte de a vota în probleme importante, ca să 

ajungi la consens trebuie ca fiecare să îşi expună punctul de vedere şi acesta să fie înţeles; 



 9 

acest decalaj nu se poate explica decât printr-o serie de răspunsuri conformiste. În plus, 

aproape două treimi (72,6%) consideră că există un anumit grup în CA care votează în bloc 

ceea ce pune, din nou, sub semnul întrebării ideea consensului. O majoritate extrem de 

solidă (84,5%) consideră că CA primeşte o documentaţie completă privind deciziile pe care 

trebuie să le ia ceea ce ne indică o manieră de lucru profesionistă în cadrul CA.  

 Faptul că peste un sfert (27,3%) dintre subiecţi consideră că deciziile CA privind o problemă  

tind să influenţeze deciziile în alte probleme, indică derapaje în funcţionarea CA şi fisuri în 

ceea ce priveşte consensul şi activitatea în echipă.  

 

3. Metodologia cercetării 

 

Cercetătorii şi colaboratorii externi care au realizat proiectul au analizat politicile şi practicile în 

domeniul luării deciziilor şi funcţionării Consiliului de Administraţie  al şcolilor cuprinse în 

eşantion, al controlului managerial intern şi al măsurilor anticorupţie, precum şi modul în care se 

implementează aceste politici. Cercetătorii au selectat un eşantion de şcoli din acelaşi judeţ; 

eşantionul a fost împărţit în două grupuri, grupul martor şi grupul supus intervenţiei, proiectul fiind 

de tipul cercetare-acţiune participativă. Criteriul de realizare pentru cele două grupuri a constat în 

obţinerea de rezultate similare la testele iniţiale: un instrument de autoevaluare a activităţii CA, un 

instrument de identificare a principalelor disfuncţii în activitatea CA (asociate cu posibilele cauze 

ale acestora) şi un instrument de autoevaluare a organizaţiei şcolare. 

 

Echipa de cercetători a utilizat instrumentele cercetării cantitative (chestionar on line) şi calitative 

(interviuri semi-structurate cu reprezentanţi ai grupurilor ţintă). 

 

Activităţile desfăşurate de cercetători: 

 au stabilit grupurile ţintă (eşantionul); 

 au elaborat instrumentele de cercetare şi de obţinere a feedback-ului; 

 au aplicat directorilor de unităţi de învăţământ preuniversitar, membrilor CA şi personalului 

didactic din 20 de unităţi de învăţământ chestionare on line; 

 au realizat 20 interviuri semi-structurate cu persoane din grupurile ţintă; 

 au coordonat activitatea de elaborare a planurilor de îmbunătăţire pentru grupa supusă 

intervenţiei (10 şcoli); 



 10 

 au coordonat activitatea de intervenţie a 10 facilitatori pregătiţi anterior prin programul 

Consiliere şi consultanţă în managementul educaţional; 

 au evaluat rezultatele obţinute şi formula recomandările pentru MECTS. 

 

Eşantionul cu care s-a lucrat a fost aleatoriu şi a cuprins 20 de şcoli din judeţul Vrancea şi circa 400 

de persoane: directori de unităţi de învăţământ preuniversitar, membri ai CA din şcolile vizate, 

precum şi personal didactic. 

 

Cercetătorii se aşteaptă ca în urma aplicării propunerilor conţinute în Raportul de cercetare să se 

îmbunătăţească procesele de management din şcolile din eşantion, iar implementarea planului de 

intervenţie fie eficientă şi adaptată la specificul unităţilor de învăţământ preuniversitar din grupul 

şcolilor supuse intervenţiei. 

 

3.1. Elaborarea setului de instrumente pentru testarea funcţionalităţii 
Consiliului de Administraţie şi a calităţii vieţii organizaţionale din unitatea de 
învăţământ preuniversitar 
 
Setul de instrumente elaborat în cadrul acestui proiect cuprinde: 

 Ghid de interviu pentru directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

 Chestionar pentru membrii Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ 

preuniversitar; 

 Chestionar pentru personalul didactic al unităţii de învăţământ preuniversitar. 

 

Ghidul de interviu pentru directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar  este un instrument proiectat 

pentru identificarea opiniilor pe care le au intervievaţii asupra rolului CA în procesele de decizie, 

importanţei CA la nivelul organizaţiei şcolare şi actualului cadru de reglementare pentru  

funcţionarea CA. De asemenea, sunt identificate opiniile privind  funcţionarea CA din şcolile conduse 

de intervievaţi, funcţionarea organizaţiei şcolare, în general, iar  la final sunt solicitate 

recomandările directorilor privind ameliorarea modului de funcţionare al CA. 

 

Chestionarul pentru membrii Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar este 

un instrument care conţine 39 de itemi şi poate fi utilizat pentru analiza opiniilor membrilor 

Consiliului de Administraţie vizavi de utilitatea şi elementele de progres ale noilor reglementări 
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privind CA al şcolii. De asemenea, cu ajutorul chestionarului pot fi analizate şi evaluate modul de 

funcţionare ca grup, exercitarea autorităţii şi legătura cu comunitatea. Ultima secţiune a 

instrumentului este dedicată aplicării Curriculumului Naţional la nivel de şcoală şi de clasă. 

Chestionarul pentru personalul didactic al unităţii de învăţământ preuniversitar conţine 32 de itemi şi 

poate fi utilizat pentru analiza opiniilor privind procesul decizional şi managementul şcolii, calitatea 

leadership-ului, existenţa şi funcţionarea mecanismelor de sprijin (CEAC, inspecţia şcolară etc.) şi a 

recompenselor. Toate cele trei instrumente pot fi consultate în Anexa 2. 

 

4.  Analiza interviurilor realizate cu directorii unităţilor de învăţământ 

preuniversitar din eşantion 

 

Rolul Consiliului de Administraţie (CA) în procesele de decizie şi importanţa CA la nivelul organizaţiei 

şcolare. Respondenţii au subliniat dezirabilitatea unei bune funcţionări a Consiliului de 

Administraţie. Principalele aspecte subliniate de respondenţi în ceea ce priveşte contribuţia CA la 

buna funcţionare a unităţii şcolare / aspecte pe care CA le poate influenţa în mod direct sunt: 

 cunoaşterea şi soluţionarea problemelor întâmpinate la nivel de şcoală; 

 mai bună fundamentare a deciziilor cu privire la şcoală; 

 împărţirea responsabilităţii cu privire la alocarea şi gestionarea resurselor şcolii; 

 aduce laolaltă, întru o mai bună cunoaştere a realităţii şcolii, persoane din şcoală şi din 

comunitatea locală; 

 creează premise pentru transparenţă decizională; 

 inhibă eventuale decizii cu tentă autoritară ale unor directori şcolari; 

 permite multiplicarea punctelor de vedere asupra subiectelor dezbătute, facilitând o 

dezbatere argumentată şi luarea unor decizii informate; 

 se creează premise pentru o prezenţă mai vizibilă a şcolii în comunitate; 

 mobilitatea / transferul inter-şcolar al cadrelor didactice; 

 mobilitatea / transferul inter-şcolar al elevilor; 

 stabilirea, definitivarea ROI şi respectarea lui; 
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 luarea deciziilor cu privire la varii aspecte: încadrare, organizare a claselor; 

 cooperare, comunicare şi coeziune la nivel de şcoală. 

 

Cadrul actual de reglementare pentru funcţionare a Consiliului de Administraţie. Respondenţii au 

exprimat păreri pro şi contra actualului cadru de reglementare pentru funcţionarea CA. 

Contribuţia noilor reglementări privind Consiliul de Administraţie la funcţionarea democratică a 

acestuia. Respondenţii consideră că acest deziderat este atins într-o mare măsură. Principalele 

aspecte menţionate au fost: transparenţă informaţională şi decizională; asumare a deciziilor şi 

responsabilizare; o mai bună cunoaştere a problemelor/nevoilor şcolii. 

 

Funcţionarea Consiliului de Administraţie din şcoala dumneavoastră. Pregătirea şedinţei Consiliului de 

Administraţie. Şedinţele au loc lunar, uneori bilunar. Membrii CA sunt anunţaţi telefonic şi/sau prin 

email cu 24-72 de ore înainte de şedinţă. Sunt informaţi cu privire la agenda de discuţii a întâlnirii şi 

li se pun la dispoziţie materiale informative. În cazuri de chestiuni urgente, se convoacă şedinţe 

extraordinare de CA. 

 

Întrebaţi dacă sunt probleme în ceea ce priveşte funcţionarea CA, respondenţii au afirmat că nu sunt, 

decât, eventual, de prezenţă la şedinţe a unora dintre membri. Dar nu au fost menţionate situaţii de 

neîntrunire a cvorumului necesar pentru luarea deciziilor.  

 

Informarea / documentarea membrilor Consiliului de Administraţie în vederea luării deciziilor. 

Informarea se face de către membrii şcolii, cu ajutorul departamentului secretariat; în anumite 

situaţii, membrii CA din afara şcolii se mai documentează şi individual în legătură cu aspectele 

dezbătute în şedinţe. Aspectele menţionate a fi dezbătute sunt: încadrarea cadrelor didactice; 

decontarea transportului; realizarea de achiziţii; derularea activităţilor educative. 

 

Experienţe de formare profesională specifică în rândul membrilor Consiliului de Administraţie. 

Răspunsurile evidenţiază faptul că experienţe de formare continuă au îndeosebi membrii CA din 

partea şcolii, fie ei profesori sau directori. Prioritar, sunt menţionate cursuri din categoria 

management şcolar. A fost menţionată lipsa de interes a reprezentanţilor Consiliului Local şi a 

părinţilor pentru cursuri de formare: ”nu au, nu ii interesează şi nu le foloseşte la nimic”. A fost pusă 

în discuţie şi utilitatea unor formări continue, care, din ce spun unii dintre respondenţi, se fac fie ”pe 
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hârtie” / prin acordare de diplome, fie sunt prea îndepărtate de concretul activităţilor derulate în 

CA: 

 

Principalele aspecte care ar fi necesare a fi atinse prin formare ar fi: legislaţie şcolară, 

descentralizare, administraţie şcolară, marketing şcolar:  

 

Colaborarea cu diverşi actori: sindicate, părinţi, elevi, Consiliul Local, agenţi economici. Colaborarea cu 

părinţii este declarată a fi importantă pentru şcoală; colectivul didactic are legătură constantă cu 

părinţii, unii dintre respondenţi opinând că legătura este mai continuă cu părinţii elevilor din 

primar şi ceva mai rară cu a celor din gimnazial. Unii respondenţi au adus în discuţie faptul că 

realizează lectorate cu părinţii, în cadrul cărora îi informează despre ce şi-au propus să facă cu 

elevii, despre activităţi educative, despre alocarea de premii pentru rezultatele elevilor. Implicarea 

şcolii în anumite proiecte poate aduce şi implicarea părinţilor în activităţi de formare, de ex. 

educaţie parentală. 

 

Colaborarea cu sindicatele este menţionată de respondenţi, dar mai degrabă la modul general, de 

discuţii, sugestii. Este menţionată implicarea lor în decizii privind locurile vacante din şcoli. 

 

Colaborarea cu elevii se realizează prin discuţii cu aceştia, prin chestionare de identificare a opiniilor 

şi, în cazul celor din ciclul post-gimnazial, prin implicarea în CA 

 

Colaborarea cu Consiliul Local pare să ţină cel mai mult de zona de finanţare, de asigurare a 

condiţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice. 

 

Colaborarea cu agenţi economici este menţionată în special în relaţie cu practica elevilor, în cazul 

unităţilor şcolare cu profil tehnologic. Altfel, a fost adusă în discuţie susţinerea financiară sau 

materială a şcolii, prin donaţii sau sponsorizări.  

 

Consiliul de Administraţie - rol de punte de legătură între elevi şi profesori, părinţi, administraţie 

locală şi comunitate locală. Prezenţa a diferite categorii de reprezentanţi ai comunităţii în CA 

facilitează intersectarea diferitelor puncte de vedere. Principalele aspecte aduse în discuţie de 

respondenţi sunt: prezenţa elevilor la şcoală; educaţia sanitară a elevilor; decontarea transportului; 

dotarea şcolii cu cele necesare bunei funcţionări. CA facilitează informarea reprezentanţilor 
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comunităţii cu privire la dificultăţile întâmpinate de şcoală şi aducerea în dezbatere a soluţiilor 

posibile. 

 

Participarea sporadică la şedinţe a unor membri ai Consiliului de Administraţie care nu sunt angajaţii 

şcolii: 

 9 persoane (din totalul de 11) au apreciat că aceasta nu reprezintă o problemă pentru şcoala 

în care activează; 5 au zis că frecvenţa sporadică are loc în foarte mică măsură, iar 4 că 

aceasta nu are loc; 

 o persoană a apreciat că aceasta este o problemă (în mare măsură) pentru şcoala în care 

activează; 

 o persoană nu a răspuns. 

Dominanţa unor grupuri mici care pot dicta majorităţii inactive în Consiliul de Administraţie  

 8 persoane (din totalul de 11) au apreciat că aceasta nu are loc; 

 o persoană a apreciat că aceasta este o problemă (în mare măsură) pentru şcoala în care 

activează; 

 o persoană a apreciat că aceasta este o problemă (în mică măsură) pentru şcoala în care 

activează; 

 o persoană nu a răspuns. 

Deciziile în Consiliul de Administraţie pun accentul pe standardele de calitate şi pe rezultatele elevilor 

 8 persoane (din 11) au apreciat că se pune în mare şi foarte măsură accentul pe aceste 

aspecte; 

 2 persoane (din 11) au apreciat că se pune în măsură medie accentul pe aceste aspecte; 

 o persoană nu a răspuns. 

Consiliul de Administraţie face faţă la conflicte între membrii săi, profesori, părinţi 

 6 persoane (din 1) au opinat că C.A. face faţă în mare şi foarte mare măsură la conflicte; 

 4 persoane (din 11) au opinat că în C.A. nu se manifestă conflicte; 

 o persoană nu a răspuns. 
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Rolul Consiliului de Administraţie este adeseori neclar şi neînţeles de mulţi actori educaţionali de la 

nivelul comunităţii: 

 8 persoane (din 11) au opinat că nu este cazul, deci că rolul CA este clar şi înţeles; 

 2 persoane au opinat că acest lucru se întâmplă în foarte mică măsură; 

 o persoană nu a răspuns. 

Consiliul Administraţie se confruntă cu rutina şi prejudecăţile, cu practicile eronate care conduc la eşec 

organizaţional: 

 4 persoane (din 11) au opinat că se confruntă în foarte mică măsură cu aceste aspecte; 

 6 persoane au opinat că nu se confruntă cu aceste aspecte; 

 o persoană nu a răspuns. 

Elevii au un cuvânt important de spus în Consiliul de Administraţie: 

 5 persoane (din 11) au afirmat că, fiind şcoli gimnaziale, nu au elevi reprezentaţi în C.A.; 

 2 persoane au răspuns că acest lucru se petrece doar în foarte mică măsură, atunci când ”au 

probleme discutate pe temele lor”; 

 2 persoane afirmă că acest lucru se întâmplă în mare şi foarte mare măsură; 

 o persoană afirmă că se petrece în măsură medie, iar 1 nu a răspuns. 

Problematica cu care se confruntă Consiliul de Administraţie tinde să fie tot mai mult de contencios şi 

de personal, mai degrabă decât de ameliorarea proceselor educaţionale: 

 7 persoane au opinat că nu este cazul, iar 1 că acest lucru se petrece în foarte mică măsură; 

 2 persoane sunt în foarte şi mare măsură de acord cu faptul că problematica ţine mai mult 

de contencios şi de personal; 

 o persoană nu a răspuns. 

 

Respondenţii au apreciat deciziile Consiliului de Administraţie ca fiind raţionale, bazate pe informaţii, 

date şi pe discuţii de clarificare. Punctajul acordat a fost de 9,5 – medie (pe o scală de la 1 la 10). 

 



 16 

Respondenţii au apreciat că CA reprezintă caracteristicile unui grup care funcţionează bine: 

sentimentul de coeziune, valori şi scopuri împărtăşite. Media punctajului acordat a fost de 9,4 (pe o 

scală de la 1 la 10). 

 

Respondenţii au apreciat că CA menţine legătura cu comunitatea prin procese formale bine stabilite şi 

prin modalităţi informale. Media punctajului acordat a fost de 9,4 (pe o scală de la 1 la 10). 

 

Respondenţii au apreciat că CA lucrează pentru îmbunătăţirea activităţii proprii, ajută noii membri 

să se integreze, să reflecteze asupra responsabilităţilor lor şi să caute sprijin atunci când au nevoie. 

Media punctajului acordat a fost de 9,3 (pe o scală de la 1 la 10). 

 

Respondenţii au apreciat că acţiunile CA au rol strategic, îmbină îndeplinirea planurilor pe termen 

lung cu acţiunile imediate, concentrându-se pe rezultate, precum şi pe adaptarea la situaţii noi. 

Media punctajului acordat a fost de 8,6 (pe o scală de la 1 la 10). Unul dintre respondenţi a avut 

următorul comentariu cu privire la autonomia CA şi la posibilitatea de planificarea a activităţilor 

sale: ”Aici trebuie să comentez ceva. Legislaţia românească, legislaţia în domeniul învăţământului, 

aspectele financiare permit CA să coreleze greoi aspectele pe termen lung cu cele curente. Eu planific 

pe următorii 4 ani, la începutul fiecărui an şcolar fac o altă planificare, de exemplu încadrarea. Cu 

bulină roşie de la minister, bugetul, cu bulină roşie încadrarea, atunci unde mai este autonomia CA şi 

ce să mai îmbine? În noul program financiar, de exemplu, vrem să cumpărăm ceva, de exemplu o 

motocoasă, că suntem liceu agricol,  trebuie să planific şi să am acceptul MECS.” 

 

Doar în cazul a 2 (din 11) şcoli au fost menţionate situaţii de absentare în mod sistematic de la 

şedinţe ale unora dintre membrii CA. Absentarea este criticată de către respondenţi. 

Cu privire la funcţionarea organizaţiei şcolare, respondenţii au afirmat că: 

 scopurile organizaţiei sunt clar formulate în documentele de proiectare  - toţi cei 11; 

 membrii organizaţiei şcolare primesc în mod echilibrat sarcini şi îşi asumă şi altele în afara 

celor curente: 7 că da; în restul de 4, unii se implică mai puţin sau chiar refuză sarcini, alţii 

mai mult; 

 organizaţia introduce în mod regulat politici şi proceduri inovatoare, susţinute de 

majoritatea membrilor: da, dar în mod mai degrabă neregulat; mai ales atunci când sunt 

anumite ocazii: ”Ocazional da. Avem copiii de clasa a V-a. care sunt „furaţi” de la alte şcoli. 
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Avem un plan de atragere. Îi informăm. Şi avem şi Ziua porţilor deschise, în care profesorii ţin 

lecţii speciale cu aceşti copii. Se simt atraşi şi mai organizăm şi spectacole pentru ei. 

Organizăm diverse concursuri pentru copii”; ” Am fost verificaţi anul trecut de către ARACIP, 

nu ne-am oprit cu procedurile aici  mai adăugam proceduri când este cazul.  Se fac publice 

procedurile care se primesc de la inspectorat”; ”la învăţământul tehnologic, acreditarea pe 

specialitatea profesională”; 

 profesorii din şcoală  înţeleg misiunea organizaţiei din care fac parte: da, hotărât; toţi 11; 

 organizaţia are mecanisme adecvate pentru a asigura coeziunea internă: da, toţi 11; 

exemplificări aduse: ”există cod etic, dialog permanent”, ”prin şedinţele de consiliu profesoral 

şi ne întâlnim când este necesar şi luăm decizii împreună”; 

 priorităţile anuale ale organizaţiei sunt cunoscute şi asumate de angajaţi – da, în totalitate; 

 împărţirea sarcinilor în organizaţie vizează atingerea obiectivelor - da, în totalitate; ”alegem 

cadre didactice care pot duce o anumită activitate, de exemplu consilierul educativ , nu poţi să 

pui pe oricine, trebuie să fie o persoană care se implică, care îşi ia din timpul personal pentru a 

finaliza nişte activităţi”; 

 profesorii participă la definirea obiectivelor şcolii, acestea nu sunt formulate doar de 

conducerea şcolii – în cea mai mare majoritate, da; exemplificări: ”Da, avem comisia paritară, 

avem discuţii permanente şi cu profesorii şi cu conducerea”; ”Am făcut împreună documente, 

le-am pus la dispoziţie , fiecare să completeze cu ce doresc, cu ce resurse sunt necesare etc.”; 

 deţinerea de instrumente prin intermediul cărora află dacă sunt pe drumul cel bun: cele 

create în cadrul CEAC; inspecţii ale ARACIP, ISJ; colectare feedback elevi, absolvenţi, 

comunitate; rezultate la admitere, examene, olimpiade; promovabilitatea; discuţii în cadrul 

consiliului profesoral. 

Recomandări pentru o mai bună funcţionare a Consiliului de Administraţie: 

 stimularea materială a membrilor CA; 

 degrevarea de ore a membrilor CA; 

 creşterea numărului de cadre didactice, dat fiind că acestea ”ştiu cel mai bine nevoile 

unităţilor şcolare”; 
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 realizarea unei platforme electronice pentru publicarea ordinii de zi şi a hotărârilor  CA; 

 realizarea de formări specifice pentru membrii CA; 

 reducerea subiectivităţii în luarea deciziilor, printr-o analiză mai obiectivă, ”la rece”, a 

situaţiei; 

 realizarea prin rotaţie a preşedinţiei şedinţelor CA, pe motiv că ” o problemă nu poate fi 

studiată în detaliu de aceeaşi persoană”. 

Concluzii 
 

 Respondenţii au subliniat dezirabilitatea unei bune funcţionări a Consiliului de Administraţie. 

 Principalele aspecte subliniate de respondenţi în ceea ce priveşte contribuţia CA la buna 

funcţionare a unităţii şcolare / aspecte pe care CA le poate influenţa în mod direct sunt: 

cunoaşterea şi soluţionarea problemelor întâmpinate la nivel de şcoală; o mai bună 

fundamentare a deciziilor cu privire la şcoală şi împărţirea responsabilităţii cu privire la 

alocarea şi gestionarea resurselor şcolii. 

 
 
 

5. Analiza chestionarelor aplicate membrilor Consiliilor de Administraţie  

din unităţile de învăţământ preuniversitar din eşantion 

 

5.1. Analiza chestionarelor aplicate membrilor Consiliilor de Administraţie 
înainte de formare şi de intervenţia în unităţile de învăţământ preuniversitar 
din eşantion 
 

Structura chestionarului 

Sunt 10 itemi de identificare prin care respondenţii clarifică aspecte precum mediul în care se află 

şcoala, locaţia, experienţa în Consiliul de administraţie, funcţiile de conducere pe care le deţin şi 

pregătirea în domeniul managementului şcolar.  

 

Itemii de identificare 
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Calitatea ca membru al CA 

Respondenţii au răspuns la acest chestionar având diferite calităţi ca membri în consiliul de 

administraţie: profesor membru în CA, reprezentant al părinţilor sau al autorităţilor locale. Astfel că, 

din cele 65 de persoane care au răspuns la acest item, un număr de 30, reprezentând mai mult de 

46% din respondenţi au fost profesori aleşi în Consiliul de administraţie, 12 sunt reprezentanţi ai 

părinţilor, reprezentând aproximativ 18,5% dintre respondenţi, 13 sunt reprezentanţi ai 

autorităţilor locale, aproximativ 20%. Un număr de 10 persoane, reprezentând aproximativ 15%, au 

menţionat alte responsabilităţi (de completat). 

 

 
Graficul 1: tipuri de membri ai CA 

 

Din cei 64 de respondenţi, mai mult de jumătate, 40 de persoane reprezentând 62,50%, profesează 

într-o unitate şcolară din mediul urban, iar 24, reprezentând 37,50%, profesează într-o unitate 

şcolară din mediul rural. Toate şcolile din eşantion sunt din judeţul Vrancea. Persoanele au 

experienţe de 1 sau mai mulţi ani în CA. 

 

Din totalul respondenţilor, 62 de persoane susţin că au şi alte funcţii, iar distribuţia răspunsurilor a 

fost următoarea: 3 au susţinut că sunt inspectori şcolari, reprezentând un procent de aproape 5%; 

18 sunt şi directori, reprezentând aproximativ 29%; 29 de respondenţi, respectiv 46 %, spun că 

sunt membrii în CA fără funcţii de conducere, un număr de 15 persoane, reprezentând aproximativ 

un sfert dintre respondenţi menţionează că deţin sau au deţinut alte funcţii. 
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Două treimi dintre participanţii la ancheta pe bază de chestionar, respectiv   41 de persoane, au 

oferit răspunsuri despre pregătirea lor în domeniul managerial sau administrativ. Dintre aceştia, 9 

persoane, reprezentând aproape 22% din total, au finalizat studii masterale în domeniul 

managementului şcolar, 28, reprezentând cu aproximaţie 68% au cursuri scurte de formare 

continuă iar 16, reprezentând 39%, alte forme de pregătire în domeniu.  

Pregătire specifică pentru calitatea de membru CA 

Cei mai mulţi dintre respondenţi , respectiv 49, reprezentând  93,65%, spun că nu au pregătire 

specifică pentru calitatea de membru CA şi două persoane spun că au astfel de pregătire, fără a face 

alte comentarii. Patru persoane susţin că au cursuri de formare care îi abilitează pentru rolul 

deţinut ca membru CA.  

 

Itemii referitori la regulamentul CA 

Elemente de progres din regulamentul CA, în raport cu vechile prevederi regulamentare 

Din cele 63 de persoane care au răspuns la acest item, 40 de respondenţi, reprezentând aproximativ 

63% din total, consideră că există elemente de progres comparativ cu vechiul Regulament al 

Consiliului de administraţie, un număr de 15 respondenţi, reprezentând aproape un sfert dintre 

respondenţi, susţin că nu există nici un element de progres iar 8 persoane, reprezentând 12,7% nu 

ştiu .  

Efectele schimbărilor din regulamentul CA (referire la dubla ipostază director-preşedinte al CA) 

Acest item se referă la efectele pe care o  măsură nouă, prevăzută în noul regulament CA, ajută la 

dezvoltarea organizaţiei. Efectele au fost estimate pe o scală cu 5 trepte (de la nivelul  ”în măsură 

foarte mică”, până la ”în măsură foarte mare”). Distribuţia răspunsurilor a fost următoarea: 7 

persoane, reprezentând aproximativ 11%, consideră că această măsură va afecta dezvoltarea 

organizaţiei ”în foarte mică măsură”; 3 persoane, reprezentând aproximativ 5%, consideră  că 

măsura afectează organizaţia ”în mică măsură”; 5 persoane, reprezentând aproape 8% apreciază un 

efect mediu, 26 de respondenţi, reprezentând 41%,  apreciază un impact mare la nivelul 

organizaţiei; 22 de persoane, aproximativ 35%, apreciază că efectele vor aduce schimbări în cadrul 

organizaţiei ”în foarte mare măsură”.  
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Graficul 2: măsura în care afectează dezvoltarea organizaţiei noile reglementări din regulamentul CA 

  

Itemii referitori la funcţionarea CA 

Modul în care sunt informaţi angajaţii şcolii despre deciziile CA  

Respondenţii au avut de apreciat dacă persoanele angajate în unitatea şcolară sunt informaţi, 

conform prevederilor legale, despre deciziile luate în CA. Itemul a fost prevăzut cu patru variante de 

răspuns: 50 de persoane, reprezentând aproape 80% din cei care au răspuns, afirmă că angajaţii 

cunosc deciziile CA, conform prevederilor legale; 5 persoane, reprezentând aproape 8%, spun că 

sunt anunţaţi parţial; 4 persoane, reprezentând, cu aproximaţie 6%, susţin că informarea nu are loc 

conform regulamentelor şi un număr de 4 persoane ”nu ştiu”. 
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Graficul 3:  informarea angajaţilor despre deciziile CA 

 

 Modalitatea de transmitere a deciziilor Consiliului de administraţie în şcoală 

 Acesta a fost un item cu răspuns liber. Din răspunsurile colectate, modalitatea de transmitere a 

deciziilor CA diferă de la şcoală la şcoală. Deciziile circulă în scris, prin afişare în cancelarie sau în 

mediul virtual sau sunt transmite de la persoană la persoană, în funcţie de importanţa acordată 

subiectului respectiv. De cele mai multe ori, aspectele de importanţă redusă sau medie, care au un 

anumit grad de generalitate, sunt discutate sunt discutate în şedinţe anunţate, în catedră sau în 

consiliile profesorale (22 de răspunsuri). În cazurile urgente, profesorii sunt anunţaţi rapid în unele 

şcoli, pentru o scurtă informare ( un răspuns conţinea expresia: ”se sună din trâmbiţe”). Periodic, la 

avizier (acesta se află în cancelarie, în cele mai multe şcoli), principalele decizii luate în CA (18 

răspunsuri) sunt prezentate angajaţilor, în scris. Deseori acestea devin subiect de discuţie în 

cancelarie (5 răspunsuri fac referire la şedinţele din cancelarie şi un răspuns la întâlnirile periodice 

dintre angajaţi). Metoda este denumită de o persoană ”doar o bârfă să-ţi mai spun”. 8 răspunsuri se 

referă la întâlniri întâmplătoare între angajaţi, ocazie la care primesc anumite informaţii. 

 Uneori cei care ţin legătura cu angajaţii sunt şefii de catedră (un răspuns). Altă metodă 

este informarea scrisă în cadrul comisiilor metodice (2 răspunsuri). 

 Altă metodă de informare este prin utilizarea emailului (9 răspunsuri) sau prin telefon 

(un răspuns). Uneori este utilizat site-ul şcolii (4 răspunsuri). 
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 Deciziile mai delicate, care implică un număr redus de colegi şi care sunt mai personale 

sunt însă transmise în scris,cu implicarea secretariatului, deciziile fiind înmânate cu 

semnătură de primire (8 răspunsuri). 

Modul în care se pregătesc membrii CA pentru realizarea unor informări, documentări, cercetări sau 

analize înaintea luării unor decizii pe anumite teme 

 

Acest item  a fost prevăzut cu 5 răspunsuri la alegere. Au răspuns un număr de 62 de persoane, iar 

răspunsurile sunt:  

 40 de persoane aleg răspunsul ”da, întotdeauna”, reprezentând aproape 65% dintre 

respondenţi;  

 15 persoane, reprezentând aproximativ 24%, aleg răspunsul ”da, uneori”; 

 5 persoane, reprezentând 8% aleg răspunsul ”rareori”: 

 o persoană alege răspunsul ”niciodată” şi o altă  persoană alege răspunsul ”nu ştiu” 

(reprezentând restul de 3%). 

 

Itemii referitori la anumite caracteristici ale şcolii si ale CA 

Aspecte caracteristice relaţiei dintre CA şi problemele importante ale şcolii 

Acest item are un număr de 13 întrebări subsumate, fiecare având la alegere 5 răspunsuri la alegere, 

din care respondenţii au putut alege o singură variantă. Au răspuns un număr variabil de persoane, 

între 61 şi 63 de respondenţi pentru fiecare răspuns.  

 Prima întrebare se referă la modul în care CA acţionează pentru stabilirea consensului în 

problemele importante ale şcolii. În privinţa acestui aspect, 5 persoane reprezentând 

aproape 8% , apreciază acţiunea CA ”în foarte mică măsură”; 3 persoane reprezentând 

4,7% apreciază ”în mică măsură”, 2 persoane, respectiv 3,17% aleg răspunsul  ”în 

măsură medie”, 25 de persoane  (39%) aleg răspunsul ”în mare măsură” şi 28 de 

persoane, respectiv 44% din totalul respondenţilor aleg varianta ”în foarte mare 

măsură”. 
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Graficul 4:  măsura în care acţionează CA pentru consens în problemele importante ale  şcolii 

 

 În privinţa subtilităţilor problemelor discutate în consiliul de administraţie, au răspuns 

un număr de 63 de persoane. Acestea afirmă că subtilitatea temelor a fost  sesizată ”în 

foarte mică măsură” de 32 de persoane, reprezentând  jumătate dintre respondenţi, ”în 

mică măsură” de 19 persoane, reprezentând 30% dintre respondenţi, ”în măsură medie” 

de 5 persoane (aproape 8% dintre respondenţi); tot un număr de 5 persoane aleg 

varianta de răspuns ”în mare măsură” şi numai doi aleg ”în foarte mare măsură 

”(reprezentând 3,17% din totalul respondenţilor). Media ponderată a răspunsurilor este 

de 1,83 (semnificaţia răspunsului mediu fiind un răspuns undeva în intervalul ”în foarte 

mică măsură” cu punctajul acordat de 1p şi ”în mică măsură” cu 2 p). Aceste răspunsuri 

sunt în consens cu ideea că cei mai mulţi membrii ai CA nu au pregătire în domeniu 

(pentru a fi membru al CA sau în domeniul managementului şcolar). 
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Graficul 5: măsura în care membrii CA sesizează subtilităţile unor probleme importante pentru  şcoală 

 

 Referitor la modul precaut în care CA poate adopta decizii în cazul în care efectele la 

nivel de unitate şcolară pot avea un puternic impact negativ, au răspuns un număr de 63 

de persoane. Răspunsurile sunt distribuite astfel: 8 persoane, reprezentând 12,7 %, 

susţin că CA examinează deciziile care pot avea consecinţe negative ”în foarte mică 

măsură”; 5 persoane, reprezentând aproximativ 8%, aleg varianta ”în măsură mică”; 8 

persoane reprezentând 12,7% ”în măsură medie”, 18 persoane (peste 28%) aleg 

varianta ”în mare măsură” şi restul de 24 de persoane (38%) aleg ”în foarte mare 

măsură”. Media ponderată este de această dată 3,71, cu semnificaţia unei alegeri medii 

apropiate de alegerea  ”în mare măsură”. 
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Graficul 6:  măsura în care sunt examinate  în CA deciziile care pot acea efecte negative 

 

 În privinţa conexiunii între problemele dezbătute în CA, 30 dintre persoane, 

reprezentând 49%, consideră că acestea au legătură între ele” în foarte mare măsură, 17 

persoane reprezentând  28%  ”în mare măsură”; 9 persoane reprezentând aproape 15% 

”în măsură medie”. 5 persoane consideră că sarcinile abordate de CA sunt izolate  în 

mare măsură sau  în foarte mare măsură. Media ponderată a răspunsurilor, aflată la 

valoarea 1.84,  ne arată o preferinţă a alegerilor undeva între variantele de răspuns 

între”în mare măsură” şi ”în foarte mare măsură”.  

 

 
Graficul 7:  măsura în care CA se ocupă de sarcini separate, fără legătură între ele 
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 O altă întrebare se referă la modul în care deciziile luate în CA se influenţează una pe 

cealaltă. 15 persoane, respectiv 24% dintre cei care au răspuns, sunt de părere că 

deciziile se influenţează ”în foarte mică măsură”; 12 persoane (19%) aleg varianta ”în 

mică măsură”; 20 de persoane, respectiv 31,75%,  aleg ”în măsură medie”; 10 persoane 

(15,87%) consideră că deciziile sunt influenţate unele de altele ”în mare măsură” şi 6 

persoane (respectiv 9,52%) ”în foarte mare măsură”. Media ponderată a răspunsurilor 

este de 2,68 şi arată o tendinţă a preferinţelor între alegerile ”în mică măsură” şi  ”în 

măsură medie”. 

 

 
Graficul 8:  măsura în care are loc influenţarea deciziilor în CA 

 

Deciziile în CA se iau rareori în unanimitate. Către această concluzie ajungem, dacă analizăm 

răspunsurile cadrelor didactice cu rol de conducere, care au răspuns la această întrebare. 

 33 de persoane  (peste 50%)consideră că în foarte puţine cazuri opiniile sunt divergente în CA; 12 

persoane, respectiv 19% dintre respondenţi , cred că în rare cazuri avem divergenţe; 6 respondenţi 

(aproape 10%) sunt de părere că situaţiile  în care deciziile nu se iau în unanimitate sunt  cu 

frecvenţă medie; 8 respondenţi , respectiv 12,7%, consideră că deciziile nu se iau în unanimitate ”în 

mare măsură”; 4 respondenţi (respectiv 6,35 %) aleg varianta ”în foarte mare măsură”. Media 

răspunsurilor este de 2,02, ceea ce înseamnă că destul de rar, frecvent deciziile sunt luate în 

unanimitate. Un astfel de comportament de vot ne poate duce cu gândul la două ipoteze: fie există o 
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omogenitate mare comportamentală la nivelul unor unităţi şcolare, fie problemele sunt considerate 

de cei mai mulţi ca fiind neimportante şi afirmarea opoziţiei –neimportantă sau foarte riscantă.  

 
Graficul 9:  măsura în care deciziile nu se iau în unanimitate 

 

 În ceea ce priveşte utilizarea brainstormingului în Consiliul de administraţie ca tehnică 

de generare a unor idei atipice pentru rezolvarea problemelor,  7 persoane, respectiv 

11%, cred că este utilizată ”în foarte mică măsură”, 5 persoane, respectiv 8%, aleg 

varianta ”în mică măsură”, 15 persoane, respectiv 24%, aleg ”în măsură medie”, 19 

persoane,  respectiv 31% dintre respondenţi aleg ”în mare măsură ” şi ceilalţi 15 

varianta ”în foarte mare măsură”.  Media ponderată este 3,49, deci răspunsul general 

este între ”în măsură medie ” şi ”în mare măsură”.  
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Graficul 10:  măsura în care se organizează brainstorming în CA 

 

 Votarea ”în bloc” este un fenomen care demonstrează existenţa unor fenomene de 

polarizare în cadrul grupurilor. Din cei 63 de respondenţi, 39, aproape 62%,  consideră 

că fenomenul apare ”în mică măsură”; 9 persoane, aproximativ  14% aleg varianta ”în 

mică măsură”; 6 persoane (peste 9%) aleg ”în măsură medie”, iar 9 persoane aleg una 

dintre variantele ” în mare măsură ” sau ”în foarte mare măsură”.  Media ponderată a 

alegerilor este 1.81, deci undeva între ”în mică măsură ” şi ”în foarte mică măsură”.  
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Graficul 11:  măsura în care are loc în CA fenomenul de vot „în bloc” 

 

 Deseori CA solicită amânarea unei decizii (evitarea „în mare măsură”afirmă 11% dintre 

cei chestionaţi şi „în măsură medie” spun 17%) şi, de cele mai multe ori, datorită lipsei 

unor informaţii. Timpul care se scurge până la reluarea discuţiilor este deseori utilizat 

pentru a colecta noi informaţii cu ajutorul cărora să se ia deciziile cele mai bune. Totuşi 

70% dintre profesorii participanţi constată că amânările au loc rar sau foarte rar, 

aceasta fiind o măsură excepţională în şcoală. 

 În cele mai multe dintre cazuri, atunci când CA se întruneşte, documentaţia pentru 

problemele care urmează să fie discutate este completă (aproape jumătate dintre 

respondenţi consideră că documentaţia este completă în cele mai multe situaţii în 

privinţa deciziilor care urmează a fi luate şi 22% spun că documentaţia este completă  în 

multe cazuri. 

 Evitarea problemelor ambigue şi complicate este o tactică utilizată cu moderaţie, o 

jumătate dintre persoanele chestionate susţin că se întâmplă ca în CA să fie evitate 

anumite decizii. Într-un sfert dintre şcoli aceste probleme sunt tratate cu mare atenţie, 

astfel că tactica evitării este destul de rar întâlnită. 
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Graficul 12:  măsura în care are în CA se evită problemele ambigue sau prea complicate 

 

  În CA sunt ascultate diverse opinii exprimate de membrii săi şi apoi, după ce este 

cunoscută în amănunt problema respectivă, sunt luate cele mai bune decizii, prin vot. 

Din cei 61 de respondenţi la această întrebare, aproximativ 42% susţin că opiniile sunt 

ascultate cu atenţie ”în foarte mare măsură” şi CA petrece foarte mult timp astfel , iar 

31% consideră că CA petrece mult timp cu prezentarea unor opinii. 

 

 
Graficul 13:  măsura în care se alocă timp în CA pentru prezentarea unor opinii 
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 Procesul decizional din CA este destul de laborios, după opinia unor membrii CA, însă 

odată ce deciziile sunt luate, acestea sunt susţinute „în foarte mare măsură”  de 38% 

dintre aceştia sau „ în mare măsură” de 37%. Există puţini profesori care afirmă că 

aceste decizii sunt susţinute „în mică” sau „în foarte mică măsură” (numai 4 respondenţi, 

în total, aleg aceste variante de răspuns, însă sunt câţiva care consideră că susţinerea 

deciziilor luate are loc „în măsură medie”, ceea ce evidenţiază o tendinţă către dezbinare 

la nivelul şcolii şi al structurilor sale). 

 
  Graficul 14:  măsura în care membrii CA susţin unele decizii luate de către membrii CA 

 

 În unele şcoli directorul, care este şi preşedinte al CA, este cel care are ultimul cuvânt în 

luarea unor decizii. Totuşi se întâmplă deseori ca opiniile acestuia să nu coincidă cu 

opiniile unui membru/unor membrii ai CA. În cele mai multe situaţii (respectiv 76%), 

respondenţii care au experimentat astfel de situaţii sunt de acord să răspundă pentru 

deciziile luate de CA, fie pentru că aceste decizii sunt în opinia lor  corecte, fie din spirit 

de solidaritate. 

 Participarea sporadică la şedinţe a unor membri ai CA care nu sunt angajaţii şcolii 

afectează funcţionarea unităţii şcolare ”în foarte mare măsură ” după opinia a 11,11% 

dintre respondenţi sau ”în mare măsură” după opinia a 7,94%. Regulamentul de 

funcţionare al CA permite desfăşurarea unor întâlniri chiar dacă există absenţi, aspect  

susţinut de aproximativ 80% dintre cei chestionaţi.  
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Graficul 15:  măsura în care este afectată funcţionarea CA de absenţele unor persoane din afara şcolii 

 

 În unele şcolii sunt grupuri care dictează majorităţii, deoarece cei mai mulţi membrii 

sunt inactivi. O astfel de situaţie este menţionată ca fiind foarte frecventă de 11,11% 

dintre cei care au răspuns şi frecventă de aproximativ 6%. Însă în cele mai multe şcoli nu 

există astfel de grupuri care dictează în şcoală.  
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Graficul 16:  măsura în care există unele grupuri care dictează majorităţii din CA 

 

 În documentele unităţilor şcolare, unul dintre aspectele cele mai importante este 

calitatea actului educativ, reflectat în performanţele şcolare. Nu este surprinzător faptul 

că în CA, cele mai multe dintre deciziile care se iau  pun accentul pe standardele de 

calitate şi pe rezultatele elevilor. Constatăm din răspunsuri că  peste 80% dintre 

respondenţi consideră că deciziile luate urmăresc „în foarte mare măsură” sau „în mare 

măsură” creşterea performanţei şcolare.  
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Graficul 17:  măsura în care deciziile luate în CA pun accentul pe standardele 

de calitate şi pe rezultatele elevilor 
 

Fenomene care se desfăşoară în Consiliul de Administraţie, care afectează pozitiv sau negativ 

funcţionarea şcolii 

La acest  item sunt definite şi măsurate şase tipuri de fenomene care afectează funcţionarea unei 

unităţi şcolare. 

 

 Indiferent de unitatea şcolară din care face parte respondentul, în mod sigur unul dintre 

obiectivele înscrise în planul de dezvoltare al unităţii este creşterea performanţei 

elevilor şi îndeplinirea unor standarde de calitate. Mai mult de trei sferturi dintre 

respondenţi consideră că în întâlnirile CA, se pune accent pe aceste aspecte. Un procent 

mic de respondenţi consideră că aceste aspecte sunt dezbătute „în măsură medie” şi 

aproximativ 11% că sunt dezbătute „în mică sau în foarte mică măsură”.  
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Graficul 18:  măsura în care se pune accent în CA pe standarde de calitate şi pe performanţă şcolară 

 

 Deoarece membrii care constituie CA provin, unii din şcoală şi alţii din afara ei, au 

interese diverse, de aceea este firesc să apară disensiuni care să ducă la desfăşurarea cu 

dificultate a întâlnirilor din CA. Conflictele care se pot manifesta pot fi privite ca frâne în 

acţiunile CA sau dimpotrivă, ca stimulente în discuţiile purtate. Cei mai mulţi dintre 

respondenţi , mai mult de două treimi, consideră că există condiţii dificile  în CA în mică 

măsură sau în foarte mică măsură; 11% consideră condiţiile dificile ca fiind realităţi care 

apar cu frecvenţă medie; aproape un sfert consideră situaţiile dificile din CA frecvente 

sau foarte frecvente, ducând la dificultăţi în activităţile CA. 
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Graficul 19:  măsura în care sunt condiţii dificile şi conflicte între membrii CA 

 

 Deşi există o metodologie în privinţa rolului fiecărei structuri din unitatea şcolară, totuşi 

există persoane pentru care rolul CA este neclar. Aproximativ trei sferturi dintre 

respondenţi consideră că rolul CA este clar pentru diverse persoane „în  mică măsură” şi 

„în foarte mică măsură”; 11% consideră că există neclarităţi „în măsură medie” şi 

aproximativ 16% consideră că neclarităţile apar „în mare sau foarte mare măsură”. 

 

 

 

 
Graficul 20:  măsura în care rolul CA este neclar pentru multe persoane 
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 În general, deciziile din CA sunt luate pe baza documentării şi a discuţiilor, totuşi există 

activităţi rutiniere şi prejudecăţi care afectează activităţile din CA: 7% consideră că 

influenţa acestora este mare sau foarte mare, 16% consideră că rutina şi prejudecăţile 

influenţează activitatea CA  „în măsură medie” şi  77% dintre respondenţi consideră că 

este afectată  în mică sau „în foarte mică măsură”.   

 

 
Graficul 21:  măsura în care există rutină şi prejudecăţi în CA 

 

 

 În actuala formulă a CA sunt implicaţi şi elevi din şcoală, iar implicarea acestora în 

activităţi este mai mult sau mai puţin formală.  Respondenţii recunosc că implicarea 

elevilor este foarte mică sau mică (aproximativ 63%), aproximativ un sfert susţin că 

implicarea elevilor este medie şi aproximativ 13% consideră că implicarea elevilor este 

consistentă.  
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Graficul 22:  măsura în care sunt implicaţi elevii în activitatea CA 

 

 

 În şedinţele CA sunt deseori discuţii care nu au legătură cu ameliorarea proceselor 

educaţionale ci au legătură cu problemele de contencios sau personal. Din răspunsurile 

colectate, mai mult de o jumătate consideră că problemele diferite de cele referitoare la 

oferta educaţională sunt abordate în CA în foarte mică măsură; 13% consideră că sunt 

discutate în mică măsură; 22%  apreciază apariţia lor în măsură medie  şi 12% în mare 

sau în foarte mare măsură.  
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Graficul 23:  măsura în care problemele care nu au legătură cu ameliorarea proceselor  

educaţionale domină discuţiile din CA 

 

Aspecte caracteristice funcţionării CA în unitatea şcolară: concordanţe şi dezacorduri 

Itemul este constituit din 13 întrebări distincte, pentru care răspund între 62 şi 63 de persoane, 

două persoane sar acest item.  

 În privinţa existenţei  unor situaţii în care CA reacţionează împotriva unor valori comune 

ale comunităţii educaţionale, majoritatea respondenţilor, respectiv 89%, spun că se 

întâmplă foarte rar sau rar, 3% în măsură medie şi 8% în măsură mare.  
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Graficul 24:  măsura în care există unele situaţii în care CA reacţionează  

împotriva unor valori ale comunităţii educaţionale 

 

 Odată ce au fost luate, de comun acord, deciziile în CA, este probabil de aşteptat ca toate 

persoanele implicate, membrii ai CA, să le susţină în şcoală şi în comunitate.  Există 

destul de rar discrepanţe, menţionate de 87% dintre cei chestionaţi, iar restul de 13 % 

consideră că există destul de frecvente situaţiile când atitudinile membrilor CA 

referitoare la deciziile luate sunt negative.   

 

 
Graficul 25:  măsura în care există discrepanţă între atitudinea membrilor CA şi deciziile luate în CA 
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 Există dizarmonie între membrii CA constând în atitudini de dezaprobare în mică sau în 

foarte mică măsură, în opinia majorităţii persoanelor respondente (66%). Aproximativ 

18% consideră că există dezaprobare între membrii CA în măsură medie şi aproximativ 

16 % consideră că sunt situaţii (în mare sau în foarte mare măsură) în care membrii CA 

manifestă atitudini de dezaprobare în şedinţele CA. 

 
Graficul 26:  măsura în care există dezaprobare între membrii CA 

 

 Persoanele chestionate au fost invitate să aprecieze calitatea comunicării în CA. Din 

răspunsurile lor se poate constata că cei mai mulţi, respectiv 44%, consideră 

comunicarea din CA „în foarte mare măsură” foarte bună, aproximativ un sfert spun 

că„în mare măsură” este bună, iar 26% spun că „în măsură medie”. Numai 6% dintre cei 

intervievaţi susţin că în CA comunicarea este bună „în mică măsură” sau „în foarte mică 

măsură”. 
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Graficul 26:  măsura în care comunicarea între membrii CA este foarte bună 

 

 În privinţa transparenţei şi a transferului de informaţii despre problemele din CA, cele 

mai multe persoane consideră că au acces la aceste informaţii în mare sau în foarte mare 

măsură (79%), „în măsură medie” -   20% , în timp ce 8% consideră că nu sunt  informaţi 

corespunzător. 

 
Graficul 27:  măsura în care sunt informaţi toţi membrii CA în privinţa problemelor 
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 O parte dintre respondenţi menţionează diferenţe între obiectivele strategice ale 

instituţiei şcolare de unde provin şi cele aprobate în cadrul CA. Două treimi dintre 

respondenţi consideră că aceste diferenţe sunt mici, 13% consideră diferenţele existente 

„în măsură medie”, iar aproape un sfert consideră că diferenţele sunt mari sau foarte 

mari. Este posibil ca problemele curente, urgente, în privinţa cărora este necesar să se 

discute şi să se ia decizii, să nu aibă legătură cu viziunea şcolii, cu obiectivele strategice 

stabilite în documentele şcolii.   

 
Graficul 28:  măsura în care obiectivele strategice specifice şcolii diferă de cele aprobate în CA 

 

 Menţinerea discreţiei în unele dintre problemele discutate în cadrul CA este necesară 

uneori. Cu toate acestea, 10% dintre respondenţi menţionează faptul că nu sunt 

securizate anumite informaţii discutate în CA care au caracter personal. Cu toate acestea,  

cei mai mulţi dintre respondenţi consideră că se menţine discreţia în CA în foarte mare 

măsură sau în mare măsură (82%), restul  variantelor de răspuns fiind alese de 

respondenţi în procente mai mici, sub 10%.  
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Graficul 29:  măsura în care se menţine discreţia în problemele confidenţiale discutate în CA 

 

 Inclusiv prin componenţa sa, CA este o structură care menţine legătura între şcoală şi 

comunitate. De aceea, în toate activităţile sale, CA acordă importanţa cuvenită valorilor 

impuse de comunitate. Cu toate acestea, 17% dintre respondenţi susţin că valorile 

comunităţii nu sunt respectate în deciziile acestei structuri şi 15% consideră că 

respectarea valorilor se realizează în „măsură medie”. Aproape 70% dintre respondenţi 

sunt mulţumiţi de modul în care sunt respectate aceste valori.   

 
Graficul 30:  măsura în care sunt importante valorile comunităţii  

în unele discuţii ale CA şi în deciziile luate 
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 În unele dintre organizaţii, exprimarea unei opinii divergente de opinia generală dintr-

un grup, poate duce la excluderea persoanei respective. În şcoală, în CA, astfel de 

fenomene sunt rare sau foarte rare (susţin 92% dintre cei chestionaţi), 6% susţin se pot 

întâmpla, dar „în măsură medie”  sau „în foarte mică măsură” (2%). Deoarece 

divergenţele nu sunt atât de frecvente, din acest item putem deduce că, de cele mai 

multe ori, opiniile membrilor CA sunt similare.  

 
Graficul 31:  măsura în care exprimarea unor opinii divergente nu duce la excludere 

 

 Discuţiile din cadrul CA în privinţa unor valori personale sunt explicite „în foarte mare  

măsură”, după cum susţin 54% dintre membrii CA; o parte a respondenţilor, 22%, aleg 

varianta  „în mare măsură” şi 8% „în măsură medie”. Sunt aproximativ 16% dintre 

membrii CA chestionaţi care consideră că valorile personale nu sunt discutate explicit în 

CA. Această distribuţie de opinii poate să trezească suspiciunea că unele persoane simt 

că valorile în care acestea cred nu sunt luate în calcul în CA.  
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Graficul 32:  măsura în care valorile în care cred unii membri ai CA sunt discutate explicit în CA 

 

 Susţinerea deciziilor din CA este realizată, după opinia a 54 %, „ în foarte mare măsură”, 

35% susţin că se realizează „în măsură mare”, aproximativ 11% consideră că susţinerea 

este medie sau mică.   

 
Graficul 33:  măsura în care deciziile luate în CA sunt susţinute prin diverse metode 

 

 Sunt situaţii când comentariile sunt lipsite de respect la adresa unor membrii CA , însă 

aceste cazuri sunt rare (aproximativ 6% dintre respondenţi).  
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Graficul 34:  măsura în care există comentarii lipsite de respect în CA 

 

Sancţionarea unor comportamente necorespunzătoare ale personalului şcolii  

La acest item au răspuns 61 de persoane;  76% susţin că penalizarea este imediată, 21% consideră că 

sancţionarea are loc rareori şi 3% consideră că nu au fost cazuri de penalizări.  

 

 
Graficul 35:  măsura în care comportamentele nedorite sunt sancţionate în şcoală 

 

Lipsa de încredere a personalului în conducerea şcolii dvs. afectează activitatea organizaţiei şcolare 
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Aceasta este o afirmaţie generală, în privinţa căreia respondenţii trebuie să formuleze opinii. 

Aproape 70% consideră că lipsa încrederii în conducere afectează activitatea şcolii în mare sau în 

foarte mare măsură.  

 
Graficul 36:  măsura în care lipsa încrederii în conducerea şcolii afectează activitatea  

din organizaţie 
 

Alte aspecte caracteristice ale şcolii: 

 Convergenţele între acţiunile directorului şi cele ale membrilor CA, în urma luării 

deciziilor, sunt constatate „în mare măsură” sau „în foarte mare măsură” de 89% dintre 

respondenţi, „în măsură medie” de 2% şi în mică, respectiv în foarte mică măsură de 9%. 

 

 
Graficul 37:  măsura în care există convergenţă între acţiunile directorului  

şi ale CA după luarea deciziilor 
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Reconsiderarea opiniei directorului de şcoală în CA este un aspect destul de rar în şcoala românească, 

susţin 82%. 

 
Graficul 38:  măsura în care CA a pus în discuţie anumite acţiuni sau decizii ale directorului, cerându-i 

acestuia să îşi reconsidere poziţia 

 

 Implicarea CA în oferta educaţională viitoare, mai ales datorită relaţiilor şi resurselor 

care pot fi puse la dispoziţia unităţii şcolare prin implicarea CA, este mare sau foarte 

mare , aşa cum susţin  87% dintre respondenţi. 
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Graficul 39:  măsura în care CA se implică în oferta de educaţie viitoare 

 

 Implicarea CA poate schimba opinia directorului, astfel încât acesta să îşi schimbe 

recomandările iniţiale „în măsură mare” sau foarte mare (peste 30%) sau în măsură 

medie (42%). 

 
Graficul 40:  măsura în care CA poate să schimbe opinia directorului  

privind anumite recomandări 

 

 În CA  persoanele se documentează înainte de a se lua deciziile „în măsură medie” 

(22%), „în mare măsură” (34%) sau „în foarte mare măsură” (33%).  
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Graficul 41:  măsura în care în CA sunt solicitate informaţii suplimentare  

înainte de a se lua decizii 

 

 Apar discuţii în privinţa rolului CA pentru managementul şcolii în mare sau foarte mare 

măsură (61%), „ în măsură medie” ( 23%) şi mult mai rar „în foarte mică măsură” sau  

„în mică măsură”. 

 

 
Graficul 42:  măsura în care se discută în CA rolul acestei structuri  

pentru managementul şcolii 
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 Recomandările directorului sunt acceptate fără alte discuţii în 30% dintre şcoli şi „ în 

măsură medie” în alte 40% dintre şcoli.  

 

 
Graficul 43:  măsura în care recomandările directorului  

sunt acceptate fără alte discuţii 

 

 Există interes pentru identificarea unor divergenţe de opinii între director şi membrii CA 

în peste opinia a peste  80% dintre respondenţi . 
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Graficul 44:  măsura în care recomandările directorului  

sunt acceptate fără alte discuţii 

 

 Mai mult de trei sferturi dintre decidenţi susţin că deciziile sunt luate, în foarte mare 

măsură sau în mare măsură,  în urma unor dezbateri în CA .  

 

 
Graficul 45:  :  măsura în care că deciziile sunt luate în urma unor dezbateri în CA 

 

 

 Aproape 60% susţin că deciziile sunt luate de membrii CA ca urmare a recomandărilor 

directorului de şcoală în cele mai multe cazuri. 
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Graficul 46:  măsura în care se iau decizii diferite de recomandările directorului 

 

 Opiniile oneste despre unitatea şcolară sunt exprimate în mare măsură în 71% dintre 

şcoli şi în măsură medie în 10%.  

 

 

 

 
Graficul 47: măsura în care în CA se exprimă onest opinii despre şcoală 
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 Deciziile membrilor CA sunt schimbate datorită presiunii comunităţii în 12% dintre şcoli 

şi în măsură medie în 14% dintre şcoli. 

 
Graficul 48:  măsura în care are loc schimbarea opiniei membrilor CA la presiunea comunităţii 

Cine consideraţi că trebuie să verifice corectitudinea deciziilor CA? (Pot fi mai multe răspunsuri 

valabile). 

Deciziile CA pot fi verificate de Inspectoratul şcolar (24%), de Consiliul profesoral (30%), de 

Adunarea salariaţilor (12%) sau de Consiliul local (13%). 

 
Graficul 49: structurile care verifică corectitudinea deciziilor CA 
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Consideraţi oportună funcţionarea unor comisii independente la nivelul localităţii/judeţului, care să 

verifice legalitatea deciziilor CA ? 

 

38% consideră oportună funcţionarea unor comisii independente la nivelul localităţii/judeţului, 

care să verifice legalitatea deciziilor CA, iar 42% nu, în timp ce 20% nu ştiu.  

 

 
Graficul 50: oportunitatea funcţionării unor comisii independente la nivelul localităţii/judeţului care 

să verifice legalitatea deciziilor CA 

Colaborarea şcolii cu diverşi parteneri educaţionali 

 Colaborarea cu sindicatele este foarte bună în opinia  unei părţi importante a membrilor 

din CA, respectiv pentru 40%, bună pentru 32 % şi de o calitate medie pentru 22%.  
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Graficul 51:  colaborarea şcolii cu sindicatele 

 

 Colaborarea CA cu părinţii este foarte bună în opinia  a 33%, bună pentru 38% şi de o 

calitate medie pentru 23%.  

 

 
Graficul 52:  :  colaborarea şcolii cu părinţii 

 

 Colaborarea cu elevii este foarte bună pentru 48%, bună pentru 36 % şi de o calitate 

medie pentru 9%.  
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Graficul 53:  :  colaborarea şcolii cu elevii 

 

 Colaborarea CA cu Consiliul local este foarte bună pentru 52%, bună pentru 29 % şi de o 

calitate medie pentru 11%.  

 

 
Graficul 54:  :  colaborarea şcolii cu Consiliul local 

 

 Colaborarea cu agenţii economici este foarte bună pentru 23%, bună pentru 27 % şi de o 

calitate medie pentru 23%; aproximativ 16% consideră că este o colaborare slabă şi 

10% că nu stau suficient de bine în privinţa colaborărilor de acest fel. 
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Graficul 55:  :  colaborarea şcolii cu agenţii economici 

 

 Din analiza mediilor ponderate se poate deduce că cel mai bine se colaborează cu 

Consiliul local, apoi cu elevii, în timp ce colaborările cu părinţii sau cu agenţii economici 

sunt cele mai dificile.  

Valorificarea  la nivelul CA a contribuţiei diferiţilor  actori educaţionali este următoarea:  

 valorificarea contribuţiei sindicatelor este foarte bună, în opinia a 37% dintre 

respondenţi, bună pentru 22,5%, medie pentru 32%; 

 valorificarea contribuţiei părinţilor este foarte bună în opinia 24% dintre respondenţi, 

este considerată bună de peste 45% sau medie de aproximativ un sfert;  

 contribuţia elevilor este considerată foarte bună de peste 30%, bună de aproape 47% 

sau medie de 14,5%; 

 contribuţia Consiliului local este considerată foarte bună de peste 42%, bună de aproape 

40% sau medie de 9,8%; 

 contribuţia agenţilor economici  este considerată foarte bună de peste aproximativ 16 

%, bună de aproximativ  29% sau medie de 25,81%; 

 din analiza mediilor ponderate se poate deduce că cel mai bine sunt valorificate 

sugestiile provenite de la membrii CA care activează în Consiliul local, de la elevi, în timp 

ce valorificarea contribuţiilor părinţilor  sau a agenţilor economici sunt cele mai slabe.  
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Percepţia în comunitate a ofertei educaţională a şcolii (item liber) 

Din cele 58 de răspunsuri, cele mai multe se referă la o percepţie pozitivă a ofertelor educaţionale în 

comunitate (sunt utilizaţi termeni / sintagme precum: atractivă, valoroasă,foarte bună , satisfăcând 

nevoile comunităţii şi cerinţele pieţei), această realitate fiind exprimată explicit prin creşterea 

interesului beneficiarilor pentru unitatea şcolară respectivă. Unele persoane susţin că oferta se 

bazează pe nevoile reale ale comunităţii, însă şi comunitatea vine să sprijine nevoile reale ale 

şcolilor. Există şi câteva opinii exprimate astfel: calitate medie, satisfăcător, acceptabil,  insuficient, 

slab (în total, 9 astfel de opinii). 

Cât afectează percepţia ofertei educaţionale a comunităţii şcoala  

Răspunsurile se distribuie între cele cinci variante de răspuns astfel: 54 % consideră că percepţia  

ofertei de educaţie la nivelul comunităţii influenţează  deciziile din CA „în foarte mare măsură” sau  

„în mare măsură”, 27% consideră că influenţa în CA este medie, iar aproape 20% o apreciază ca fiind 

mică sau foarte mică. 

 
Graficul 56:  măsura în care percepţia comunităţii despre oferta şcolii influenţează deciziile din CA 

Rolul de punte de legătură a CA între elevi şi profesori, părinţi, administraţie locală şi comunitate 

locală 

Consiliul de Administraţie poate fi considerat o structură care îşi îndeplineşte un rol de legătură 

între elevi şi profesori, părinţi, administraţie locală şi comunitate locală „în mare” sau „în foarte 

mare măsură”, aproape 80%, iar 16% „în măsură medie”.  
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Graficul 57:  măsura în care CA îşi îndeplineşte rolul de structură de legătură între şcoală şi 

comunitate  

 

Aspecte caracteristice şcolii 

 În opinia a 54% dintre respondenţi există structuri şi procedee în CA pentru implicarea 

comunităţii în decizii, „în mare sau în foarte mare măsură”, iar 24% aleg varianta „în 

măsură medie”. 

 În mod periodic sunt realizate rapoarte scrise despre activitatea CA, „în mare sau în 

foarte mare măsură”,  în 42% dintre şcoli, „în măsură medie” în aproape 23% dintre 

şcoli şi rar sau foarte rar într-o treime dintre şcoli. 

 CA comunică deciziile celor implicaţi direct în foarte mare măsură, în 57% dintre cazuri, 

în mare măsură în 27% dintre cazuri, în măsură medie , în aproape 5% şi în măsură mică 

sau foarte mică pentru restul situaţiilor, reprezentând aproximativ 10%.  

 Există cazuri în care CA aplică corecţii unui întreg grup de persoane care se află în 

dezacord cu unele acţiuni sau decizii ale CA. În 22%  dintre şcoli astfel de cazuri apar „ în 

foarte  mare măsură”;  în  peste 25%, „în mare măsură” ; în măsură medie în 17,46% 

dintre şcoli; constatăm că numai într-o treime dintre şcoli astfel de corecţii sunt rare sau 

foarte rare. 
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 Comunicarea dintre CA şi membrii cheie ai comunităţii este foarte bună ,în opinia a  48% 

dintre respondenţi, bună pentru 28,5%, medie pentru aproape 10% , slabă sau foarte 

slabă pentru aproximativ 15%. 

 Informaţiile periodice referitoare la perspectiva personalului şi a comunităţii în privinţa 

problemelor importante ale şcolii sunt colectate frecvent sau cu frecvenţă foarte mare în 

aproximativ o jumătate dintre şcoli, moderat în 11% dintre şcoli şi rar sau foarte rar în 

11% dintre şcoli. 

  Solicitarea opiniei persoanelor implicate în deciziile din CA este realizată „în foarte 

mare măsură”, în 24% dintre şcoli; „ în mare măsură” , în 40% dintre şcoli; în măsură 

moderată în 16% şi rar sau foarte rar în aproximativ 20% dintre şcoli. 

 Se poate întâmpla ca CA să nu ia în considerare consecinţele unor decizii : aproape 10% 

dintre respondenţi consideră că se întâmplă frecvent, 17% consideră că se poate 

întâmpla cu o frecvenţă medie; cei mai mulţi consideră astfel de cazuri sunt rare sau 

excepţionale (ponderi de 73% ).  

CA are competenţe în identificarea celor mai bune metode şi soluţii manageriale 

CA identifică persoane competente şi cele mai bune soluţii manageriale, „în foarte mare măsură”,  

opinia a 42% dintre respondenţi, „ în mare măsură”, în opinia a 36% şi „în măsură medie”, 17%. 

 
Graficul 58:  măsura în care CA identifică persoane competente şi cele mai bune soluţii manageriale 
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Aspecte cu impact pentru şcoală 

 Aspectele referitoare la formarea necorespunzătoare sau chiar la lipsa formării 

directorilor sunt subliniate, „în foarte mare măsură”, de 31% dintre respondenţi; „în 

mare măsură” de aproape 17%; „în măsură medie” de 15%; o treime dintre respondenţi 

consideră aceste aspecte de mică importanţă sau de foarte mică importanţă. 

 Răspunsuri asemănătoare au fost obţinute referitor la formarea necorespunzătoare sau 

la lipsa formării membrilor CA  (menţionate de jumătate dintre respondenţi, în mare sau 

în foarte mare măsură, în  măsură medie de 18%; aproximativ o treime dintre 

respondenţi consideră aceste aspecte de mică importanţă sau de foarte mică 

importanţă). 

 Răspunsurile referitoare la  dezinteresul manifestat de directori pentru aplicarea în 

practică a cunoştinţelor de management  sunt distribuite astfel: 34% manifestă un foarte 

mare dezinteres, 16% dezinteres mare, 8% dezinteres mediu, aproape 7% mic şi 34% 

foarte mic. Distribuţia răspunsurilor demonstrează două grupuri distincte de directori 

de şcoală, dintre care un grup care aplică procedee manageriale şi cunoştinţe în situaţii 

curente, iar celălalt intuiţia. 

 27% dintre respondenţi consideră că în şcoală s-au confruntat cu abordarea incorectă a 

problemelor elevilor „în foarte mare măsură”, aproape 20%  aleg varianta „în mare 

măsură”, 13% „în măsură medie” şi aproape 40% „în măsură mică sau foarte mică”. 

 În 28,8% dintre şcoli predarea este inadaptată unor nevoi particulare ale elevilor „în 

foarte mare măsură”; în 17% este inadecvată „în mare măsură” şi în 27% este adecvată 

„într-o măsură medie”. 

 Evaluarea inconsistentă a personalului didactic are efecte foarte mari în 25% dintre 

şcoli, mari în 23% dintre şcoli, medii în aproape 17%, mici în 11,67% şi foarte mici în 

23,3%. 

 Formarea continuă inadecvată a profesorilor are foarte mari efecte în 26% dintre şcoli, 

efecte mari în aproape 25%, medii în 18%, mici în 13,11% şi foarte mici în 18% dintre 

şcoli; la acesta se adaugă opinii asemănătoare despre gradul de profesionalizare a 

personalului didactic. 

 Lipsa de responsabilitate a personalului didactic faţă de formarea şi educarea copiilor 

este foarte mare în aproape 30% dintre şcoli, mare în aproape 20%, medie în 6,56%, 

mică în 21% şi foarte mică pentru aproximativ 23%. 
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 Nu în ultimul rând rutina şi abordarea nediferenţiată a elevilor sunt alte aspecte foarte 

des întâlnite în aproape jumătate dintre şcoli care afectează imaginea şcolii respective; 

aproximativ un sfert dintre şcoli  au reuşit să elimine rutina în actul didactic şi să ofere 

educaţie adaptată nevoilor elevilor. 

 

 

Alte aspecte referitoare la evaluarea activităţii din CA şi la remedierea unor aspecte  

Discuţii referitoare la erorile decizionale din CA şi la modalităţile de remediere,  au loc în mare sau 

în foarte mare măsură în 28% dintre şcoli, în 9,5% în măsură medie şi în peste 60% rar sau foarte 

rar. 

 Există cel puţin o şedinţă  pe an în care CA îşi examinează propria activitate cu foarte 

mare acurateţe, în 40% dintre şcoli, în măsură medie în 22% dintre şcoli şi în mică 

măsură în aproximativ  36% dintre şcoli. 

 CA este interesată să studieze anumite fenomene legate de şcoală , în mare măsură , în 

peste 50% dintre şcoli şi manifestă un interes mediu în 16% dintre şcoli. 

 CA se bazează pe cultivarea viitorilor lideri de care are nevoie în mare sau în foarte mare 

măsură în aproximativ o treime dintre şcoli, în măsură medie în 22%. 

 În urma unor discuţii informale o parte dintre membrii CA îşi identifică rolul şi 

responsabilităţile: 40 % dintre respondenţi susţin că se întâmplă rar, 23% aleg varianta 

moderat şi 35% una dintre variantele „frecvent” sau „foarte frecvent”. 

 În CA sunt desfăşurate activităţi de mentorat cu membrii noi din CA într-o treime dintre 

şcoli, „în mare măsură”; în aproape 30% dintre şcoli aceste activităţi se desfăşoară „în 

măsură medie”, în restul şcolilor, astfel de acţiuni sunt rare. 

 CA caută sprijin în afara şcolii în problemele mai dificile „în mare măsură” sau „în foarte 

mare măsură”, după opinia a 40% dintre membrii CA chestionaţi; 33% consideră că 

sprijinul exterior este solicitat moderat şi aproape 26% dintre respondenţi aleg una 

dintre variantele de răspuns „în mică măsură” sau „în foarte mică măsură”. 

 Cei mai mulţi membrii CA (aproape trei sferturi dintre cei chestionaţi) consideră că 

primesc în mare sau „în foarte mare măsură” feedback privind performanţa lor în CA; 13 

% consideră că primesc aprecieri referitoare la activitatea lor, dar „în măsură medie”. 
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Aspecte caracteristice ale funcţionării CA 

a. CA se preocupă mai mult de rezolvarea crizelor curente decât de proiectarea 

dezvoltării viitoare. În general,Consiliul de administraţie se preocupă mai mult de 

proiectarea dezvoltării unităţii şcolare decât de rezolvarea crizelor care apar în mod  

obişnuit într-o şcoală) media ponderată a răspunsurilor indică acest aspect). În primul rând, 

putem avea în vedere existenţa unui nivel conflictual redus în unităţile şcolare, conflictele 

fiind obişnuite, fără efecte distructive sau este posibil ca profesorii să aibă la ora actuală 

anumite abilităţi de a le gestiona corespunzător. La baza acestor abilităţi poate sta 

experienţa cotidiană, cursurile de management promovate sau discuţiile cu consilierul 

şcolar. Altă explicaţie posibilă ar fi existenţa unor structuri şcolare care monitorizează şi 

intervin efectiv în cazul  unui conflict cu potenţial distructiv, înaintea CA (consiliile 

profesorale, consiliul elevilor, consiliul clasei, asociaţiile de părinţi, comisia de violenta).  

 

 
Graficul 59:  măsura în care Case preocupă mai mult de rezolvarea crizelor curente decât de 

proiectarea dezvoltării viitoare 

 

 

• Distribuţia răspunsurilor este următoarea: mai mult de 30% consideră că în CA interesul 

pentru conflictele curente se manifestă ”în foarte mică măsură”; aproape 23% aleg ”în mică 

măsură”, peste 35% „în măsură medie” şi aproape 10% „în mare măsură”. Putem deduce din 
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aceste date că există un număr de şcoli (aproximativ 10%) în care conflictele consumă o 

mare parte a timpului destinat şedinţelor din consiliul de administraţie.  

 CA fixează priorităţi organizaţionale clare pentru anul care urmează. Media ponderată, de 

3.74, demonstrează că directorii consideră că ”în măsură mare” CA fixează priorităţile la 

începutul fiecărui an şcolar. Un număr redus de persoane (8 persoane, reprezentând 13%) 

consideră că acest lucru are loc ”în mică măsură sau în foarte mică măsură. Un astfel de 

răspuns poate avea ca explicaţie o lipsă de viziune a conducerii unităţii respective sau o 

avalanşă de sarcini care vin şi care, fiind urgente, deturnează atenţia de la priorităţile 

stabilite pe termen lung. Aproape 23% consideră că fixarea priorităţilor în cadrul CA are loc 

”în măsură medie”, iar aproape 65% aleg fie varianta de răspuns „în mare măsură” fie 

varianta „în foarte mare măsură”.  

 

 
Graficul 60:  măsura în care CA fixează priorităţi organizaţionale clare 

 

 

b. CA obişnuieşte să amâne acţiunile până când problema devine presantă şi se intră în 

criză de timp. Tactica amânării este utilizată, aşa cum arată media ponderată de 1.56, „în 

mică măsură”. Mai mult decât atât, utilizarea sa are loc numai atunci când sunt întrunite 

anumite condiţii (fie problema nu este urgentă, când nu sunt suficiente informaţii, când 

problema este mai complexă etc.) şi numai atunci când timpul disponibil este insuficient. 

Mai mult de 70% dintre respondenţi consideră că tactica amânării este foarte rar întâlnită şi 
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aproape 15% sunt de părere că este întâlnită rar; alte variante de răspuns au fost alese în 

procente mult mai mici, sub 5% (în total au fost mai puţin de 10 persoane). 

 
Graficul 61:  măsura în care în CA are loc amânarea unor acţiuni  

 

 

c. Periodic, CA solicită directorului să elaboreze o viziune strategică privind dezvoltarea 

şcolii. Implicarea directorului este medie (media ponderată a răspunsurilor este 3.16, 

aproape de valoarea 3, cu semnificaţia ”în măsură medie”). Din răspunsuri se vede că, în 

unele şcoli, această practică nici nu există. O treime dintre respondenţi sunt de părere că CA 

îi cere directorului o actualizarea a  viziunii sale strategice „în mică măsură” sau „în foarte 

mică măsură”, aproximativ 30 % „în măsură medie”. Mai mult de 40% dintre directori aleg 

una dintre variantele „în mare măsură” sau „ în foarte mare măsură”. 
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Graficul 62:  măsura în care directorul prezintă periodic în CA o viziune strategică proprie  

 

d. CA şi-a declinat uneori responsabilitatea privind probleme importante ale şcolii. CA 

este o structură cu multe responsabilităţi instituţionale. Destul de rar, aşa cum arată media 

ponderată a răspunsurilor obţinute, se întâmplă ca CA să nu îşi asume anumite 

responsabilităţi. Distribuţia răspunsurilor susţine această imagine de ansamblu: peste 58% 

dintre directori consideră că CA şi-a declinat uneori responsabilitatea ”în mică măsură” şi 

16% ”în mică măsură”. Aproape 15 % apreciază „într-o măsură medie” şi aproximativ 10% 

dintre respondenţi aleg fie varianta „în mare măsură”, fie varianta „în măsură foarte mare”. 
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Graficul 63:  măsura în care CA nu îşi asumă anumite responsabilităţi privind problemele importante 

ale şcolii 

 

e. CA discută adeseori despre modul în care va fi condusă şcoala peste 4-5 ani sau mai 

mult. O treime dintre respondenţi consideră că astfel de discuţii au loc foarte rar şi aproape 

20% consideră că au loc rar. Aproape un sfert susţin că aceste discuţii au o frecvenţă medie, 

9% spun că au frecvenţe mari şi aproape 15% foarte mari.  

 

 
Graficul 64:  măsura în care au loc discuţii în CA despre cum se propune să se conducă şcoala 

peste 4-5 ani 
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f. În cursul anului trecut, CA a revizuit strategiile pentru atingerea scopurilor pe termen lung. 

Revizuirea obiectivelor şi strategiilor pe termen lung se realizează” în măsură medie” 

(media ponderată este apropiată de valoarea 3 care are această semnificaţie). Răspunsurile 

au următoarea distribuţie înregistrată: aproape 17% aleg varianta „în foarte mică măsură”, 

13,33% varianta „în măsură mică”, 30% „în măsură medie” şi restul participanţilor la 

chestionar, aproximativ 40%, aleg una dintre variantele de răspuns „în mare măsură” sau „în 

foarte mare măsură”.  

 
Graficul 65:  măsura în care are loc revizuirea strategiilor pe termen lung în CA 

 

 Frecvent tema discuţiilor se referă la identificarea şi depăşirea punctelor slabe ale şcolii (în 

două treimi dintre şcoli). 

 25% dintre respondenţi consideră că CA se bazează, „în foarte mare măsură”, pe obiectivele 

pe termen lung atunci când ia decizii; 31,7% consideră că se bazează în măsură mare, iar 

15% în măsură medie; 27% dintre respondenţi susţin că CA nu ţine cont de aceste obiective 

pe termen lung. 

 Două treimi dintre respondenţi consideră că în CA mai mult de jumătate din timpul de 

discuţii este folosit pentru probleme importante privind viitorul şcolii. 
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Concluzii 
 

 63% dintre respondenţi consideră că există elemente de progres comparativ cu vechiul 

Regulament al Consiliului de Administraţie. 

 

 80% dintre respondenţii au apreciat că persoanele angajate în unitatea şcolară sunt 

informate, conform prevederilor legale, despre deciziile luate în CA. 

 

 Din răspunsurile colectate, modalitatea de transmitere a deciziilor CA diferă de la şcoală la 

şcoală. 

 

 Votarea ”în bloc” este un fenomen care demonstrează existenţa unor fenomene de 

polarizare în cadrul grupurilor. Aproape 62% dintre consideră că fenomenul apare ”în mică 

măsură” în cadrul votului din CA. 

 

 Deciziile în CA se iau rareori în unanimitate. Către această concluzie ajungem, dacă analizăm 

răspunsurile cadrelor didactice cu rol de conducere, care au răspuns la această întrebare. 

 

 Brainstormingul este utilizat în CA, ca tehnică de generare a unor idei atipice pentru 

rezolvarea problemelor -  răspunsul general este între ”în măsură medie ” şi ”în mare 

măsură”.  

 

 În cele mai multe dintre cazuri, atunci când CA se întruneşte, documentaţia pentru 

problemele care urmează să fie discutate este completă.  

 

 În CA sunt ascultate diverse opinii exprimate de membrii săi şi apoi, după ce este cunoscută 

în amănunt problema respectivă, sunt luate cele mai bune decizii, prin vot. 
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5.2. Analiza comparativă a chestionarelor aplicate membrilor Consiliului de 
Administraţie înainte şi  după intervenţia în unităţile de învăţământ 
preuniversitar din eşantion 
 

Dată fiind situaţia expusă în nota de subsol1,  analiza va fi făcută după total respondenţi, ante (84) şi 
post formare (94). 
 
Fig. 1. Componenţa grupurilor după calitatea de membru în CA 

Ante formare – 84 respondenţi Post formare – 94 respondenţi 
 

 
 
 
 

 

Alta: 2 reprezentanţi sindicat, 1 reprezentant 
al elevilor şi 1 administrator financiar 

Alta: 1 reprezentant sindicat şi 1 reprezentant al elevilor 

 
După cum se observă din fig. 1, grupul ante-formare are în componenţă: 68% profesori; 17% 

reprezentanţi ai părinţilor; 11% reprezentanţi ai autorităţilor locale şi 5% alţii (reprezentanţi 
                                                           
1 Precizare: dat fiind că grupul ”experimental” nu este compus în totalitate din aceleaşi persoane care au urmat cursul 
de formare livrat de ISE, nu putem vorbi, în fapt, de un astfel de grup comun testat de două ori. Cauza acestei situaţii 
a fost interferarea activităţii de cercetare cu concursurile pentru ocuparea funcţiei de director din învăţământul 
preuniversitar. Dacă era să fie vorba, realmente, de un astfel de grup, el ar fi trebuit să fie constituit din persoane 
similare, prin caracteristicile socio-profesionale (de ex.: vârstă, gen, vechime în CA, calitate membru CA, mediu de 
rezidenţă, nivel de studii etc.), celor din grupul de ”control” şi, în plus, să fi urmat cursul de formare. Astfel, ţinând 
sub control variabilele socio-profesionale, puteam vedea dacă parcurgerea cursului de formare ISE a avut efecte 
asupra participanţilor. 
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sindicat, reprezentant al elevilor şi administrator financiar). Grupul post-formare se constituie din: 

54% profesori; 22% reprezentanţi ai părinţilor; 21% reprezentanţi ai autorităţilor locale şi 2% alţii 

(reprezentant sindicat, reprezentant al elevilor).  

 
 
Fig. 2. Componenţa grupurilor după mediul de rezidenţă al unităţii şcolare 

Ante formare Post formare 

  
 
În ceea ce priveşte componenţa grupului ante-formare după mediul de rezidenţă al unităţii şcolare, 67% 
sunt din urban, iar 33% din rural. În cazul grupului post-formare, situaţia arată astfel: 61% - urban şi 39% - 
rural (fig. 2). 
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Fig. 3. Componenţa grupurilor după vechimea în poziţia de membru în CA 
Ante formare Post formare 

  
Total lot: 
Vechimea medie:5,6 ani 
Vechimea minimă – 0 ani; vechimea maximă –25 
ani 

Total lot: 
Vechimea medie:2,9 ani 
Vechimea minimă – 0 ani; vechimea maximă –13 ani 

 
După vechimea în poziţia de membru C.A., componenţa grupurilor arată astfel: 

 Ante-formare: vechimea medie este de 5,6 ani, cea minimă este de 0 ani, iar cea maximă de 

25 de ani (mai multe detalii în fig. 3); 

 Post-formare: vechimea medie este de 2,9 ani, cea minimă de 0 ani, iar cea maximă de 13 ani 

(mai multe detalii în fig. 3). 
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Fig. 4. Componenţa grupurilor după vechimea în şcoală 
Ante formare Post formare 

  
Total lot: 
Vechimea medie:5,3 ani 
Vechimea minimă – 0 ani; vechimea maximă – 25 
ani 

Total lot: 
Vechimea medie: 2,65 ani 
Vechimea minimă – 0 ani; vechimea maximă –13 ani 

 
După vechimea membrilor C.A. în şcoală, componenţa grupurilor arată astfel: 

 Ante-formare: vechimea medie este de 5,3 ani, cea minimă este de 0 ani, iar cea maximă de 

25 de ani (mai multe detalii în fig. 4); 

 Post-formare: vechimea medie este de 2,65 ani, cea minimă de 0 ani, iar cea maximă de 13 

ani (mai multe detalii în fig. 4). 
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Fig. 5. Situaţie absolvire curs de formare pentru pregătire/perfecţionare ca membru CA 
Ante formare Post formare 

  
Tipuri cursuri formare absolvite: Management 
educaţional (13), management 
instituţii/organizaţii (2), Relaţia şcoală-familie-
comunitate (1), Asig. calităţii în educaţie (1) şi 
modalităţi de formare a conceptelor cheie a 
şcolarului/preşcolarului (1). 

Tipuri cursuri formare absolvite: Management 
educaţional (14); ROFUIP (2); management 
instituţional (1). 

 
În ceea ce priveşte absolvirea unor cursuri de formare pentru pregătire/perfecţionare ca 

membru CA, situaţia este (fig. 5): 

 Ante-formare: 80% nu au absolvit nici un curs, 19% au absolvit, iar 1% nu au răspuns; cei 

care au urmat un astfel de curs se distribuie astfel: management educaţional (13), 

management instituţii/organizaţii (2), relaţia şcoală - familie-comunitate (1), asigurarea 

calităţii în educaţie (1) şi modalităţi de formare a conceptelor cheie a 

şcolarului/preşcolarului (1); 

 Post-formare: 81% nu au absolvit nici un curs, 19% au absolvit; cei care au urmat un astfel 

de curs se distribuie astfel: management educaţional (14); ROFUIP (2); management 

instituţional (1). 
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Fig. 6. Apreciere utilitate curs de formare pentru pregătire/perfecţionare ca membru CA 
Ante formare Post formare 

  

 
Întrebaţi dacă apreciază ca fiind util un curs de pregătire/perfecţionare pentru o mai bună 

pregătire ca membru C.A., respondenţii au răspuns după cum urmează (fig. 6): 

 Ante-formare: 90% - da, 6% - nu, 2% nu ştiu, iar 2% nu au răspuns; 

 Post-formare: 93% - da, 1% - nu, 3% nu ştiu, iar 3% nu au răspuns. 
 
Fig. 7. Frecvenţa situaţiilor în care se realizează o pregătire a informaţilor pentru luarea de decizii în 
cadrul CA 

Ante formare Post formare 
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Întrebaţi despre frecvenţa cu care se realizează o pregătire a informaţiilor pentru luarea de 

decizii în cadrul C.A., respondenţii au răspuns după cum urmează (fig. 7): 

 Ante-formare: 68% - întotdeauna, 27% - uneori, 2% - niciodată, iar 3% nu au răspuns; 

 Post-formare: 18% - întotdeauna, 65% - uneori, 13% - niciodată, iar 4% nu au răspuns. 

 
Fig. 8. CA acţionează în vederea stabilirii consensului în probleme importante 

Ante formare Post formare 

  
Întrebaţi dacă C.A. acţionează în vederea stabilirii consensului în probleme importante, 

respondenţii au răspuns după cum urmează (fig. 8): 

 Ante-formare: 93% în f. mare şi mare măsură şi 2% în f. mică şi mică măsură; 

 Post-formare: 63% în f. mare şi mare măsură şi 16% în f. mică şi mică măsură. 
 



 80 

Fig. 9. Subtilităţile problemelor discutate nu sunt sesizate de membrii C.A 
Ante formare Post formare 

 

 
 
Întrebaţi dacă subtilităţile problemelor discutate nu sunt sesizate de membrii C.A., 

respondenţii au răspuns după cum urmează (fig. 9): 

 Ante-formare: 12% în f. mare şi mare măsură şi 79% în f. mică şi mică măsură; 

 Post-formare: 41% în f. mare şi mare măsură şi 32% în f. mică şi mică măsură. 
 
Fig. 10. CA examinează situaţiile în care deciziile sale pot conduce la rezultate negative 

Ante formare Post formare 

  
 
Întrebaţi dacă CA examinează situaţiile în care deciziile sale pot conduce la rezultate negative, 

respondenţii au răspuns după cum urmează (fig. 10): 

 Ante-formare: 83% în f. mare şi mare măsură şi 13% în f. mică şi mică măsură; 
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 Post-formare: 49% în f. mare şi mare măsură şi 22% în f. mică şi mică măsură.  
 
 
Fig. 11. Multe dintre problemele de care se ocupă CA par a fi sarcini separate, fără legătură între ele 

Ante formare Post formare 

  
 
Întrebaţi dacă multe dintre problemele de care se ocupă CA par a fi sarcini separate, fără 

legătură între ele, respondenţii au răspuns după cum urmează (fig. 11): 

 Ante-formare: 11% în f. mare şi mare măsură şi 71% în f. mică şi mică măsură; 

 Post-formare: 43% în f. mare şi mare măsură şi 29% în f. mică şi mică măsură.  
 
Fig. 12. Deciziile CA privind o problemă tind să influenţeze deciziile în alte probleme 

Ante formare Post formare 

  
 
Întrebaţi dacă deciziile CA privind o problemă tind să influenţeze deciziile în alte probleme, 

respondenţii au răspuns după cum urmează (fig. 12): 

 Ante-formare: 27% în f. mare şi mare măsură şi 46% în f. mică şi mică măsură; 

 Post-formare: 48% în f. mare şi mare măsură şi 23% în f. mică şi mică măsură.  
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Fig. 13. De obicei, deciziile în CA nu se iau în unanimitate 
Ante formare Post formare 

  
 
Întrebaţi dacă, de obicei, deciziile CA nu se iau în unanimitate, respondenţii au răspuns după 

cum urmează (fig. 13): 

 Ante-formare: 10% în f. mare şi mare măsură şi 69% în f. mică şi mică măsură; 

 Post-formare: 40% în f. mare şi mare măsură şi 50% în f. mică şi mică măsură. 
 
Fig. 14. În faţa unor decizii importante, CA organizează brainstorming pentru a genera soluţii 

Ante formare Post formare 

  
 
Întrebaţi dacă în faţa unor decizii importante, C.A. organizează brainstorming pentru a 

genera soluţii, respondenţii au răspuns după cum urmează (fig. 14): 

 Ante-formare: 67% în f. mare şi mare măsură şi 17% în f. mică şi mică măsură; 

 Post-formare: 30% în f. mare şi mare măsură şi 52% în f. mică şi mică măsură. 
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Fig. 15. Există un anumit grup în CA care votează în bloc 
Ante formare Post formare 

  
 
Întrebaţi dacă există un anumit grup în C.A. care votează în bloc, respondenţii au răspuns după 

cum urmează (fig. 15): 

 Ante-formare: 17% în f. mare şi mare măsură şi 73% în f. mică şi mică măsură; 

 Post-formare: 67% în f. mare şi mare măsură şi 21% în f. mică şi mică măsură. 

 
Fig. 16. CA solicită amânarea unor decizii pentru a avea timp să obţină informaţii suplimentare 

Ante formare Post formare 

  
 
Întrebaţi dacă CA solicită amânarea unor decizii pentru a avea timp să obţină informaţii 

suplimentare, respondenţii au răspuns după cum urmează (fig. 16): 

 Ante-formare: 11% în f. mare şi mare măsură şi 71% în f. mică şi mică măsură; 

 Post-formare: 24% în f. mare şi mare măsură şi 45% în f. mică şi mică măsură. 
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Fig. 17. CA primeşte o documentaţie completă privind deciziile pe care trebuie să le ia 
Ante formare Post formare 

  
Întrebaţi dacă CA primeşte o documentaţie completă privind deciziile pe care trebuie să le ia, 

respondenţii au răspuns după cum urmează (fig. 17): 

 Ante-formare: 85% în f. mare şi mare măsură şi 11% în f. mică şi mică măsură; 

 Post-formare: 39% în f. mare şi mare măsură şi 36% în f. mică şi mică măsură. 

 
Fig. 18. CA încearcă să evite probleme ambigui şi complicate 

Ante formare Post formare 

  
 
Întrebaţi dacă CA încearcă să evite probleme ambigui şi complicate, respondenţii au răspuns 

după cum urmează (fig. 18): 

 Ante-formare: 57% în f. mare şi mare măsură şi 39% în f. mică şi mică măsură; 

 Post-formare: 50% în f. mare şi mare măsură şi 22% în f. mică şi mică măsură. 
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Fig. 19. CA petrece mult timp ascultând diferite puncte de vedere înainte de a vota în probleme 
importante 

Ante formare Post formare 

  
 
Întrebaţi dacă CA petrece mult timp ascultând diferite puncte de vedere înainte de a vota în 

probleme importante, respondenţii au răspuns după cum urmează (fig. 19): 

 Ante-formare: 77% în f. mare şi mare măsură şi 11% în f. mică şi mică măsură; 

 Post-formare: 32% în f. mare şi mare măsură şi 31% în f. mică şi mică măsură. 
 
Fig. 20. Toţi membrii CA susţin deciziile majorităţii odată ce acestea au fost adoptate 

Ante formare Post formare 

  
 
Întrebaţi dacă toţi membrii CA susţin deciziile majorităţii odată ce acestea au fost adoptate, 

respondenţii au răspuns după cum urmează (fig. 20): 

 Ante-formare: 83% în f. mare şi mare măsură şi 6% în f. mică şi mică măsură; 

 Post-formare: 73% în f. mare şi mare măsură şi 11% în f. mică şi mică măsură. 
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Fig. 21. Participarea sporadică la şedinţe a unor membri ai CA care nu sunt angajaţii şcolii 
Ante formare Post formare 

  
 
Întrebaţi dacă participarea sporadică la şedinţe a unor membri ai CA care nu sunt angajaţii 

şcolii este o situaţie cu care se confruntă CA, respondenţii au răspuns după cum urmează (fig. 

21): 

 Ante-formare: 29% în f. mare şi mare măsură şi 54% în f. mică şi mică măsură; 

 Post-formare: 50% în f. mare şi mare măsură şi 29% în f. mică şi mică măsură. 

 
Fig. 22. Dominanţa unor grupuri mici care pot dicta majorităţii inactive în CA 

Ante formare Post formare 

  
 
Întrebaţi dacă dominanţa unor grupuri mici care pot dicta majorităţii inactive este o situaţie 

cu care se confruntă CA, respondenţii au răspuns după cum urmează (fig. 22): 

 Ante-formare: 11% în f. mare şi mare măsură şi 80% în f. mică şi mică măsură; 

 Post-formare: 54% în f. mare şi mare măsură şi 28% în f. mică şi mică măsură. 
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Fig.23. Deciziile în CA pun accentul pe standardele de calitate şi pe rezultatele elevilor 
Ante formare Post formare 

  
 
Întrebaţi dacă deciziile în CA pun accentul pe standardele de calitate şi pe rezultatele elevilor, 

respondenţii au răspuns după cum urmează (fig. 23): 

 Ante-formare: 89% în f. mare şi mare măsură şi 5% în f. mică şi mică măsură; 

 Post-formare: 44% în f. mare şi mare măsură şi 24% în f. mică şi mică măsură. 
 
Fig. 24. CA operează în situaţii dificile, face faţă la conflicte şi neînţelegeri între membrii CA, profesori, 
părinţi, membrii comunităţii 

Ante formare Post formare 

  
 
Întrebaţi dacă CA operează în situaţii dificile, face faţă la conflicte şi neînţelegeri între 

membrii CA, profesori, părinţi, membrii comunităţii, respondenţii au răspuns după cum 

urmează (fig. 24): 

 Ante-formare: 79% în f. mare şi mare măsură şi 14% în f. mică şi mică măsură; 

 Post-formare: 52% în f. mare şi mare măsură şi 27% în f. mică şi mică măsură. 
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Fig. 25. Rolul CA este adeseori neclar şi neînţeles de mulţi actori educaţionali de la nivelul comunităţii 
Ante formare Post formare 

  
 
Întrebaţi dacă rolul CA este adeseori neclar şi neînţeles de mulţi actori educaţionali de la 

nivelul comunităţii, respondenţii au răspuns după cum urmează (fig. 25): 

 Ante-formare: 13% în f. mare şi mare măsură şi 79% în f. mică şi mică măsură; 

 Post-formare: 45% în f. mare şi mare măsură şi 31% în f. mică şi mică măsură. 
 
Fig. 26. CA se confruntă cu rutina şi prejudecăţile, cu practicile eronate care conduc la eşec 
organizaţional şi şcolar 

Ante formare Post formare 

  
 
Întrebaţi dacă CA se confruntă cu rutina şi prejudecăţile, cu practicile eronate care conduc la 

eşec organizaţional şi şcolar, respondenţii au răspuns după cum urmează (fig. 26): 

 Ante-formare: 12% în f. mare şi mare măsură şi 76% în f. mică şi mică măsură; 

 Post-formare: 54% în f. mare şi mare măsură şi 21% în f. mică şi mică măsură. 
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Fig. 27. Elevii au un cuvânt important de spus în CA 
Ante formare Post formare 

  
 
Întrebaţi dacă elevii au un cuvânt important de spus în CA, respondenţii au răspuns după cum 

urmează (fig. 27): 

 Ante-formare: 33% în f. mare şi mare măsură şi 26% în f. mică şi mică măsură; 

 Post-formare: 17% în f. mare şi mare măsură şi 63% în f. mică şi mică măsură. 
 
Fig. 28. Problematica cu care se confruntă CA tinde să fie tot mai mult de contencios şi de personal, mai 
degrabă decât de ameliorarea proceselor educaţionale 

Ante formare Post formare 

  
 
Întrebaţi dacă problematica cu care se confruntă CA tinde să fie tot mai mult de contencios şi 

de personal, mai degrabă decât de ameliorarea proceselor educaţionale, respondenţii au 

răspuns după cum urmează (fig. 28): 

 Ante-formare: 19% în f. mare şi mare măsură şi 57% în f. mică şi mică măsură; 

 Post-formare: 40% în f. mare şi mare măsură şi 27% în f. mică şi mică măsură. 
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Fig. 29. CA şi directorul acţionează în aceeaşi direcţie după luarea deciziilor 
Ante formare Post formare 

  
 
Întrebaţi dacă problematica cu care se confruntă CA tinde să fie tot mai mult de contencios şi 

de personal, mai degrabă decât de ameliorarea proceselor educaţionale, respondenţii au 

răspuns după cum urmează (fig. 29): 

 Ante-formare: 90% în f. mare şi mare măsură şi 5% în f. mică şi mică măsură; 

 Post-formare: 71% în f. mare şi mare măsură şi 11% în f. mică şi mică măsură. 
 
Fig. 30. CA a pus în discuţie anumite acţiuni/decizii ale directorului, cerând acestuia să îşi reconsidere 
poziţia 

Ante formare Post formare 

  
 
Întrebaţi dacă CA a pus în discuţie anumite acţiuni/decizii ale directorului, cerând acestuia să 

îşi reconsidere poziţia, respondenţii au răspuns după cum urmează (fig. 30): 

 Ante-formare: 7% în f. mare şi mare măsură şi 83% în f. mică şi mică măsură; 

 Post-formare: 23% în f. mare şi mare măsură şi 45% în f. mică şi mică măsură. 
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Fig. 31. CA este implicat întotdeauna în decizii privitoare la viitorul educaţiei furnizate de şcoală 
Ante formare Post formare 

  
 
Întrebaţi dacă CA este implicat întotdeauna în decizii privitoare la viitorul educaţiei furnizate 

de şcoală, respondenţii au răspuns după cum urmează (fig. 31): 

 Ante-formare: 92% în f. mare şi mare măsură şi 6% în f. mică şi mică măsură; 

 Post-formare: 50% în f. mare şi mare măsură şi 14% în f. mică şi mică măsură. 

 
Fig. 32. CA reuşeşte adesea să schimbe părerile directorului şcolii privind anumite recomandări 

Ante formare Post formare 

  
 
Întrebaţi dacă CA reuşeşte adesea să schimbe părerile directorului şcolii privind anumite 

recomandări, respondenţii au răspuns după cum urmează (fig. 32): 

 Ante-formare: 23% în f. mare şi mare măsură şi 37% în f. mică şi mică măsură; 

 Post-formare: 31% în f. mare şi mare măsură şi 36% în f. mică şi mică măsură. 
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Fig. 33. CA solicită adesea informaţii suplimentare înainte de a lua o decizie 
Ante formare Post formare 

  
 
Întrebaţi dacă CA solicită adesea informaţii suplimentare înainte de a lua o decizie, 

respondenţii au răspuns după cum urmează (fig. 33): 

 Ante-formare: 71% în f. mare şi mare măsură şi 13% în f. mică şi mică măsură; 

 Post-formare: 40% în f. mare şi mare măsură şi 35% în f. mică şi mică măsură. 
 
Fig. 34. CA discută adesea despre rolul său în managementul şcolii 

Ante formare Post formare 

  
 

Întrebaţi dacă CA discută adesea despre rolul său în managementul şcolii, respondenţii au 

răspuns după cum urmează (fig. 34): 

 Ante-formare: 67% în f. mare şi mare măsură şi 13% în f. mică şi mică măsură; 

 Post-formare: 36% în f. mare şi mare măsură şi 32% în f. mică şi mică măsură. 
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Fig. 35. Recomandările din partea directorului sunt, de obicei, acceptate fără multe comentarii din 
partea membrilor CA 

Ante formare Post formare 

  
 
Întrebaţi dacă recomandările din partea directorului sunt, de obicei, acceptate fără multe 

comentarii din partea membrilor CA, respondenţii au răspuns după cum urmează (fig. 35): 

 Ante-formare: 38% în f. mare şi mare măsură şi 26% în f. mică şi mică măsură; 

 Post-formare: 55% în f. mare şi mare măsură şi 23% în f. mică şi mică măsură. 
 
 
Fig. 36. Membrii CA şi directorul discută suficient pentru ca diferenţele de opinii să fie identificate 

Ante formare Post formare 

  
 
Întrebaţi dacă membrii CA şi directorul discută suficient pentru ca diferenţele de opinii să fie 

identificate, respondenţii au răspuns după cum urmează (fig. 36): 

 Ante-formare: 88% în f. mare şi mare măsură şi 7% în f. mică şi mică măsură; 

 Post-formare: 46% în f. mare şi mare măsură şi 21% în f. mică şi mică măsură. 
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Fig. 37. CA nu ia decizii în mod mecanic, fără deliberări 

Ante formare Post formare 

  
 
Întrebaţi dacă CA nu ia decizii în mod mecanic, în lipsa unor deliberări, respondenţii au răspuns 

după cum urmează (fig. 37): 

 Ante-formare: 87% în f. mare şi mare măsură şi 10% în f. mică şi mică măsură; 

 Post-formare: 41% în f. mare şi mare măsură şi 36% în f. mică şi mică măsură. 
 
Fig. 38. CA acţionează independent de recomandările directorului 

Ante formare Post formare 

  
 
Întrebaţi dacă CA acţionează independent de recomandările directorului, respondenţii au 

răspuns după cum urmează (fig. 38): 

 Ante-formare: 20% în f. mare şi mare măsură şi 55% în f. mică şi mică măsură; 

 Post-formare: 29% în f. mare şi mare măsură şi 38% în f. mică şi mică măsură. 
 



 95 

Fig. 39. CA îşi exprimă fără înconjur părerile privind şcoala 
Ante formare Post formare 

  
 
Întrebaţi dacă CA îşi exprimă fără înconjur părerile privind şcoala, respondenţii au răspuns 

după cum urmează (fig. 39): 

 Ante-formare: 80% în f. mare şi mare măsură şi 12% în f. mică şi mică măsură; 

 Post-formare: 41% în f. mare şi mare măsură şi 26% în f. mică şi mică măsură. 
 
Fig. 40. Membrii CA îşi pot schimba poziţia, dacă există presiuni din partea comunităţii educaţionale 

Ante formare Post formare 

  
 
Întrebaţi dacă membrii CA îşi pot schimba poziţia, dacă există presiuni din partea comunităţii 

educaţionale, respondenţii au răspuns după cum urmează (fig. 40): 

 Ante-formare: 17% în f. mare şi mare măsură şi 65% în f. mică şi mică măsură; 

 Post-formare: 32% în f. mare şi mare măsură şi 36% în f. mică şi mică măsură. 
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Prelucrarea răspunsurilor la itemii deschişi 
 
Itemul 10. Documente suport utilizate pentru gestiunea aplicării CN 

Ante formare Post formare 
 Nr. % 
manuale şcolare 

13 8 
planuri cadru 

28 18 
programa şcolara 

48 31 
auxiliare şcolare 

12 8 
acte normative 

14 9 
ghiduri si proceduri 

9 6 
regulamente 

9 6 
planificări şcolare 

17 11 
Alte 5 3 
Total 155 100 

 

 Nr. % 
manuale 12 8 
auxiliare didactice  18 12 
programă şcolară 41 28 
planificări  11 7 
acte normative 19 13 
regulament intern 13 9 
planuri cadru 31 21 
alte 4 3 
Total 149 100.0 

 

La ”alte” intră: SPP; dosar comisie metodică; PDI; 
propuneri din partea părinţilor şi soft-uri educaţionale. 
 

La ”alte” intră: proiectare didactică; contractul 
părinte - şcoală; CDȘ; RAEI. 

 
 
Itemul 11. 3-5 probleme cu care se confruntă cu privire la aplicarea CN 

Ante formare Post formare 
 nr % 
material didactic  insuficient 15 16 
finanţare insuficientă 7 7 
programă şcolara încărcată 15 16 
lipsă manuale 10 11 
neactualizarea manualelor cf. 
programei şcolare. actuale 

8 8 

lipsă suport tehnic  soft educaţional 11 12 
Alte 29 31 
Total 95 100 

 

 Nr. % 
programă  şcolară  încărcată 16 20 
lipsă manuale 12 15 
subiectivitatea (deciziei) 6 8 
manuale învechite 6 8 

dezinteres / neimplicare a părinţilor  8 10 
dotare materială inadecvată 10 13 
alte 22 28 
Total 80 100 

 

La ”alte” intră: 
 caracterul preponderent teoretic şi 

descriptiv al conţinuturilor 
 absenţa unor teste de evaluare sumativă 

standard 
 ocuparea posturilor cu profesori calificaţi 
 transferul inter-şcolar al elevilor 
 statutul neclar al unor discipline-statut 

dat de filiera educaţională şi profil & 
alocarea unui nr. diferit de ore pentru 
CDŞ & opţionale dictate de asemenea de 

La ”Alte” intră: 
 CDŞ sunt mai mult la propunerea 

profesorilor decât a părinţilor 
 actualizarea curriculum-ului, adaptata la 

modificări sociale, economice si tehnologice 
 neadaptarea curriculum-ului la nivel de 

studii si interese ale elevilor 
 diferenţele sesizate dintre manualele şcolare 

si programă 
 neconcordanţe între planificări, proiectări 

didactice şi activitatea la clasă 
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filieră şi profil 
 nr. mic de ore de la unele discipline 
 nr. prea mare de elevi în clase(3) 
 multe documente de redactat(2) 
 neconcordanţa între programa şcolară şi 

nivelul elevului(3) 
 absenteism şcolar (2) 
 calitatea slabă a manualelor(2) 
 dezinteres general faţă de activitatea de 

învăţare (3) 
 mod de angajare personal(3) 
 părinţi plecaţi în străinătate(2) 
 program şcolar încărcat 
 comunic. deficitara şcoala-

comunitate/familii (4) 

 neconcordanţa programelor şi planurilor 
şcolare cu structura anului şcolar 

 necunoaşterea legislaţiei în vigoare 
 orele din planul cadru nu reflectă 

necesităţile în plan real 
 profesori care predau în mai multe şcoli 
 discordanţa dintre programe şi manuale 
 abandonul şcolar 
 lipsa motivaţiei elevilor (2) 
 lipsa utilizării metodelor activ-participative 
 finanţare insuficienta (2) 
 neactualizarea manualelor cf. programei 

şcolare. actuale 
 neactualizarea programelor  Şcolare (2) 
 absenteism (3) 

 
Itemul 12 – propuneri de documente de referinţă / tipuri de activităţi care ar putea contribui la 
îmbunătăţirea aplicării CN 

Ante formare Post formare 
 

 Nr 
Propuneri 
documente 
& 
activităţi  
aplicare 
CN 

educaţie remedială 11 
Şcoala după şcoală 6 
cursuri perfecţionare 2 
programa diferenţiată 2 
teste sumative de bilanţ 
pentru a stabili nivelul la 
final de semestru 

2 

actualizarea/îmbunătăţirea 
programei  şcolare. 

3 

grădiniţa estivală 3 
schimb de experienţă 
/cercuri tematice profesori 

3 

CDS/CDL 3 
Alte 6 

Total 41 

  Nr. 
Propuneri 
documente 
& 
activităţi 
aplicare CN 

ROFUIP 5 
ghiduri de bune practici 2 
cursuri perfecţionare 4 
actualizarea/îmbunătăţire a 
programelor şcolare. 

9 

modificarea legii 
învăţământului 

9 

asistente/interasistenţe la 
ore 

5 

Platforme educaţionale 2 
educaţie remedială 4 
planul de învăţământ 2 
Instruire diferenţiată 6 
sincronizare plan, programa, 
structura ore 

2 

schimb de experienţă 
/discuţii tematice profesori 

3 

Implicarea părinţilor în 
învăţarea elevilor 

3 

alte 2 
Total 58 

 

La ”alte” intră: 
 reducerea orelor pe planul cadru (1) 
 alocarea a 6% din PIB educaţiei (1) 
 revenirea la notarea tradiţională cu note pentru 

că nu sunt elocvente calificativele şi nici nu 
impulsionează elevii (1) 

 ghiduri metodologice cf. cu manualele şcolare 
(1) 

 elaborarea unor ghiduri metodologice care să 
faciliteze predarea la clasă (1) 

 aerisirea programelor şcolare (1) 

La ”alte” intră: 
 auditarea periodică a CA - verificarea 

hotărârilor şi a legalităţii acestora (1) 
 introducerea catalogului electronic (1) 
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Concluzii 

 

 În ceea ce priveşte absolvirea unor cursuri de formare pentru pregătire/perfecţionare ca 

membru CA, situaţia este: Ante-formare: 80% nu au absolvit nici un curs. 

 Întrebaţi dacă toţi membrii CA susţin deciziile majorităţii odată ce acestea au fost adoptate, 

respondenţii au răspuns după cum urmează: ante-formare: 83% în f. mare şi mare măsură; 

post-formare: 73% în f. mare şi mare măsură. 

 Întrebaţi dacă apreciază ca fiind util un curs de pregătire/perfecţionare pentru o mai bună 

pregătire ca membru C.A., respondenţii au răspuns după cum urmează: ante-formare: 90% - 

da; post-formare: 93% - da. 

 Întrebaţi dacă C.A. acţionează în vederea stabilirii consensului în probleme importante, 

respondenţii au răspuns după cum urmează: ante-formare: 93% în f. mare şi mare măsură; 

post-formare: 63% în f. mare şi mare măsură. 

 Întrebaţi dacă toţi membrii CA susţin deciziile majorităţii odată ce acestea au fost adoptate, 

respondenţii au răspuns după cum urmează: ante-formare: 83% în f. mare şi mare măsură; post-

formare: 73% în f. mare şi mare măsură. 

 Întrebaţi dacă participarea sporadică la şedinţe a unor membri ai CA care nu sunt angajaţii 

şcolii este o situaţie cu care se confruntă CA, respondenţii au răspuns după cum urmează: 

ante-formare: 29% în f. mare şi mare măsură şi 54% în f. mică şi mică măsură; post-formare: 

50% în f. mare şi mare măsură şi 29% în f. mică şi mică măsură. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 99 

5.3. Analiza chestionarelor aplicate personalului didactic din unităţile de 
învăţământ preuniversitar din eşantion 
 

Informaţii generale 

 Grupul a fost format din 356 de persoane care acţionează în CA din diverse unităţi şcolare  

din Vrancea.  

 Chestionarul a  fost completat în luna noiembrie 2015.  

 Modul de completare a fost online, SurveyMonkey. 

 

Structura chestionarului 

Avem un număr de 31 de itemi, cei mai mulţi semideschişi, cu variante predefinite. Tabelul de mai 

jos explicitează modul în care au fost construiţi. 

 
Tabelul 1: modul în care au fost construiţi itemii 

Număr Item 
Variabila Definirea conceptuală Definirea operaţională 

0 1 2 
Q.1.Variabilă de 
identificare 

Calitatea ca membru al 
colectivului didactic  

Variante de răspuns:  
1. Profesor 
2. Diriginte 
3. Fost membru în CA 
3. Consilier local 

Q.2. Variabilă de 
identificare 

Mediul în care se află 
şcoala 

Variante de răspuns: 
1. Rural 
2. Urban 

Q.3. Variabilă de 
identificare 

Localitatea  Item deschis 
Denumirea localităţii 

Q.4. Variabilă de 
identificare 

Vârsta Item deschis 
Număr ani 

Q.5. Variabilă de 
identificare  

Pregătirea în domeniul 
managementului 

Item semideschis 
Variante de răspuns: 
1. Inspector şcolar 
2. Director, director adjunct 
3. Altele……………………………….. 

Q.6. Variabilă de 
identificare 

Experienţa ca membru în 
CA în unitatea şcolară 
actuală. 

Item deschis 
Număr de ani în funcţie 

Q.7. Funcţii de 
conducere  

Funcţiile de conducere pe 
care le-a ocupat subiectul 

Item semideschis 
Variante de răspuns: 
1. Inspector şcolar 
2. Director, director adjunct 
3. Altele…………………………….. 
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Q.8.  Pregătire în 
domeniul 
managementului 
şcolar 

Pregătirea subiectului în 
domeniul 
managementului şcolar 

Item semideschis 
Variante de răspuns: 
1. Masterat 
2. Numărul de zile de formare continuă  
3. Alte forme de pregătire…………………… 
 
 

Q.9. Opinia 
subiectului 

Opinia subiectului 
privind importanţa 
părerii sale în alegerea 
CA 

Item închis 
Variante de răspuns: 
1. În măsură foarte scăzută 
2. În măsură scăzută 
3. În măsură medie 
4. În mare măsură 
5. În foarte mare măsură  

Q.10. Opinia 
subiectului 

Opinia subiectului 
privind importanţa CA în 
obţinerea de rezultate 
şcolare 

Item închis 
Variante de răspuns: 
1. În măsură foarte scăzută 
2. În măsură scăzută 
3. În măsură medie 
4. În mare măsură 
5. În foarte mare măsură 
 

Q.11. Disfuncţii ale 
organizaţiei 

Explicarea disfuncţiilor 
din organizaţie datorate 
CA 

Item deschis 
Identificarea unor categorii de răspunsuri 

Q.12. Problemele 
şcolii  

Enumerarea problemelor 
şcolii 

Item deschis 
Identificarea unor categorii de răspunsuri 

Q.13. Aspecte 
caracteristice şcolii 

Participarea la împărţirea 
sarcinilor în şcoală   

Item închis 
Variante de răspuns: 
1. Complet de acord 
2. De acord 
3. Cumva de acord 
4. Neutru 
5. Uşor dezacord 
6. Dezacord 
7. Complet dezacord 

Q.14. Exercitarea 
discreţionară a 
autorităţii 

Persoane care îşi exercită 
discreţionar autoritatea 

Item semideschis 
Variante de răspuns: 
1. Directorul 
2. Directorul adjunct 
3. Contabilul şef/contabilul 
4. Secretara şefă 
5. Unii şefi de comisie metodică 
6. Administratorul 
7. Unii profesori  
8. Alte persoane…………………….. 

Q.15. Calitatea 
activităţii echipei 
manageriale 

Subiectul îşi exprimă 
opinia privind calitatea 
activităţii echipei 
manageriale 

Item închis 
Variante de răspuns: 

1. Foarte bună 
2. Bună 
3. Medie 
4. Slabă 
5. Foarte slabă 
6. Nu ştiu 



 101 

Q.16. Opinia 
subiectului 

Subiectul îşi exprimă 
opinia faţă de interesul 
manifestat de conducere 
în ceea ce priveşte 
problemele şi emoţiile 
personalului 

Item închis 
Variante de răspuns: 
1. În foarte mare măsură 
2. În mare măsură 
3. În măsură medie 
4. În mică măsură 
 5. În foarte mică măsură 

Q.17. Opinia 
subiectului 

Subiectul îşi exprimă 
opinia faţă de interesul 
manifestat de conducere 
în ceea ce priveşte 
problemele şi emoţiile 
elevilor 
 

Item închis 
Variante de răspuns: 

1. În foarte mare măsură 
2. În mare măsură 
3. În măsură medie 
4. În mică măsură 
5. În foarte mică măsură 

Q.18. Opinia 
subiectului 

Subiectul îşi exprimă 
opinia faţă de interesul 
manifestat de conducere 
în ceea ce priveşte 
problemele profesorilor 

Item închis 
Variante de răspuns: 

1.  În foarte mare măsură 
2.  În mare măsură 
3.  În măsură medie 
4.  În mică măsură 
5.  În foarte mică măsură 

Q.19. Opinia 
subiectului 

Aspecte caracteristice 
şcolii privind climatul 
organizaţional 

Item închis 
Variante de răspuns: 
1. Complet de acord 
2. De acord 
3. Cumva de acord 
4. Neutru 
5. Uşor dezacord 
6. Dezacord 
7. Complet dezacord 

Q.20. Opinia 
subiectului 

Opinia subiectului 
privind conflictele din 
organizaţie 

Item închis 
Variante de răspuns: 
1. Foarte des 
2. Deseori 
3. Cu frecvenţă medie 
4. Rareori 
5. Foarte rar 

Q.21. Opinia 
subiectului 

Opinia subiectului 
privind manifestarea 
frustrărilor personalului 

Item închis 
Variante de răspuns: 
1. Foarte des 
2. Deseori 
3. Cu frecvenţă medie 
4. Rareori 
5. Foarte rar 

Q.22. Opinia 
subiectului 

Opinia subiectului 
privind reacţia 
colectivului atunci când 
apar conflicte 

Item închis 
Variante de răspuns: 

1. Da 
2. Nu 
3. Nu ştiu 
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Q.23. Opinia 
subiectului 

Opinia subiectului 
privind  demoralizarea 
elevilor 

Item închis 
Variante de răspuns: 
1. În foarte mare măsură 
2. În mare măsură 
3. În măsură medie 
4. În mică măsură 
5. În foarte mică măsură 

Q.24. Opinia 
subiectului 

Opinia subiectului 
privind  incidenţa 
factorilor de risc în 
organizaţie  

Item închis 
Variante de răspuns: 
1. În foarte mare măsură 
2. În mare măsură 
3. În măsură medie 
4. În măsură scăzută 
5. În măsură foarte scăzută 

Q.25. Opinia 
subiectului 

Opinia subiectului 
privind măsura în care în 
şcoală lucrurile pot 
merge prost datorită 
faptului că oferta 
educaţională a şcolii nu 
este percepută de 
comunitate ca una 
valoroasă 

Item închis 
Variante de răspuns: 
1. În foarte mare măsură 
2. În mare măsură 
3. În măsură medie 
4. În mică măsură 
5. În foarte mică măsură 

Q.26. Opinia 
subiectului 

Opinia subiectului 
privind blamarea elevilor 
pentru rezultate slabe  

Item închis 
Variante de răspuns: 
1. Foarte frecvent 
2. Frecvent 
3. Frecvenţă medie 
4. Frecvenţă mică 
5. Frecvenţă foarte mică 

Q.27. Opinia 
subiectului  

Opinia subiectului 
privind măsura în care 
unele aspecte se 
manifestă în şcoală  

Item închis 
Variante de răspuns: 
1. Complet de acord 
2. De acord 
3. Cumva de acord 
4. Neutru 
5. Uşor dezacord 
6. Dezacord 
7. Complet dezacord 

Q.28. Opinia 
subiectului 

Arătaţi în ce măsură 
anumite aspecte privind 
recompensarea muncii se 
manifestă în şcoală 

Item închis 
Variante de răspuns: 
1. Adeseori 
2. Rareori 
3. Deloc 
4. Nu ştiu 

 
Q.29. Opinia 
subiectului 

Opinia subiectului 
privind Comisia pentru 
Evaluare şi Asigurare a 
Calităţii (CEAC 

Item închis 
Variante de răspuns: 
1. Are doar un rol formal 
2. Realizează unele activităţi folositoare şcolii 
3. Are un rol important în activitatea şcolii 
4. Nu ştiu 
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Q.30. Opinia 
subiectului 

Opinia subiectului 
privind părerea 
membrilor organizaţiei 
şcolare în domeniul 
asigurării calităţii 

Item închis 
Variante de răspuns: 
1. Consumatoare de timp   
2. Birocratică şi inutilă 
3. Utilă pentru dezvoltarea şcolii 
4. Nu ştiu 

 
Q.31. Opinia 
subiectului 

Opinia subiectului 
privind aplicarea 
recomandărilor făcute în 
rapoartele de inspecţie  

Item închis 
Variante de răspuns: 
1. În totalitate 
2. Parţial 
3. Deloc 
4. Nu ştiu 

 
Q.32. Opinia 
subiectului 

Opinia subiectului 
privind modul în care 
conducerea şcolii 
informează colectivul 
didactic   

Item închis 
Variante de răspuns: 
1. Complet de acord 
2. De acord 
3. Cumva de acord 
4. Neutru 
5. Uşor dezacord 
6. Dezacord 
7. Complet dezacord 

 

Analiza răspunsurilor 

Calitatea respondentului 

Q1. Bifaţi toate variantele valabile în cazul dvs.:  

1.Profesor 

2. Diriginte  

3. Personal didactic auxiliar 

4. Fost membru în CA  

5. Consilier local 

 

La acest item de identificare au răspuns 351 de persoane şi un număr de 5 persoane au trecut la 

itemul următor.  

 

Respondenţii  au putut alege mai multe variante de răspuns (persoanele au ale  1-3 variante dintre 

răspunsurile posibile). 
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Tabelul 2: calitatea respondentului 

Calitatea 
respondentului 

Frecvenţa 
răspunsurilor 

Procentul 
răspunsurilor 

Profesor 318 90,60% 
Diriginte 163 46.44% 
Personal didactic auxiliar 25 7.12% 
Fost membru CA 67 19.09% 
Consilier local 17 4.84% 
 

Din răspunsurile acestora, constatăm că cei mai mulţi sunt profesori, peste 90% şi, dintre aceştia 

jumătate sunt diriginţi.  

 

Alte categorii de respondenţi sunt mult mai restrânse. Avem procente mici, de numai 7% personal 

didactic auxiliar şi aproape 5% consilieri locali.  

 

Există un procent semnificativ , de 9,09% , de  persoane care se declară foşti membri ai CA fiind, cel 

mai probabil, profesori care şi-au pierdut calitatea de membru al CA al unităţii şcolare. 

 

 
                                      Graficul 66: calitatea respomsentului 

 

Mediul în care se află unitatea şcolară 

 

Q.2.  Şcoala unde lucraţi se află în mediul:  

Rural 

Urban 

 

La acest item au răspuns 350 de persoane, 6 persoane au omis.  
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Numărul răspunsurilor posibile: 1 
Tabelul 3: mediul de provenienţă al subiecţilor 

Răspunsuri Frecvenţa răspunsurilor Procentul răspunsurilor 
 Urban  184  52.57% 
 Rural  166  47.43% 

 

Localizare 

Q.3. Judeţul – toţi respondenţii au indicat judeţul  Vrancea 

Q.4. Localitatea. La acest item au răspuns 343 persoane şi 13 persoane au omis.  

Q.5. Şcoala. La acest item au răspuns 340 de persoane şi 16 au trecut mai departe 

 

Funcţii de conducere deţinute de respondenţi 

 

Q6. Bifaţi dacă aţi avut/aveţi funcţii de conducere, îndrumare şi control:  

1. Inspector şcolar  

2. Director, director adjunct 

3. Nu este cazul 

 

Au răspuns 318 persoane;  un număr de 38 de persoane au omis să răspundă.  

Distribuţia acestor răspunsuri este prezentată în tabelul care urmează. 

 
             Tabelul 4: funcţia deţinută de respondent 

Răspunsuri Frecvenţa 
răspunsurilor 

Procentul 
răspunsurilor 

Inspector şcolar 18 5.66% 
Director, director adjunct 38 11.95% 
Nu este cazul 267 83.96% 

 

Ceea ce este important de evidenţiat la acest grup de persoane respondente  este faptul că cei mai mulţi 

dintre ei, peste 80%, nu au avut rol de conducere în unitatea şcolară. O mică parte dintre respondenţi, 

aproximativ 11% au fost ,fie directori adjuncţi, fie directori plini; 5,66% au fost sau sunt inspectori 

şcolari. Cu alte cuvinte, răspunsurile obţinute prin acest chestionar reflectă poziţia unui profesor din 

şcoală, fără funcţie de conducere.  
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Graficul 67:  funcţii de control deţinute de respondenţi 

 

Pregătire managerială 

 

Q.7. Pregătire în domeniul managementului şcolar:  

1. Masterat  

2. Formare continuă  

3. Alte forme de pregătire 

 

La acest item au răspuns 170 de persoane şi au omis să răspundă 186 de persoane. Putem presupune că 

cei care au sărit peste acest item nu au nici o pregătire în domeniu, ceea ce poate să ridice anumite 

semne de întrebare referitoare la modul în care aceştia apreciază calitatea activităţii din CA. 

 

   Tabelul 5: pregătirea respondenţilor în domeniul managementului educaţional 

Răspunsuri Frecvenţa 
răspunsurilor 

Procentul 
răspunsurilor 

Masterat 49 28.82% 
Formare continuă 105 61.76% 
Alte forme de pregătire 75 44.12% 

 

Aproape jumătate dintre persoanele care au răspuns, menţionează că  au participat la formări continue, 

21% susţin că au participat la cursuri masterale de formare în domeniul managementului şcolar  şi o 

treime au participat  la alte forme de pregătire. 
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Graficul 68:  formele de pregătire urmate de respondenţi 

 

Q.8. Vârsta.  

Au completat 340 de persoane şi 16 au trecut mai departe. Sunt persoane încadrate în toate 

categoriile(de la 23 de ani la pensionari). 

 

Importanţa opiniilor personale în alegerile care au loc pentru CA 

 

Q.9. În ce măsură consideraţi că părerea dvs. este luată în considerare atunci când au loc alegeri pentru 

CA? 

 În foarte mare măsură 

 În mare măsură  

 În măsură medie  

 În măsură scăzută  

 În măsură foarte scăzută 

 

Au completat 272 de persoane şi 84 au trecut mai departe. Cele 272 de răspunsuri au fost distribuite pe 

scală conform tabelului de mai jos. 

           Tabelul 6: importanţa opiniilor personale în alegerile care au loc pentru CA 

Răspunsuri Frecvenţa 
răspunsurilor 

Procentul 
răspunsurilor 

În foarte mare măsură 87 31.99% 
În mare măsură 97 35.66% 
În măsură medie 48 17.65% 
În măsură mică 22 8.09% 

    În măsură foarte mică    18           6.62% 
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Răspunsurile între variantele de răspuns  sunt relativ echilibrate, aproape o treime dintre respondenţi 

consideră că opiniile lor au fost luate în considerare în foarte mare măsură, puţin peste o treime dintre 

respondenţi consideră că opiniile lor au fost luate în considerare în mare măsură. Restul răspunsurilor 

au fost distribuite astfel: peste 17% consideră că opiniile lor au fost luate în considerare în măsură 

medie, 8% în măsură scăzută şi 6,62% în măsură foarte mică. 

 

 

 
Graficul 69:  importanţa opiniilor personale în alegerile care au loc pentru CA 

 

Având în vedere că 56 dintre respondenţi au deţinut sau deţin o funcţie importantă - fie de 

inspector şcolar, fie director sau director adjunct în unitatea şcolară, aceştia probabil că au 

ales varianta de răspuns „în foarte mare măsură” sau în „mare măsură”. Cu alte cuvinte, 

presupunerea este aceea că, din cei 67% care au ales primele două variante de răspuns , 20% 

sunt persoane cu funcţii: jumătate din respondenţi, cu aproximaţie, consideră că opinia lor 

este importantă în discuţiile din CA iar ceilalţi consideră că opinia lor este luată în seamă în 

măsură medie, mică sau  foarte mică.  
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Cum influenţează buna funcţionare a CA rezultatele din şcoală 

 

Q.10. În ce măsură consideraţi că rezultatele din şcoală sunt influenţate de buna funcţionare a 

CA?  

 În foarte mare măsură  

 În mare măsură  

 În măsură medie  

 În măsură mică 

  În măsură foarte mică 

 

Au completat 273 de persoane şi 83 au trecut mai departe. Pentru acest item putea fi 

aleasă o singură variantă de răspuns, de aceea suma procentelor este 100%. 

Răspunsurile sunt prezentate în tabelul următor. 

 

Tabelul 7: măsura în care rezultatele din şcoală influenţează buna funcţionare a CA  

Răspunsuri Frecvenţa  
răspunsurilor 

Procentul 
răspunsurilor 

În foarte mare măsură 94 34.43% 
În mare măsură  128 46.89% 
În măsură medie 40 14.65% 
În măsură mică  8 2.93% 
În măsură foarte mică 3 1.10% 

 

O funcţionare bună a CA se poate traduce prin discuţii în care fiecare îşi prezintă punctul de 

vedere, prin decizii luate democratic, prin aplicarea nepărtinitoare a unor reguli ş.a.m.d. 

Modul democratic în care sunt luate deciziile, găsirea unor soluţii prin participarea diverşilor 

actori, de comun acord, aduce la o implicare autentică a profesorilor şi a personalului auxiliar 

în viaţa şcolii.  

 

Cei mai mulţi dintre persoanele chestionate sunt de părere că o bună funcţionare a CA 

influenţează  rezultatele  obţinute în şcoală „în mare măsură” sau „în foarte mare măsură” (în 

total,  procentul obţinut este de peste 81%).  

 

Aproximativ 14% dintre respondenţi consideră că o bună funcţionare a CA influenţează „în 

măsură medie” rezultatele din şcoală, fiecare dintre persoanele implicate fiind responsabile de 

rezultatele elevilor. 
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Un procent foarte mic, de aproximativ 4% dintre respondenţi consideră că modul în care 

funcţionează CA se reflectă „în mică măsură” sau „în foarte mică măsură” asupra rezultatelor 

unităţii şcolare.  

 

 
Graficul 70:  măsura în care funcţionarea CA influenţează rezultatele din şcoală 

 

Disfuncţii produse de funcţionarea CA 

 

Q.11. Consideraţi că dacă CA ia măsuri incorecte, acestea pot produce disfuncţii la nivelul 

organizaţiei? Vă rugăm să explicaţi cum anume (puteţi oferi un exemplu).  

  

 

Acesta este un item cu răspunsuri libere, la care au răspuns 192 de persoane. Un număr de 

164 au trecut mai departe. Peste 90 de persoane recunosc posibilitate ca disfuncţiile să 

afecteze şcoala, peste 35  de persoane susţin că în şcoala de unde provin sau din ceea ce 

cunosc, CA nu a luat decizii incorecte. 

 

Principalele opinii: deteriorarea relaţiilor între cadrele didactice, blocarea unor procese (plata 

navetei, titularizări, evaluarea profesorilor, transferuri s.a.m.d.), afectarea procesului educativ, 

stabilirea eronată a priorităţilor instituţiei, gestionarea proastă a resurselor disponibile şi 

adoptarea tardivă a bugetului,  încadrarea personalului. Răspunsurile libere punctează 
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probleme personale , altele probleme generale, repetitive; unele răspunsuri se referă la 

procese şi acţiuni, altele la efecte.  

 

Exemple de răspunsuri ale profesorilor 

 

„CA ia decizii de sancţiune ( nu am semnat de participare la o şedinţa de CP si am primit sancţiune 5 

puncte), daca eşti în dizgraţia lor, nu aprobă plata navetei, nu se ştie ce se discută în CA, si nici după, 

pentru că nu se afişează etc.” 

 

„Da. Lipsa de încredere în procesul decizional, nesiguranţa, indiferenţa ce împiedică coeziunea 

grupului. Deciziile CA hotărăşte inclusiv dacă un cadru didactic este competent pentru a se transfera, 

pentru a primi continuitate, aşadar are o mare importanţă decizia CA pentru alegerea personalului 

din şcoala.” 

 

„Da! De multe ori deciziile se impun şi nu se votează.” 

 

„DA. SUNT MULTE NEREGULI, DAR SI CALCULATOARELE AU URECHI IN ZILELE NOASTRE!” 

 

„Orice măsură incorectă este da natură să stârnească nemulţumiri în rândul cadrelor didactice, 

respectiv în rândul întregului personal angajat al şcolii. Aceste nemulţumiri pot determina o 

demotivare sau chiar declanşarea unor conflicte.” 

 

„Nesancţionarea unor abateri grave duce la acceptarea, repetarea lor.” 

„Da, decizie greşită, problema eşuată.” 

 

„Când hotărârile CA nu sunt transparente, sau sunt luate în funcţie de interesul directorului sau a 

unui grup.” 

 

„Inconsecvenţa în alegerile făcute produce exodul elevilor la şcoli din mediul  rural, lipsa implicării 

suficiente...” 

„De exemplu gestionarea fondurilor sau atribuţii, responsabilităţi şi împărţirea acestora ş.a.m.d.” 

 

„Da, pot produce. Pierdere de timp şi consum inutil de energie.” 
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„Da. Exemplu: dacă nu sunt asigurate condiţii igienico sanitare corespunzătoare, elevii se pot 

îmbolnăvi.” 

 

„Un climat educaţional tensionat, generat de măsuri incorecte, poate afecta procesul instructiv – 

educativ.” 

 

„Profesorii ar reacţiona, ar protesta, s-ar adresa inspectoratului, sau după caz părinţii elevilor ar 

putea face asta dacă sunt afectaţi aceştia.” 

 

„Când CA aprobă proiectul de încadrare întocmit de director apar nemulţumiri în rândul cadrelor 

didactice şi stări conflictuale.” 

 

„DA, de exemplu, un plan de şcolarizare nefundamentat poate genera duce la nerealizarea normelor. 

Să zicem că este exclus un cadru didactic dintr-o anumita activitate, fără a se cerceta cauzele, poate 

că asta îl va afecta într-o oarecare măsură!” 

 

„Creşterea volumului de muncă, în ceea ce priveşte realizarea documentaţiei necesare. În şcolile mici, 

unde sunt puţine cadre didactice, trebuie acoperit numărul de membri ai tuturor comisiilor cu 

personalul existent, deci fiecărui cadru îi sunt atribuite roluri în mai multe comisii. Se creează 

disconfort şi tensiune între personalul unităţii.” 

 

„Da. Orice decizie incorecta se reflectă în activitatea cotidiană a şcolii. De exemplu dacă în bugetul de 

funcţionare al instituţiei nu sunt prevăzuţi bani pentru perfecţionarea cadrelor didactice multora le 

va fi dificil să îşi achite cursurile de care au nevoie şi care ar fi în beneficiul elevilor.” 

 

„Poate fi nasol de tot”. 
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Probleme ale şcolii de unde provin respondenţii 

 

Q. 12.  Enumeraţi trei dintre problemele şcolii dumneavoastră 

La acest item, 73,61% dintre răspunsuri au fost complete, un răspuns complet constând în 

enumerarea a trei probleme ale şcolii; aproximativ 15% dintre respondenţi au oferit 

răspunsuri incomplete. Nu au existat persoane care să nu identifice măcar o problemă a şcolii.  

 
  Tabelul 8: frecvenţa şi procentul răspunsurilor la itemul Q.12 

Nr. răspunsuri Frecvenţa 
răspunsurilor 

Procentul  
răspunsurilor 

Un răspuns 216 100% 
Două răspunsuri 184 85,19% 
Trei răspunsuri 159 73,61% 

 

Răspunsurile se referă la următoarele aspecte:  
 lipsa unor spaţii şcolare sau spaţii neadecvate/ a unor terenuri de sport sau a grupurilor 

sanitare, a încălzirii centrale, clase mici şi un număr mare de elevi la o clasă, lipsa unor dotări 

(de ex. pentru limbi moderne şi laborator pentru ştiinţe),  lipsa mobilierului sau mobilier 

degradat; 

 performanţele slabe ale elevilor , abandon şcolar ; 

 probleme financiare ale şcolii şi lipsa unor dotări (a tehnologiei şi a internetului, a manualelor 

şcolare, a materialului didactic); 

 dezinteresul elevilor reflectat în numărul mare de  absenţe şi în rezultatele  la examenele 

naţionale; 

 distanţa între clădiri (şcoli satelit aflate la mare distanţă şi profesori care predau în mai multe 

locaţii), naveta elevilor şi a profesorilor; 

 relaţii: lipsa de respect faţă de profesori; 

 dezinteres: profesori dezinteresaţi, familii care nu se interesează de viaţa şcolară a elevilor, 

lipsa colaborării şcoală-părinţi; 

 organizare: program în mai multe schimburi, securitatea copiilor, comunicare defectuoasă, 

lipsa unor acte (de exemplu, autorizaţie sanitară şi ISU) , disciplină; 

 management: lipsa de transparenţă a echipei manageriale şi chiar director incompetent, 

management autoritar, schimbări frecvente la nivelul managementului; 

 altele: migrarea elevilor spre urban, conflicte între secretariat şi restul şcolii; 

 scăderea populaţiei şcolare, comunitatea locală nu se implică suficient, implicarea politicului şi 

nepotism, decizii unilaterale, documente inutile (birocraţie), probleme de transport 
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(microbuzul nu este disponibil pentru activităţile extraşcolare), lipsa interesului profesorilor 

pentru formarea continuă, lipsa personal auxiliar  în şcoală. 

 

Răspunsuri preluate din chestionare 

 

„Risipa de fonduri pe investiţii inutile (Arcade din fier forjat prin curtea scolii) în timp ce uşile din 

şcoală sunt atât de degradate, că nu mai stau închise şi a trebuit să pună tâmplarul nişte adăugiri în 

dreptul clanţei.”  

 

„Conducere abuzivă ( solicit chiar urmărirea conducerii de către forurile competente pentru abuz în 

serviciu şi discriminare ...), pe "prietenii" şi influenţe asupra personalului pe bază de avantaje ( orar 

avantajos, ore neefectuate "iertate", întârzieri "nebăgate în seama", doar în cazul persoanelor din 

"gaşcă" etc.” 

 

„Implicare abuzivă a politicului şi constituirea unui grup ce funcţionează după principii "tribale" (ca 

sa nu folosesc un termen mai dur).” 

 

„Dificultăţi comunicare, egocentrism sau interese personale, divergente de opinii.” 

 

„Promovarea în CA a unor persoane cu moralitate îndoielnică , fără credibilitate, preferate de 

director.” 

 

Aspecte caracteristice în şcoală 

 

Q.13. Arătaţi în ce măsură următoarele aspecte caracterizează şcoala dumneavoastră 

 participarea mea la luarea deciziilor în comisia de catedră sau în comisia metodică m-a 
satisfăcut; 

 împărţirea sarcinilor în organizaţia mea ne ajută să ne atingem scopul propus; 
 maniera în care sunt împărţite sarcinile de lucru este una logică. 
 

Au fost şapte variante de răspuns organizate într-o scală de tip Likert, de la „acord complet” până la 

„dezacord complet” (a se vedea tabelul de mai jos; pentru fiecare variantă de răspuns, avem procentele 

şi frecvenţele pentru fiecare variantă de răspuns, pe linii separate ale tabelului), pentru fiecare dintre 

aspectele puse în discuţie.  
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Tabelul 9: măsura în care respondenţii au fost de acord cu anumite aspecte care caracterizează 

şcoala în care lucrează 

 Complet 
de acord 

De acord Cumva 
de acord 

Neutru Uşor 
dezacord 

Dezacord Complet 
dezacord 

Total 

Participarea 
mea la luarea 
deciziilor în 
comisia de 
catedră sau 
în comisia 
metodică m-a 
satisfăcut 

48,26% 35,91% 5,41% 6,95% 1,93% 1,54% 0.00% 
 
 
 
 
 

259 

125 93 14 18 5 4 0 

Împărţirea 
sarcinilor în 
organizaţia 
mea ne ajută 
să ne 
atingem 
scopul 
propus 

49,24% 34,09% 5,68% 5,68% 3,03% 1,98% 0,38% 
 
 
 
 

264 

130 90 15 15 8 5 1 

Maniera în 
care sunt 
împărţite 
sarcinile de 
lucru este 
una logică 

41,89% 36,60% 9,81% 3,40% 3,40% 3,77% 1,13% 265 
111 97 26 9 9 10 3 

 

Au răspuns un număr de 259 de persoane astfel:  

 în privinţa participării persoanelor chestionate la luarea deciziilor în comisia de catedră sau în 

comisia metodică, aceştia au fost complet satisfăcuţi în 48% dintre situaţii şi de acord 

(aproximativ 36%); celelalte variante de răspuns au înregistrat alegeri nesemnificative, sub 10 

procente. 
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Graficul 71: dispersia respondenţilor în privinţa satisfacţiei legate de participarea lor la luarea 

deciziilor în comisia de catedră sau în comisia metodică   

 

 În privinţa participării la luarea deciziilor în comisia de catedră sau în comisia metodică, 49% 

dintre respondenţi sunt complet de acord  că este utilă împărţirea sarcinilor în realizarea unor 

scopuri propuse, 34,09% sunt de acord, 5,68% „cumva de acord”, iar restul răspunsurilor, care 

arată neutralitatea sau dezacordul ,în diferite măsuri, nu depăşesc, însumate, 11%. 

 

 
Graficul 72:  dispersia respondenţilor în privinţa utilităţii  împărţirii sarcinilor pentru realizarea 

scopurilor propuse  
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În privinţa modului în care sunt împărţite sarcinile, 41,89% sunt „complet de acord” că 

maniera este una logică, 36% sunt „de acord” că maniera este una logică şi 9,81% sunt 

„cumva de acord”. Ceilalţi îşi exprimă neutralitatea în privinţa acestui aspect (respectiv 

3,4%) sau un uşor dezacord (tot 3,4%). Aproape 5 % îşi exprimă fie dezacordul, fie 

dezacordul total în această privinţă. 

 

 
Graficul 73:  dispersia respondenţilor în privinţa logicii împărţirii sarcinilor 

 

 

Existenţa unor persoane care îşi impun punctul de vedere 

 

Q. 14. În şcoala în care lucrez, următoarele persoane îşi impun punctele de vedere în mod discreţionar:  

 Directorul 

 Directorul adjunct 

 Contabilul şef 

 Secretarul şef 

 Şefii comisiilor metodice 

 Administratoarea  

 Unii profesori 

 Nu este cazul 

 Alte persoane 
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La acest Item au răspuns 251 de persoane şi au trecut mai departe 105, fără să îl completeze.  

Frecvenţele şi procentele în care au apărut cele opt variante de răspuns sunt date de tabelul următor. 

  
Tabelul 10: frecvenţele şi procentele privind  existenţa unor persoane care îşi impun punctul de vedere 

Varianta de răspuns Frecvenţa 
răspunsurilor 

Procentul 
răspunsurilor 

Director 74 29, 48% 
Director adjunct 29 11,55% 
Contabil şef 20 7,97% 
Secretar şef 24 9,56% 
Şef comisie metodică 36 14,34% 
Administratoare 7 2,79% 
Unii profesori 58 23,11% 
Nu este cazul 149 59,36% 
Alte persoane 5 1,99% 
 

Se costată că mai mult de jumătate dintre respondenţi consideră că nu există în şcoala lor persoane 

care să le impună punctul de vedere (59,36%). Există şcoli în care sunt persoane care îşi impun 

punctul de vedere, şi  în fruntea acestei liste se află directorul şcolii, cu un procent al alegerilor de 

aproape 30%. Acesta este urmat de unii profesori care se impun frecvent, alegerile acestea ajungând 

la 23,11%. Şefii unor comisii metodice urmează în această ierarhie a puterii, cu 14,34% alegeri, apoi 

directorul adjunct, cu un procent mai redus, de 11,55%. Personalul administrativ are putere mult 

mai redusă într-o şcoală, rareori aceştia reuşind să impună anumite demersuri (numai 7% 

contabilul şef, 9,5% secretarul şef şi 2,79% administratoarea). 

 

Calitatea activităţii echipei manageriale din şcoală 

 

La acest item au fost înregistrate 267 de răspunsuri şi un număr de 89 de persoane au trecut mai 

departe.  

Q. 15. Consider că activitatea echipei manageriale din şcoala mea poate fi considerată:  

1. Foarte bună 

2. Bună 

3. Medie 

4. Slabă 

5. Foarte slabă 

6. Nu ştiu 
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Răspunsurile au fost reprezentate în graficul de mai jos. Aşa cum se observă, cei mai mulţi dintre 

respondenţi au considerat că activitatea echipei manageriale este foarte bună  sau bună (peste 

83%); un procent mai redus aleg varianta unei activităţi de calitate medie (aproximativ 11%); 

numai câteva persoane îşi exprimă nemulţumirea în legătură cu calitatea activităţii echipei 

manageriale.  

 
Graficul 74:  dispersia răspunsurilor în privinţa activităţii echipei manageriale din şcoală 

 

Tabelul 11: frecvenţa şi procentul răspunsurilor în privinţa activităţii echipei manageriale din şcoală 

Varianta de răspuns Frecvenţa 
răspunsurilor 

Procentul 
răspunsurilor 

Foarte bună 146 54,68% 
Bună 76 28,46% 
Medie 30 11,24% 
Slabă 8 3,00% 
Foarte slabă 7 2,68% 
Nu ştiu 0 0% 

 

Interesul manifestat de conducerea şcolii faţă de problemele personale şi starea emoţională a 

personalului 

Q. 16. Consideraţi că în şcoala dv. conducerea manifestă interes faţă de problemele personale şi 

starea emoţională a personalului? 

1. în foarte mare măsură 

2. în mare măsură 

3. în măsură medie 

4. în mică măsură 
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5. în foarte mică măsură 

La acest item au răspuns 260 de persoane ; 86 de persoane au omis să răspundă.  Itemul a fost 

prevăzut cu cinci variante de răspuns (din aceste variante, un singur răspuns putea fi ales de un 

respondent). 

Frecvenţele pentru fiecare tip de răspuns sunt reprezentate în graficul următor: 

 
Graficul 75:  dispersia răspunsurilor în ceea ce priveşte interesul manifestat de conducerea şcolii 

pentru problemele personale ale angajaţilor  

 

 

Din răspunsurile oferite de respondenţi la acest item putem deduce că şcoala românească este un 

tip de organizaţie „feminin” , în care grija conducerii pentru angajaţi este o preocupare reală.  

Persoanele din conducerea şcolilor manifestă un interes continuu pentru problemele angajaţilor, în 

foarte mare măsură (peste 40% dintre răspunsuri) sau „în mare măsură” (peste 34% dintre 

răspunsuri). Mai puţin de un sfert dintre respondenţi aleg una dintre variantele de răspuns „în 

măsură medie”, „în măsură mică” sau „în măsură foarte mică” ( a se vedea tabelul de mai jos).  

 
Tabelul 12:  frecvenţa şi procentul răspunsurilor în privinţa interesului manifestat de   

conducerea şcolii pentru problemele personale ale angajaţilor 

Răspunsuri Frecvenţa 
răspunsurilor 

Procentul 
răspunsurilor 

În foarte mare măsură 105 40,38% 
În mare măsură  89 34,23% 
În măsură medie 41 15.77% 
În măsură mică  15 5,77% 
În măsură foarte mică 10 3,85% 
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Interesul manifestat de conducerea şcolii faţă de problemele persoanele şi starea emoţională a elevilor 

 

La acest item au fost tot cinci variante de răspuns la alegere, fiecare respondent putând alege numai 

o singură variantă de răspuns. Au răspuns un număr de 258 de persoane,  98  de persoane au trecut 

la itemul următor, fără a oferi răspuns. 

Q. 17. Consideraţi că în şcoala dumneavoastră conducerea manifestă interes faţă de problemele 

personale şi starea emoţională a elevilor? 

1. în foarte mare măsură 

2. în mare măsură 

3. în măsură medie 

4. în mică măsură 

5. în foarte mică măsură 

 

Interesul conducerii faţă de problemele elevilor este mare, aşa cum reiese din graficul frecvenţelor.  

 

 
Graficul 76:  dispersia răspunsurilor în privinţa interesului manifestat de conducerea şcolii 

pentru problemele personale şi starea emoţională a elevilor 

 

Răspunsurile procentuale oferite sunt înregistrate în tabelul de mai jos. 
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Tabelul 13: frecvenţa şi procentul răspunsurilor în privinţa interesului manifestat de   şcolii 

pentru problemele personale şi starea emoţională a elevilor 

Răspunsuri Frecvenţa 
răspunsurilor 

Procentul 
răspunsurilor 

În foarte mare măsură 115 44,57% 
În mare măsură  103 39,92% 
În măsură medie 28 10,85% 
În măsură mică  8 3,10% 
În măsură foarte mică 4 1,55% 

 

O primă constatare este aceea că la acest item au răspuns mai puţine persoane, comparativ cu cele 

care au răspuns la itemul anterior, constatăm că aproximativ o treime ignoră întrebarea. O 

explicaţie ar putea fi tendinţa de a evita un răspuns mai puţin favorabil legat de comportamentele 

vizibile ale persoanelor din conducerea unităţilor şcolare. Putem presupune existenţa unor procente 

mai ridicate de profesori nemulţumiţi atât de atitudinile conducerii şcolii faţă de problemele 

personale şi emoţionale ale personalului angajat, cât şi de cele ale elevilor, care să ajungă undeva la  

1/3 din răspunsuri. Mai mult decât atât, comparând răspunsurile de la Q17 şi Q16, putem 

presupune un dezinteres mai pronunţat pentru problemele angajaţilor decât pentru problemele 

copiilor.  

 

Conducerea şcolii este interesată de cele mai multe dintre problemele elevilor şi acţionează în 

interesul acestora. Se constată că peste 80% dintre profesori cred că în şcoală elevilor li se acordă 

atenţie nu numai în privinţa activităţilor de instruire, ci şi în privinţa problemelor lor personale şi 

emoţionale. O mică parte consideră că mai sunt aspecte care ar trebui îmbunătăţite în această 

privinţă (aproximativ 15%). 
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Graficul 77:  atitudinea conducerii şcolii faţă de diverse probleme  

 

Interesul manifestat de conducerea şcolii pentru activitatea cadrelor didactice 

 

La acest item au răspuns 260 de persoane; un număr de 96 de persoane au trecut mai departe, la 

itemul următor.  

Q. 17. Consideraţi că în şcoala dumneavoastră conducerea manifestă interes faţă de activitatea 

profesională a cadrelor didactice? 

1. în foarte mare măsură 

2. în mare măsură 

3. în măsură medie 

4. în mică măsură 

5. în foarte mică măsură 

 

Răspunsurile au fost înregistrate în tabelul care urmează. 
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Tabelul 14: frecvenţa şi procentul răspunsurilor în privinţa interesului manifestat de 

conducerea  şcolii pentru activitatea cadrelor didactice 

Răspunsuri Frecvenţa 
răspunsurilor 

Procentul 
răspunsurilor 

În foarte mare măsură 132 50,77% 
În mare măsură  88 33,85% 
În măsură medie 24 9,23% 
În măsură mică  10 3,85% 
În măsură foarte mică 6 2,31% 

 

Aproximativ jumătate dintre cei care au răspuns au apreciat că în şcoala unde lucrează interesul 

conducerii pentru un act didactic de calitate şi în general, pentru activitatea profesională a cadrelor 

didactice este foarte mare. Aproximativ o treime consideră acest interes mare şi aproape 10% 

apreciază că interesul conducerii pentru acest aspect este mediu. Există un procent destul de mic de 

cadre didactice care consideră că există un dezinteres manifestat  de conducerea şcolii în privinţa  

activităţii profesionale a cadrelor didactice  (aproximativ 6%, respectiv 16 respondenţi ). Este 

posibil ca în şcolile de unde provin aceşti respondenţi, actul educaţional să fie de calitate şi de aceea 

să nu existe un interes focalizat în această direcţie sau să existe probleme mult mai grave la nivelul 

şcolii / ale comunităţii care să redirecţioneze eforturile conducerii în alte direcţii.  

 

Interesul manifestat de conducerea şcolii faţă activitatea cadrelor didactice 

 
Graficul 78:  dispersia răspunsurilor în ceea ce priveşte interesul manifestat de conducerea şcolii faţă 

de activitatea cadrelor didactice 
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Caracteristici ale şcolii, din perspectiva modului în care acţionează conducerea şcolii 

 

La acest item au răspuns 262 persoane; nu au dat nici un răspuns 94 de persoane.  

Q. 19. Arătaţi în ce măsură următoarele aspecte caracterizează şcoala dumneavoastră:  

 conducerea şcolii îmi susţine eforturile; 

 regulile nescrise ale organizaţiei în materie de leadership ajută la progresul acesteia; 

 eforturile conducerii organizaţiei conduc la îndeplinirea obiectivelor.  

 

Răspunsurile la itemul acesta au fost predefinite, într-o scală de tip Likert cu şapte niveluri. 

Persoanele care au răspuns, au fost obligate prin modul în care a fost definit itemul, să aleagă un 

singur răspuns pentru fiecare din cele trei  probleme din item.   

Răspunsurile au fost înregistrate în următorul tabel:  

 
Tabelul 15: caracteristici ale şcolii, din perspectiva modului în care acţionează conducerea şcolii 

 Complet 
de 
acord 

De 
acord 

Cumva 
de 
acord 

Neutru Uşor 
dezacord 

Dezacord Complet 
dezacord 

Total 

Conducerea 
şcolii îmi 
susţine 
eforturile 

51,34% 
 
 

29,12% 9,96% 3,45% 1,92% 2,68% 1,53% 
 
 

261 

134 76 26 9 5 7 40 

Regulile 
nescrise ale 
organizaţiei 
în materie 
de 
leadership 
ajută la 
progresul 
acesteia 

31,91% 39,69% 12,84% 8,95% 1,17% 3,11% 2,33% 
 
 
 
 

257 

82  102 33 23 3 8 61 

Eforturile 
conducerii 
organizaţiei 
conduc la 
îndeplinirea 
obiectivelor 

46,90% 35,27% 8,53% 3,10% 1,94% 1,55% 2,71% 258 

121 91 22 22 5 4 7 

Referitor la modul în care conducerea şcolii susţine eforturile cadrelor didactice, răspund 261 de 

persoane, iar răspunsurile acestora sunt distribuite conforma graficului de mai jos:  
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Graficul 79: dispersia răspunsurilor în ceea ce priveşte susţinerea eforturilor cadrelor didactice de 

către conducerea şcolii  

 

 

Mai mult de jumătate sunt complet de acord cu afirmaţia din enunţul itemului; 29% sunt de acord, 

aproape 10% sunt de acord, dar într-o măsură mai mică. O opinie neutră au 3,45% dintre 

respondenţi şi  4% sunt în dezacord cu afirmaţia respectivă. Cele mai multe dintre persoanele 

chestionate consideră că la nivelul şcolii sunt susţinuţi în eforturile lor de a rezolva anumite sarcini 

de serviciu.  Referitor la  importanţa unor reguli  nescrise ale organizaţiei în materie de leadership 

care duc la un anumit progres în organizaţie, răspunsurile au fost cuprinse în graficul de mai jos.  
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Graficul 80:  dispersia răspunsurilor în ceea ce priveşte capacitatea regulilor nescrise ale organizaţiei 

în materie de leadership de a ajuta la progresul acesteia 

 

Au fost oferite răspunsuri de către 257 persoane, distribuite astfel pe variantele de răspuns: cele mai 

multe persoane, 102, reprezentând aproape 40% sunt de acord că anumite reguli de leadership ajută la 

progresul organizaţiei şi numai 82 de persoane, reprezentând aproape 32 % sunt complet de acord cu 

această afirmaţie. Aproape 13% sunt  de acord în mică măsură şi aproape 8% au o poziţie neutră. Restul 

persoanelor chestionate, 11 persoane, respectiv 5,44%, îşi exprimă dezacordul parţial sau total referitor 

la această afirmaţie. 

 

Referitor la afirmaţia „eforturile conducerii organizaţiei conduc la îndeplinirea obiectivelor”, au răspuns 

258 de persoane în total, iar răspunsurile acestora au fost distribuite astfel: aproape 47% au fost 

complet de acord , 35% de acord, 8,53% au fost parţial de acord, 3,1% au avut o opinie neutră şi restul 

persoanelor au fost în dezacord parţial sau total cu afirmaţia respectivă.  
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Graficul 81: dispersia răspunsurilor în ceea ce priveşte măsura în care eforturile conducerii 

organizaţiei conduc la îndeplinirea obiectivelor  

 

Frecventa producerii unor izbucniri necontrolate sau a unor certuri 

 

La acest item au răspuns 244 de persoane; un număr record de 112 au trecut la itemul următor, fără 

să ofere un răspuns.  

 

Q.20. În şcoala mea se produc certuri, izbucniri necontrolate: 

1. foarte des 

2. adeseori 

3. cu o frecvenţă medie 

4. rareori 

5. foarte rar 

 

Graficul de mai jos compară frecvenţele înregistrate pentru fiecare tip de răspuns. Se constată că 

mai mult de  jumătate dintre cei care au  consideră că astfel de situaţii sunt foarte rare, peste un 

sfert consideră că astfel de situaţii sunt rare. În unele şcoli însă este un climat conflictual,  peste 15% 

dintre respondenţi opinând că certurile au loc cu frecvenţă medie sau chiar destul de des. 
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Graficul 82:  dispersia răspunsurilor în ceea ce priveşte frecvenţa producerii certurilor sau a unor 

izbucniri necontrolate 

 

În tabelul următor sunt înregistrate răspunsurile din fiecare categorie, frecvenţa şi ponderea lor. 

 
Tabelul16: frecvenţa şi procentul răspunsurilor în privinţa producerii certurilor sau a unor  

izbucniri necontrolate 

Răspunsuri Frecvenţa 
răspunsurilor 

Procentul 
răspunsurilor 

Foarte des 7 2,87% 
Adeseori 7 2,87% 
Cu frecvenţă medie 26 10,66% 
Rareori  64 26,23% 
Foarte rar 140 57, 38% 

 

O întrebare care se pune în legătură cu situaţia reală din şcoli este aceea că dacă nu cumva situaţiile 

conflictuale sunt ceva mai dese şi, din acest motiv,  o treime dintre cei chestionaţi ar fi ales să evite 

un răspuns la această întrebare.  

 

Procedee utilizate în şcoală  atunci când apar conflicte 

 

Q. 22. În funcţie de natura problemei, atunci când apar probleme sau disfuncţii în organizaţia 

şcolară: 

 se parcurg anumite etape de mediere 

 este solicitată expertiza juridică 

 problemele sunt tratate exclusiv de directorul şcolii 

 problemele sunt tratate în consiliul de administraţie 
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 problemele sunt tratate în consiliul profesoral 

 sunt consultate toate părţile 

 se asigură confidenţialitatea în limita legii 

 se încurajează comportamentul deontologic, moral şi etic.  

La acest item au răspuns 247 persoane şi 109 persoane au evitat să răspundă. Modalitatea de 

abordare este în tabelul de mai jos. 

 
Tabelul 17: procentul răspunsurilor la itemul Q.22, cifra de sub procent reprezintă nr. de respondenţi 
Modalitatea de abordare Da Nu  Nu ştiu Total 

se parcurg anumite etape de mediere 

 

77,59% 

187 

7,05% 

17 

15,35% 

37 

241 

este solicitată expertiza juridică 9,61% 

22 

53, 71% 

123 

 

36,65% 

84 

229 

problemele sunt tratate exclusiv de directorul şcolii; 25,97% 

60 

61,47% 

142 

12,55% 

29 

231 

problemele sunt tratate în consiliul de administraţie 71,12% 

165 

11,64% 

27 

17,24% 

40 

232 

problemele sunt tratate în consiliul profesoral 79,32% 

184 

11,64% 

27 

9,05% 

21 

232 

sunt consultate toate părţile 79,32% 

188 

9,28% 

22 

11,39% 

27 

237 

se asigură confidenţialitatea în limita legii 78,99% 

188 

5,46% 

13 

15,55% 

37 

238 

se încurajează comportamentul deontologic, moral şi etic. 85,95% 

206 

7,02% 

17 

7,O2% 

17 

242 

 

Răspunsul care domină din perspectiva răspunsurilor înregistrate, este acela că, indiferent de 

şcoală, este încurajat comportamentul deontologic, moral şi etic al profesorilor şi al personalului 

auxiliar. Aproape 85% dintre cei 242 de respondenţi sunt de părere că se asigură comportamentul 

moral şi etic  în cazul apariţiei unor conflicte sau disfuncţii prin anumite reglementări la nivel de 

şcoală. Un procent egal cu 7,02% dintre respondenţi consideră că limitele morale şi etice sunt 

forţate în situaţiile tensionate şi un procent egal, de 7,02% nu ştiu ce să răspundă. 
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Atunci când apar probleme sunt consultate toate părţile implicate, susţin peste 79% dintre cei 237 

de respondenţi. Un procent de 9,28% sunt de părere că uneori nu sunt toate persoanele consultate 

şi de aceea probabil că deciziile nu sunt juste. O parte, respectiv 11,39% nu se pronunţă asupra 

acestui aspect.  

 

Cele mai multe dintre probleme sunt tratate în consiliile profesorale, spun 79% dintre respondenţi; 

aproximativ 11% consideră că nu sunt discutate în cadrul acestor structuri şi restul nu se pronunţă 

(aproximativ 9%). 

 

În general, confidenţialitatea unor situaţii tensionate şi, posibil jenante pentru anumite persoane 

este păstrată (spun aproximativ  79% dintre cei 238 de persoane chestionate); un procent mic 

dintre respondenţi, aproximativ 5% consideră că nu se respectă confidenţialitatea unor situaţii care 

apar în şcolile româneşti şi aproximativ 15% nu ştiu ce să răspundă. 

 

Uneori, metoda are se utilizează pentru dezamorsarea unor conflicte este medierea. Mai mult de trei 

sferturi dintre cei 241 de respondenţi afirmă că se parcurg anumite etape de mediere; 7,05% susţin 

că nu sunt parcurse etape ale medierii şi restul, aproximativ 15% nu se pot pronunţa.  Utilizarea 

unei astfel de metode denotă existenţa unor conflicte profunde între cadrele didactice.  

 

Totuşi, rareori este solicitată expertiza juridică. Numai 9,61% dintre respondenţi sunt de părere că 

în şcoala de unde provin a fost cel puţin o dată utilizată; aproximativ 53% susţin că nu şi 36% nu 

cunosc foarte multe despre acest subiect. 

 

O mare parte dintre problemele şcolii sunt rezolvate de către directorul şcolii (aproximativ un 

sfert); 61, 47% susţin că de multe ori directorul nu se implică şi 12,55% nu ştiu. 

 

În Consiliul de administraţie se rezolvă de obicei ceea ce nu poate fi rezolvat în cadrul altor structuri 

sau prin acord între părţile implicate.  Cea mai mare parte a respondenţilor, respectiv 71,12% sunt 

de părere că aceste probleme sunt rezolvate în CA; 11,64% sunt de părere că nu şi 17,24% nu ştiu.  

 

Atmosfera în rândul elevilor din şcoli 

Q. 23. În rândul elevilor din şcoala mea, există o atmosferă de demoralizare şi defetism:  

1. în foarte mare măsură 
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2. în mare măsură 

3. în măsură medie 

4. în mică măsură 

5. în foarte mică măsură 

 

La acest item au răspuns 235 de persoane şi 121 au trecut mai departe, la următorul item, fără a 

oferi răspunsuri.  

 

În general, în şcolile româneşti, atmosfera este dinamică şi elevii au încredere în propriile 

posibilităţi de dezvoltare personală, intelectuală şi fizică, deopotrivă (aproape 90%) . Există însă şi 

un procent relativ scăzut de profesori care consideră că există o atmosferă de demoralizare şi 

defetism chiar şi în rândul elevilor, transmisă probabil de la profesori (în mare sau foarte mare 

măsură, susţin aproximativ 3%, sau în măsură medie, aproximativ 9% dintre respondenţi).  

 

 
Graficul 83:  existenţa unei atmosfere de demoralizare şi defetism în rândul elevilor  

 

 

Distribuţia răspunsurilor la acest item (frecvenţa şi procente) este înregistrată în tabelul de mai jos. 
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              Tabelul 18: distribuţia răspunsurilor la itemul Q.23,  frecvenţă şi procente 

Răspunsuri Frecvenţa 
răspunsurilor 

Procentul  
răspunsurilor 

În foarte mare măsură 1 0,43% 
În mare măsură  7 2,98% 
În măsură medie 21 8,94% 
În măsură mică  71 30,21% 
În măsură foarte mică 135 57,45% 

 

Factori care îngrădesc progresul elevilor şi evoluţia organizaţiei şcolare  

Q. 24. Arătaţi în ce măsură următoarele condiţii sunt valabile pentru şcoala dumneavoastră:  

 condiţii sociale şi economice precare 

 lipsa factorilor motivaţionali în organizaţie 

 inabilitatea conducerii şcolii de  a trata problemele generale 

 

La acest item au răspuns 236 persoane şi 120 au trecut mai departe.  

 

Exsită o ierarhie a motivelor care acţionează ca frâne în dezvolatarea şcolii, iar pe primul loc se 

situează condiţiile sociale şi  economice precare. Menţionăm că judeţul în care s-a desfăşurat 

cercetarea este afectat de condiţii economice limitative. Această situaţie care se perpetuează 

afectează direct resursa umană, astfel că profesorii sunt puţin motivaţi. Respondenţii consideră că 

conducerea este destul de abilă pentru  a rezolva anumite probleme, mai generale. Modul prompt în 

care acţionează limitează efectele negative de la nivelul organizaţiei şcolare. 

 

Distribuţia rezultatelor poate fi consultată în tabelul următor, care conţine distribuţiile procentuale 

pe fiecare tip de răspuns şi frecvenţele acestor răspunsuri.  

 
Tabelul 19: distribuţia răspunsurilor la itemul Q.24, frecvenţă şi procente, cifra de sub procent 

reprezintă nr. de respondenţi 
 În foarte 

mare măsură 
În mare 
măsură 

În măsură 
medie 

În mică 
măsură 

În foarte mică 
măsură 

Total 

Condiţii sociale şi 
economice precare 

19,07% 
45 

24,58% 
58 

24,58% 
58 

18,22% 
43 

13,56% 
32 

236 

lipsa factorilor 
motivaţionali în 
organizaţie 

6,11% 
14 

13,97% 
32 

29,26% 
67 

27,51% 
63 

23,14% 
53 

229 

inabilitatea conducerii 
şcolii de  a trata 
problemele generale 

3,48% 
8 

6,09% 
14 

12,61% 
29 

29,13% 
67 

48,70% 
112 

230 
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Percepţia ofertei educaţionale în comunitate şi  bunul renume al şcolii  

Q. 25. În ce măsură consideraţi că în şcoală lucrurile pot merge prost din cauza faptului că oferta 

educaţională a şcolii nu este percepută de comunitate ca fiind una valoroasă?  

1. în foarte mare măsură 

2. în mare măsură 

3. în măsură medie 

4. în mică măsură 

5. în foarte mică măsură 

 

La acest item au răspuns 242 de persoane; 114 nu au răspuns. Răspunsurile au fost destul de 

echilibrate, între toate variantele de răspuns. Aproximativ 15% au răspuns „în foarte mare măsură”, 

21% au ales varianta de răspuns  „în mare măsură”, 28 % au ales varianta „în măsură medie”, 14% 

în măsură mică şi aproape 20% „în măsură foarte mică”. Altfel spus, oferta educaţională poate 

influenţa bunul renume al şcolii şi activităţile din şcoală, în opinia unei părţi importante a 

profesorilor, însă sunt şi profesori care consideră că oferta educaţională a şcolii şi organizarea 

instituţiei sunt aspecte diferite.  

 

În şcoală lucrurile pot merge prost din cauza faptului că oferta educaţională a şcolii nu este percepută 

de comunitate ca fiind una valoroasă? 

 

              Tabelul 20: distribuţia răspunsurilor la itemul Q.25, frecvenţă şi procente 
Răspunsuri Frecvenţa 

răspunsurilor 
Procentul  

răspunsurilor 
În foarte mare măsură 38 15,70% 
În mare măsură  51 21,07% 
În măsură medie 69 28,51% 
În măsură mică  36 14,88% 
În măsură foarte mică 48 19,83% 

 

 

Blamarea elevilor, ca practică pentru rezultatele slabe obţinute la învăţătură 

 Q. 26 . Cât de frecvent sunt blamaţi elevii din şcoala dumneavoastră pentru rezultatele slabe 

obţinute? 

1. foarte frecvent; 

2. frecvent; 

3. frecvenţă medie; 
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4. frecvenţă mică; 

5. frecvenţă foarte mică; 

 Au răspuns la acest item 243 persoane şi au trecut mai departe 113. 

 Rezultatele înregistrate la acest item sunt în tabelul următor. 

 
         Tabelul 21: distribuţia răspunsurilor la itemul Q.26, frecvenţă şi procente 

Răspunsuri Frecvenţa 
răspunsurilor 

Procentul  
răspunsurilor 

foarte frecvent 3 1,23% 
frecvent 18 7,41% 
frecvenţă medie; 65 26,75% 
frecvenţă mică; 73 30,04% 
frecvenţă foarte mică 84 34,75% 

 

 Alte caracteristici ale şcolii 

Q. 27. În ce măsură următoarele aspecte caracterizează şcoala dumneavoastră: 

 relaţia mea cu superiorul este una armonioasă; 

 relaţiile mele cu ceilalţi sunt în acelaşi timp armonioase şi profesioniste; 

 am creat relaţii de care am nevoie pentru a-mi realiza sarcinile care îmi revin; 

 compartimentul secretariat mă ajută în muncă atunci când este solicitat: 

 ceilalţi colegi mă ajută în muncă atunci când sunt solicitaţi; 

 nu există situaţii conflictuale nerezolvate în organizaţia mea; 

 pot întotdeauna să vorbesc cu cineva la locul de muncă dacă sunt probleme legate de 

activitate.  

La acest item au fost colectate 246 răspunsuri, însă un număr de 110 persoane  au trecut mai 

departe, fără a oferi răspunsuri. Răspunsurile au fost raportate la o scală cu 7 trepte şi au fost 

înregistrate în tabelul de mai jos. 
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Tabelul 22: distribuţia răspunsurilor la itemul Q. 27, cifra de sub procent reprezintă nr. de 

respondenţi 

 Complet 
de acord 

De acord Cumva 
de 

acord 

Neutru Uşor 
deza- 
cord 

Dezacord Complet 
dezacord 

relaţia mea cu superiorul este 
una armonioasă; 

59,92% 26,80% 4,96% 4,13% 2,48% 0,82% 0,82% 
145 65 12 10 6 2 2 

relaţiile mele cu ceilalţi sunt 
în acelaşi timp armonioase şi 
profesioniste; 

55,79% 36,78% 5,37% 1,65% 0,41% 0% 0% 

135 89 13 4 1 0 0 
am creat relaţii de care am 
nevoie pentru a-mi realiza 
sarcinile care îmi revin; 

45,27% 32,10% 9,47% 8,23% 1,23% 2,46% 1,23% 

110 78 23 20 3 6 3 
compartimentul secretariat 
mă ajută în muncă atunci 
când este solicitat: 

58,44% 28,81% 5,76% 4,12% 1,65% 0,82% 0,41% 

142 70 14 10 4 2 1 

ceilalţi colegi mă ajută în 
muncă atunci când sunt 
solicitaţi; 

52,28% 32,78% 11,67% 1,66% 0,83% 0,41% 0,41% 

126 79 28 4 2 1 1 

nu există situaţii conflictuale 
nerezolvate în organizaţia 
mea; 

49,18% 26,23% 10,25% 4,92% 4,92% 2,05% 2,46% 

120 64 25 12 12 5 5 

pot întotdeauna să vorbesc cu 
cineva la locul de muncă dacă 
sunt probleme legate de 
activitate.  
 

61,22% 29,80% 5,31% 1,63% 1,22% 0,82% 0% 

150 73 13 4 3 2 0 

 

Q. 28. Arătaţi în ce măsură următoarele aspecte caracterizează şcoala dumneavoastră:  

 locul meu de muncă oferă oportunităţi de dezvoltare; 

 scala salarială şi beneficiile acordate în organizaţie sunt echitabile pentru angajaţi; 

 există oportunităţi de promovare în organizaţie. 

 

Au răspuns 242 persoane şi 114 au trecut peste acest item, fără să ofere răspunsuri.  

Pe itemi au fost 239 de răspunsuri la prima întrebare, 239 la a doua şi 238 la ultima.  

Răspunsurile sunt înregistrate în tabelul care urmează. 
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Tabelul 23: distribuţia răspunsurilor la itemul Q. 28, cifra de sub procent reprezintă nr. de 

respondenţi 
 Complet 

dezacord 
Dezacord Uşor 

dezacord 
Neutru Cumva 

de 
acord 

De 
acord 

Complet 
De acord 

locul meu de muncă oferă 
oportunităţi de dezvoltare; 
 

10,88% 5,44% 5,865 9,21% 12,55% 35,56% 20,50% 
26 13 14 22 30 85 49 

scala salarială şi beneficiile 
acordate în organizaţie sunt 
echitabile pentru angajaţi 

14,43% 14,23% 11,72% 12,97% 14,64% 20,08% 12,13% 

34 34 28 31 35 45 29 
există oportunităţi de 
promovare în organizaţie 

12,615 5,04% 6,72% 13,45% 13,45% 33,61% 15,1336% 

30 12 16 32 32 80  
 

Peste 20 % dintre respondenţi consideră că şcoala este un mediu care le oferă oportunităţi de 

dezvoltare profesională „ complet de acord”, 35% sunt „de acord”, 12% sunt „ cumva de acord” şi o 

treime dintre respondenţi, cu aproximaţie aleg una dintre restul variantelor de răspuns. 

 

 În priinţa salarizării şi a beneficiilor , răspunsurile se distribuie echilibrat între variantele de 

răspuns (cu procente între 11% şi 20%). 

 

Peste 20% dintre profesori consideră că şcoala nu este o organizaţie care asigură oportunităţi de 

promovare, 13% au o opinie neutră în privinţa acestui aspect şi peste 62 % au opinii pozitive 

(diferite grade de acord). 

 

Abordarea calităţii 

Q. 29.  Sunt recompensate rezultatele bune ale personalului? 

Au răspuns 241 persoane şi au ignorat acest item 115 persoane.  

Răspunsurile sunt prezentate mai jos.  

 
             Tabelul 24: distribuţia răspunsurilor la itemul Q. 29, frecvenţe şi procente 

Răspunsuri Frecvenţa 
răspunsurilor 

Procentul  
răspunsurilor 

Adeseori 81 36,61% 
Rareori 69 28,63% 
De loc 48 19,92% 
Nu ştiu 43 17,84% 
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Q. 30. În şcoala mea, Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC):  

 are doar un rol formal; 

 realizează unele activităţi folositoare şcolii; 

 are un rol important în activitatea şcolii;  

 nu ştiu.   

 

Au răspuns 232 persoane şi restul persoanelor, 124, au trecut mai departe. 

 
Tabelul 25: distribuţia răspunsurilor la itemul Q. 30, cifra de sub procent reprezintă nr. de 

respondenţi 
Tip răspuns Răspunsuri exprimate procentual şi în frecvenţe 

absolute 
 
1. Are doar un rol formal. 

8.62% 
20 

 
2. Realizează unele activităţi folositoare 
şcolii. 

23.71% 
55 

 
3. Are un rol important în activitatea 
şcolii. 

62.93% 
146 

 
4. Nu ştiu. 

4.74% 
11 

 

Q. 31. Membrii organizaţiei şcolare din care fac parte cred că abordarea calităţii este: 

1. birocratică şi inutilă; 

2. consumatoare de timp, dar necesară;  

3. utilă pentru dezvoltarea şcolii; 

4. nu ştiu. 

 

 
Tabelul 26: distribuţia răspunsurilor la itemul Q. 31, cifra de sub procent reprezintă nr. de 

respondenţi 
Tip răspuns Răspunsuri exprimate procentual şi în frecvenţe 

absolute 
 
1. Birocratică şi inutilă. 

16.38% 
38 

 25.00% 
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Tip răspuns Răspunsuri exprimate procentual şi în frecvenţe 
absolute 

2. Consumatoare de timp, dar 
necesară. 

58 

 
3. Utilă pentru dezvoltarea şcolii. 

54.74% 
127 

 
4. Nu ştiu. 

3.88% 
9 

 

Respondenţii au avut de ales o variantă din cele patru variante de răspuns puse la dispoziţie. 

Abordarea calităţii este o ală măsură menită să complice o birocraţie complet inutilă (peste 16%), 

este necesară pentru un sfert dintre respondenţi şi utilă pentru mai mult de jumătate. 

 

Importanţa acordată în şcoală rapoartelor de inspecţie 

Q. 32. În şcoala mea, recomandările făcute în rapoartele de inspecţie sunt aplicate: 

1. în totalitate 

2. parţial 

3. deloc 

4. nu ştiu 

  

Răspunsurile sunt înregistrate în tabelul care urmează. 

 
Tabelul 27: distribuţia răspunsurilor la itemul Q. 32, răspunsuri procentuale şi răspunsuri-frecvenţe 

 Răspunsuri procentuale Răspunsuri - frecvenţe 

În totalitate 73,71% 171 

Parţial 14,66% 34 

Deloc 0,86% 2 

Nu ştiu 10,78% 25 

 

Inspecţia şcolară este importată pentru trei sferturi dintre şcoli, respondenţii susţinând că aplică 

recomandările în totalitate; 14% în anumită măsură, 10% nu au nici o opinie. 

 

 Q. 33. Aspecte care caracterizează şcoala românească  

 Conducerea şcolii are idei utile pentru mine şi pentru grupul meu de lucru 

 Am informaţiile de care am nevoie pentru a-mi face treaba bine 

 Eforturile cu planificarea şi controlul din organizaţia mea sunt de folos pentru dezvoltare 
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La acest item au răspuns 231 de persoane pentru prima întrebare şi un număr egal, de 232 de 

persoane, la întrebările 2 şi 3.  

 Răspunsurile la chestionare au fost distribuite conform tabelului următor. 

 

Tabelul 28: distribuţia răspunsurilor la itemul Q. 33, răspunsuri procentuale  
 
 

Complet 
de 
acord 

De 
acord 

Cumva 
de 
acord 

Neutr
u 

Uşor  
dezacord 

Dezacor
d 

Complet 
dezacord 

Conducerea şcolii are idei utile 
pentru mine şi pentru grupul 
meu de lucru 

47,19% 32,47% 6,06% 4,76% 3,476% 3,46% 2,60% 

109 75 14 11 8 8 6 

Am informaţiile de care am 
nevoie  
pentru a-mi face treaba bine 

49,57% 37,93% 7,76% 1,29% 1,29% 2,16 % 0,00% 

115 88 18 3 3 5 0 

Eforturile cu planificarea şi 
controlul din organizaţia mea 
sunt de folos pentru 
dezvoltare 

45,26% 37,93% 7,76% 5,17% 2,59% 1,29% 0,00% 

105 88 18 12 6 3 0 

 

Concluzii 
 Aproape jumătate dintre persoanele care au răspuns, menţionează că  au participat la formări 

continue, 21% susţin că au participat la cursuri masterale de formare în domeniul 

managementului şcolar  şi o treime au participat  la alte forme de pregătire. 

 Importanţa opiniilor personale în alegerile care au loc pentru CA: răspunsurile sunt relativ 

echilibrate, aproape o treime dintre respondenţi consideră că opiniile lor au fost luate în 

considerare în foarte mare măsură, puţin peste o treime dintre respondenţi consideră că opiniile 

lor au fost luate în considerare în mare măsură. Restul răspunsurilor au fost distribuite astfel: 

peste 17% consideră că opiniile lor au fost luate în considerare în măsură medie, 8% în măsură 

scăzută şi 6,62% în măsură foarte mică. 

 Cum influenţează buna funcţionare a CA rezultatele din şcoală: cele mai multe dintre persoanele 

chestionate sunt de părere că o bună funcţionare a CA influenţează  rezultatele  obţinute în şcoală 

„în mare măsură” sau „în foarte mare măsură” (în total,  procentul obţinut este de peste 81%). 

 Probleme ale şcolii de unde provin respondenţii: lipsa unor spaţii şcolare sau spaţii neadecvate/ a 

unor terenuri de sport sau a grupurilor sanitare, a încălzirii centrale, clase mici şi un număr mare 

de elevi la o clasă, lipsa unor dotări (de ex. pentru limbi moderne şi laborator pentru ştiinţe),  lipsa 

mobilierului sau mobilier degradat; performanţele slabe ale elevilor , abandon şcolar . 
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6. Ghid de elaborare a planului de îmbunătăţire a activităţii din unitatea 

de învăţământ preuniversitar 

 

Scopul acestui ghid este furnizarea unui model de acţiune pentru managementul şi 

personalul şcolii, care să vizeze îmbunătăţirea activităţii şcolii şi implementarea unui 

mecanism prin care comunitatea locală poate face şcolile responsabile pentru succesul 

elevilor. 

6.1.  Scopul planului de îmbunătăţire a activităţii 

Raportul Hanover Research (2014) arată că: „Cercetarea şi interviurile realizate cu experţi 

definesc…planificarea îmbunătăţirii continue a activităţii ca un mod sistematic de planificare a 

îmbunătăţirii activităţii şcolii şi urmărirea ei de-a lungul timpului”. Scopul planului este acela de a 

îmbunătăţi calitatea predării şi învăţării în şcoală, astfel încât tot mai mulţi elevi să aibă rezultate 

bune la limba română, matematică şi ştiinţe. PIAS furnizează un cadru pentru analizarea 

problemelor, identificarea cauzelor care au generat aceste probleme şi se referă la chestiuni care ţin 

de activitatea la clasă din şcolile care nu au făcut suficiente progrese în ceea ce priveşte rezultatele 

la învăţătură obţinute de elevi. O lucrare elaborată sub egida Ministerului Educaţiei din Ontario, 

Canada (2000) vine cu o completare importantă: „Un plan de îmbunătăţire a activităţii este, de 

asemenea, un mecanism prin care publicul poate face şcolile responsabile pentru succesul 

elevilor…” 

Ce ar putea să facă şcoala atunci când a descoperit că are nevoie de îmbunătăţiri?     

Procesul de îmbunătăţire a activităţii începe cu elaborarea de către şcoală a unui plan pe doi 

ani care se centrează pe disciplinele fundamentale, amintite mai sus, la care s-au obţinut 

rezultate mai slabe. Este indicat ca şcoala să elaboreze planul în termen de două-trei luni de 

la identificarea problemelor.   

6.2.  Ce  elemente ar putea să conţină planul? 

Componentele  planului vor fi elaborate astfel încât să fie comprehensive, structurate şi specifice. 

Astfel, planul va: 



 142 

 încorpora strategii bazate pe cercetare ştiinţifică, care vor sprijini disciplinele fundamentale, 

el se va centra pe acele chestiuni specifice care au făcut ca şcoala să identifice nevoia de 

îmbunătăţire; 

 conţine politici şi practici care vor face ca toţi elevii să obţină cel puţin rezultate satisfăcătoare 

la disciplinele fundamentale; 

 fi ţintit direct spre acele probleme la învăţătură care au făcut ca şcoala să identifice nevoia de 

îmbunătăţire; 

 stabili obiective specifice, măsurabile şi cu termen de realizare de un an pentru progresul 

continuu al elevilor; 

 specifica responsabilităţile pentru şcoală şi partenerii educaţionali în ceea ce priveşte 

implementarea planului; 

 include strategii care vor promova implicarea eficace a părinţilor în activitatea şcolii; 

 conţine activităţi de învăţare înainte de începerea orelor de curs, după terminarea acestora şi 

în timpul vacanţelor;  

 încorpora strategii care promovează dezvoltarea profesională a personalului didactic. 

Exemple de planuri de îmbunătăţire a activităţii şcolilor primare, gimnaziale şi liceelor in 

SUA, Pinellas County Schools, pot fi găsite la adresa: http://pcsb.org/Page/21555. 

Planul ar trebui să demonstreze că şcoala va implementa politicile şi practicile bazate pe cercetare 

ştiinţifică care au cele mai mari şanse să aducă toate grupurile de elevi la un nivel cel puţin 

satisfăcător la disciplinele limba română, matematică şi ştiinţe. Printre aceste strategii pot fi incluse 

şi activităţile suplimentare de învăţare care pot avea loc înainte de începerea programului zilnic, 

după terminarea orelor de curs şi în vacanţe. Cercetarea ştiinţifică poate furniza un standard cu 

ajutorul căruia directorul şi personalul didactic pot evalua critic strategiile şi programele 

educaţionale care le sunt la-ndemână şi să le aleagă pe acelea care au cea mai mare probabilitate de 

a produce rezultate pozitive. Colaborarea cu experţii ISE şi cu cei formaţi de ARACIP ar putea uşura 

munca şcolilor în această direcţie.     

Vom prezenta în continuare câteva exemple de politici şi practici care au cele mai mari şanse să 

aducă toate grupurile de elevi la un nivel cel puţin satisfăcător. Politicile şi practicile care au cele 

mai mari şanse să aducă toate grupurile de elevi la un nivel cel puţin satisfăcător la disciplinele 

limba română, matematică şi ştiinţe sunt acelea care au un impact asupra programului de predare şi 

http://pcsb.org/Page/21555
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învăţare al şcolii, atât direct, cât şi indirect. Politicile şi practicile care au un impact asupra clasei 

includ: 

 introducerea metodelor de lucru activ-participative; 

 analiza regulată a rezultatelor la învăţătură şi a altor date; 

 implicarea profesorilor şi părinţilor în luarea deciziilor şi alocarea corectă a 

resurselor pentru a susţine scopurile fundamentale; 

 alegerea programelor de pregătire şi materialelor didactice; 

 utilizarea timpului la clasă; 

 îmbunătăţirea modului în care sunt utilizate rezultatele evaluărilor. 

 

Deciziile privind politicile şi practicile specifice care vor fi implementate ar trebui să se bazeze pe o 

revizuire şi o analiză comprehensivă a nevoilor şcolii. 

Planul ar trebui să ţină cont de dezvoltarea profesională a personalului didactic. Succesul şcolar al 

elevilor se corelează strâns cu pregătirea şi deprinderile profesorilor. Cu toate că toţi profesorii 

trebuie să fie foarte bine pregătiţi, dezvoltarea lor profesională este crucială pentru a asigura o 

îmbunătăţire continuă în ceea ce priveşte deprinderile de lucru cu elevii, pentru a-i putea ajuta să 

aibă rezultate cel puţin satisfăcătoare la evaluări. 

Ce fel de dezvoltare profesională ar trebui să fie furnizată? 

Componenta dezvoltare profesională a planului de îmbunătăţire a activităţii şcolii ar trebui 

să se adreseze direct problemelor academice care au făcut ca şcoala să identifice anumite 

disfuncţionalităţi. În cele mai multe cazuri, formarea/dezvoltarea profesională se va centra 

pe procesul de predare şi învăţare, de exemplu, pe folosirea metodelor activ-participative, 

iniţierea elevilor în metode noi de învăţare etc. Un alt exemplu de dezvoltare profesională 

este formarea profesorilor în ceea ce priveşte analiza datelor privind situaţia clasei şi a 

şcolii şi apoi utilizarea acestei analize în activitatea la clasă. Dezvoltarea profesională 

inclusă în  planul de îmbunătăţire a activităţii şcolii ar trebui furnizată într-un mod care să 

sporească şansele profesorilor de a participa şi ar trebui să încorporeze activităţi sau 

programe de mentorat pentru aceştia. În state precum Marea Britanie, existenţa unor 

programe de mentorat de calitate a avut un efect pozitiv în ceea ce priveşte păstrarea în 
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sistem a profesorilor care erau tentaţi să îşi caute slujbe mai bine remunerate în alte 

sectoare de activitate. Dezvoltarea profesională ar trebui să fie de lungă durată şi centrată 

pe activitatea la clasă. Ea trebuie să contribuie atât la cunoaşterea aprofundată a disciplinei 

predate, cât şi a unor strategii eficace de predare-învăţare şi de lucru cu grupuri de elevi cu 

abilităţi mixte. 

 

Includerea părinţilor în plan. Dacă sunt stabilite scopuri măsurabile, planul va corela scopurile cu 

rezultatele dorite. În plus, scopurile furnizează un mijloc de urmărire a progreselor şcolare de-a lungul 

celor doi ani pe parcursul cărora este implementat planul. De vreme ce şcolile identificate ca având nevoie 

de un plan de îmbunătăţire a activităţii au o „istorie” a rezultatelor nesatisfăcătoare la învăţătură, este 

important ca în plan scopurile să fie clare şi strâns legate de chestiunile fundamentale de predare şi 

învăţare la care s-a dorit să se facă progrese corespunzătoare. Scopurile măsurabile vor trebui să faciliteze 

progresul continuu şi substanţial în aşa fel încât să existe certitudinea că fiecare elev va obţine rezultate cel 

puţin satisfăcătoare. Ultimul ţel al stabilirii scopurilor măsurabile de către şcoală este acela de a 

îmbunătăţi capacitatea ei de a pregăti toţi elevii şi ca aceştia să aibă rezultate cel puţin satisfăcătoare la 

sfârşitul anului şcolar. Dacă atinge această ţintă, şcoala poate încheia planul de îmbunătăţire. 

 

Planul va trebui să conţină scopuri măsurabile. Dacă sunt stabilite scopuri măsurabile, planul va corela 

scopurile cu rezultatele dorite. În plus, scopurile furnizează un mijloc de urmărire a progreselor şcolare de-

a lungul celor doi ani pe parcursul cărora este implementat planul. De vreme ce şcolile identificate ca 

având nevoie de un plan de îmbunătăţire a activităţii au o „istorie” a rezultatelor nesatisfăcătoare la 

învăţătură, este important ca în plan scopurile să fie clare şi strâns legate de chestiunile fundamentale de 

predare şi învăţare la care s-a dorit să se facă progrese corespunzătoare. Scopurile măsurabile vor trebui să 

faciliteze progresul continuu şi substanţial în aşa fel încât să existe certitudinea că fiecare elev va obţine 

rezultate cel puţin satisfăcătoare. Ultimul ţel al stabilirii scopurilor măsurabile de către şcoală este acela de 

a îmbunătăţi abilitatea de ei de a pregăti toţi elevii şi ca aceştia să aibă rezultate cel puţin satisfăcătoare la 

sfârşitul anului şcolar. Dacă atinge această ţintă, şcoala poate încheia planul de îmbunătăţire. 

6.3. Persoanele implicate în elaborarea planului 

 În  elaborarea sau revizuirea planului, şcoala se poate consulta cu: 

 părinţi 

 profesori 

 inspectori şcolari 
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 experţi ISE 

 experţi ARACIP 

 profesionişti din cadrul Corpul Naţional al Experţilor în Management Educaţional  

 

În mod ideal, aceşti experţi pot servi ca asistenţă tehnică şi parteneri ai şcolii pe tot parcursul 

implementării planului. 

6.4. Procesul de revizuire a planului 

O evaluare binară realizată de doi evaluatori independenţi unul de altul trebuie să dea un verdict 

asupra viabilităţii planului în 30-45 de zile de la primirea lui, conform modalităţilor stabilite de ISJ. 

Inspectoratul ar trebui să implice ca evaluatori profesori şi directori din şcoli cu acelaşi profil, dar ai 

căror elevi au obţinut rezultate mult mai bune. Evaluatorii care şi-au dovedit eficacitatea şi sunt 

experţi de valoare vor fi capabili să evalueze calitatea planului şi probabilitatea implementării lui cu 

succes şi să facă sugestii de revizuire.  

Inspectoratul Şcolar Judeţean va putea condiţiona aprobarea planului. Odată ce ISJ a condus o 

evaluare binară a planului de îmbunătăţire a activităţii, această instituţie poate aproba planul cu 

condiţia să existe premisele necesare pentru asigurarea implementării cu succes a acestuia.  

 

De exemplu, ISJ poate condiţiona aprobarea planului de feedback-ul privind calitatea lui dat 

de: 

 părinţi 

 persoane calificate din Primărie 

 experţi ISE 

 experţi ARACIP  

 profesionişti din cadrul Corpul Naţional al Experţilor în Management Educaţional  

 

ISJ poate de asemenea să aprobe planul cu condiţia luării uneia sau mai multor măsuri de corectare 

a planului. 
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6.5. Un  posibil calendar al implementării planului 

Pentru a îmbunătăţi situaţia cât mai rapid, şcoala va începe implementarea planului imediat ce ISJ l-

a aprobat, de preferat pe parcursul aceluiaşi an şcolar în care s-a identificat nevoia şi nu mai târziu 

de începerea următorului an şcolar.    

7. Ghid de elaborare a planurilor de intervenţie în unităţile de 

învăţământ preuniversitar 

7.1. Consultanţa de proces. Un model de intervenţie. 
 

Consultanţa de proces teoretizată de E. Schein în anii '60 aparţine domeniului dezvoltării 

organizaţionale care vizează procesele organizaţionale care au ca scop îmbunătăţirea eficacităţii 

individuale şi organizaţionale. Simplu spus, Schein a urmărit ca prin intermediul consultanţei de 

proces să ajute oamenii din organizaţii să se ajute pe ei înşişi. Consultanţa de proces este una dintre 

tehnicile dezvoltării organizaţionale care are în vedere îmbunătăţirea activităţii personale 

(sensitivity training), introspecţiei (survey feedback), socializării (team building) şi schimbarea 

rolurilor şi a percepţiei (role negociation).     

 

 

Scopul acestui ghid este furnizarea unui model de intervenţie în organizaţiile şcolare care se 

confruntă cu diverse probleme, de exemplu: percepţie defectuoasă a unor directori asupra 

propriei activităţi, neglijarea feedback-ului primit de la membrii organizaţiei, necesitatea 

schimbării unor roluri în cadrul organizaţiei etc.  

 

Consultantul pe problemele de dezvoltare organizaţională trebuie să aibă un set de deprinderi şi de 

cunoştinţe în ceea ce priveşte procesul, mai ales deprinderi sociale şi interpersonale,  cum sunt: 

comunicarea, negocierea şi rezolvarea conflictelor.  

 

Potrivit definiţiei lui E. Schein (1969), consultanţa de proces reprezintă un set de activităţi 

realizate de consultant care ajută clientul să perceapă, să înţeleagă şi să acţioneze asupra 

proceselor care apar în organizaţia-client, în scopul de a îmbunătăţi situaţia definită de 

client.  
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Consultantul de proces ajută la colectarea datelor, dar organizaţia-client sau managerul trebuie să 

colaboreze la formularea diagnosticului şi ei vor decide când aceste date sunt suficiente. Se va evita 

de către consultant formularea unor diagnostice premature.  

 

 
 

Schema 1: Specificul consultanţei de proces (sursa: Schein, anul 1988) 

 

În cadrul consultanţei de proces, accentul se pune pe acţiunile clientului (beneficiarului), 

care va înţelege din ce în ce mai bine, pe baza feedback-ului furnizat de consultant, ce se 

întâmplă şi ce căi sunt de urmat, participă şi are primul cuvânt în formularea diagnosticului 

şi în luarea deciziilor privind aplicarea remediilor. 

 

7.2. Diagnoza organizaţională şi intervenţia 
 

Diagnosticarea şi intervenţia sunt activităţi prin care facilitatorul intervine în organizaţie prin 

întrebări, aplicare de instrumente, discuţii cu membrii organizaţiei, organizarea de activităţi, 

formare şi consiliere. Ele nu pot fi separate din punct de vedere al intervenţiei chiar dacă aceste 

acţiuni sunt separate conceptual. 

 

Înţelegerea a ceea ce se întâmplă Înţelegerea căilor de urmat 

Clientul este ajutat să rămână 
proactiv şi să păstreze iniţiativa 

Diagnostic Aplicarea remediilor 
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Organizaţia are atât elemente statice cât şi dinamice şi îşi cristalizează propria cultură şi 

structură. 

 

Abordarea structurală este o tentaţie mare, deoarece suntem obişnuiţi să gândim în aceşti termeni 

şi, de multe ori, ajungem la definiri false ale problemelor şi la false percepţii asupra realităţii. De 

multe ori, se propune schimbarea organigramei/a structurii personalului, înfiinţarea/desfiinţarea 

de posturi; indivizii şi personalitatea lor pot fi trataţi static, ca factori structurali, nu în calitate de 

subiecţi ai schimbării.  

 

Există o serie de evoluţii posibile ale abordării statice: 

1. diagnosticul poate fi incorect şi prescrierea unei noi structuri poate eşua, deoarece ignoră 

constrângeri majore culturale sau de personalitate; 

2. diagnosticul este corect, dar recomandările sunt incomplete, deoarece ignoră procesele umane, 

care sunt dinamice; 

3. reţeaua de funcţii din structura formală este ocupată de oameni, iar aceştia, în grade diferite, se 

implică în funcţie de personalitatea şi de motivaţia lor;  

4. fiecare ocupant al rolului are un anumit stil de a realiza activităţile, are un mod unic de 

relaţionare; 

5. procesele de relaţionare au o influenţă decisivă asupra efectelor şi rezultatelor produse, ele 

însele trebuie să devină obiectele diagnozei şi intervenţiei pentru a îmbunătăţi mersul 

organizaţiei; 

6. unele procese apar cu regularitate, aşa încât devin parte a structurii. 

 

Exemplu 

Un director autoritar, indiferent de structura formală a organizaţiei, aşteaptă supunere 

imediată, aşa încât vom avea o formă militarizată de organizaţie, cu modele top-down de 

influenţă, lipsă de feedback şi neacceptarea de sugestii din partea subordonaţilor, procese 

de disciplinare strictă.   

 

Dacă dorim să demarăm studiul proceselor umane, interacţiunea dintre organizaţie şi mediul 

extern,  rezultatele obţinute şi  tehnicile de observare a acestora, dinamica internă succes-insucces, 

avem nevoie de modele conceptuale – unul dintre acestea, care sintetizează activitatea 

consultantului sau facilitatorului, este prezentat în figura de mai jos. Orice organizaţie are un scop şi 
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o misiune, consultantul este interesat în primul rând de formularea acestora şi mijloacele folosite. 

Aceste scopuri sunt comunicate şi internalizate de membrii organizaţiei, ne interesează ce forme de 

comunicare sunt folosite şi modul în care membrii relaţionează unii cu alţii, la modul individual sau 

grupal. Procesele de rezolvare a problemelor necesită implicarea liderilor, care utilizează diverse 

tehnici şi metode de conducere : au loc şedinţe, se desfăşoară procese decizionale şi se iau decizii. 

 

În demersul nostru de intervenţie şi de influenţare a organizaţiilor şcolare ne interesează cum 

anume valorile dominante, obiceiurile înrădăcinate şi atitudinile pe care le au membrii grupurilor şi 

organizaţiilor şcolare pot afecta procesele de schimbare; în funcţie de tipul de proiect sau de 

intervenţie considerat cel mai potrivit, de cultura organizaţională şi de trăsăturile acesteia, de 

reacţiile pe care organizaţia le-a avut de-a lungul timpului în momente de reaşezare şi de 

reconfigurare a forţelor interne, se vor furniza instrumente, metode sau secvenţe de metodologie, 

capabile să funcţioneze în contextul dat.  

 

Implementarea măsurilor administrative prescrise de noua lege a învăţământului, care implică 

transferul de cunoştinţe şi abordarea schimbărilor tehnice în deplină cunoaştere necesită creşterea 

capacităţii de învăţare organizaţională a noilor procese şi structuri decizionale, precum şi existenţa 

unor agenţi facilitatori, fie din interiorul organizaţiei, fie din exterior; aceste input-uri de tip expert, 

consultanţă de proces, consiliere, mentorat sau coaching se referă în special la competenţe de 

comunicare şi de management educaţional, cu accente diferite, în funcţie de datele organizaţionale 

şi de contextul socio-economic al şcolii. 

 

Înţelegerea contextului organizaţional, a proceselor şi a fazelor de evoluţie a grupurilor şi 

organizaţiilor, analiza şi diagnoza, considerate în calitate de competenţe de grup şi de echipă, 

solicită existenţa unui cadru teoretic, prezentat într-un mod inteligibil şi atractiv pentru grupurile 

ţintă ale formării. Acest cadru teoretic, suficient de bine ancorat în problematica practică cu care se 

confruntă organizaţiile şcolare va fi însoţit de exemple, modele şi prezentarea de alternative viabile, 

pe care cei din şcoală să le înţeleagă şi să le poată folosi în fiecare caz în parte. 

 

Odată găsite căile cele mai potrivite pentru intervenţie, după ce a fost elaborat un plan, 

implementarea acestuia constituie în sine un ansamblu complex de cercetare-acţiune, cu mai multe 

componente. Factorii organizaţionali care influenţează eforturile de implementare includ gradul de 
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pregătire pentru schimbare, leadership-ul şi calitatea deciziei, competenţele membrilor şi formarea 

profesională, cultura organizaţională, suportul informaţional şi tehnic. 

 

Scopul diagnozei organizaţionale este colectarea de informaţii privind sistemul organizaţional, 

producerea cunoaşterii împărtăşite de cât mai mulţi membri şi, pornind de la această cunoaştere, să 

identifice schimbările potrivite, necesare şi dezirabile. Diagnoza organizaţională stabileşte modul în 

care organizaţia împărtăşeşte înţelegerea sistemului şcolar şi a propriei funcţionalităţi şi, bazat pe 

această înţelegere, determină ce schimbări sunt dorite. Diagnoza organizaţională este un proces 

recursiv care odată ce stabileşte nişte probleme reale, merge spre fenomene şi cauze pentru a le 

analiza şi formula soluţii. Metoda nu este una lineară, ci comportă corecţii şi reveniri, în toate 

procesele care cuprind identificarea şi formularea problemelor, colectarea datelor şi obţinerea de 

feedback de la actorii implicaţi.  

 

Un efort de diagnosticare bine focalizat se va baza pe o teorie sau un model al funcţionării 

organizaţiei. Un astfel de model face posibilă o intervenţie de tipul action-research, cercetarea 

desfăşurându-se, desigur, cu mijloacele şi competenţele pe care şcoala le poate accesa. 

 

7.3. Identificarea problemelor şi construirea viziunii strategice 
 

Obiective 

1. Să ajute directorul/membrii grupului să conştientizeze problemele. 

2. Să introducă o viziune a viitorului ancorată în realitate. 

3. Să faciliteze generarea obiectivelor care marchează schimbarea organizaţională din 

starea dată într-o stare dorită.                

 

Rezolvarea problemelor în cadrul organizaţiei şcolare. În vederea elaborării unor scheme de 

intervenţie în cadrul organizaţiilor şcolare, observaţiile efectuate asupra echipei şi grupurilor de 

lucru din cadrul organizaţiei vor constitui baza unor posibile scenarii în care eficienţa procesului de 

schimbare organizaţională (rezultate/timp de lucru cumulat) să fie cât mai mare. Totodată, 
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creativitatea expertului consultant/facilitator are nevoie de repere provenind din utilizarea 

instrumentelor de cercetare a eşantionului de subiecţi. 

 

Intervenţiile în organizaţiile şcolare pot avea multiple aspecte, de la intervenţiile în care un expert 

interacţionează cu o singură persoană, de regulă, managerul sau directorul (consiliere managerială, 

coaching), cu grupuri de persoane (formare specifică) sau cu întreaga organizaţie, de-a lungul unei 

perioade de timp date (consultanţa pentru dezvoltare şcolară). De cele mai multe ori, în practică, nu 

putem separa formele de intervenţie pure, ci ele apar combinate, alternând, în funcţie de nevoile 

specifice ale etapei de evoluţie a organizaţiei sau de cerinţele expres formulate ale unor membri ai 

organizaţiei şcolare, cel mai adesea din partea conducerii şcolii.  

 

Deficitul metodologic privind  rezolvarea problemelor şi luarea deciziilor poate fi rezolvat după o 

schemă propusă de Edgar Schein (1988). Modelul propus poate funcţiona în grupuri mai mici sau în 

organizaţii mai mari, în comitete, comisii sau consilii de administraţie. Grupurile mici sunt 

considerate cele mai propice luării deciziilor. Se descompune luarea deciziilor în două mari cicluri: 

primul, ciclul predecizional, înainte de luarea deciziei sau de realizare a acţiunilor şi, cel de-al doilea, 

după ce deciziile au fost luate.  

 

 Etapele primului ciclu 

1. Formularea problemei. 

2. Generarea propunerilor pentru identificarea unei soluţii.  

3.Prognoza consecinţelor soluţiilor propuse/testarea soluţiilor şi evaluarea lor conceptuală 

înainte de trecerea la acţiune. 

Acest ciclu se încheie atunci când grupul a ajuns la o decizie formală privind ceea ce este de 

făcut.  

 

 

 Etapele celui de-al doilea ciclu 

1. Planificarea acţiunilor. 

2. Paşii acţiunii. 

3. Evaluarea rezultatelor după efectuarea acţiunilor, adeseori revenindu-se la formularea 
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problemei. 

 

De cele mai multe ori, când rezultatele sunt slabe, cauzele care stau în gestiunea slabă a stadiilor 

anterioare sau lipsa unor paşi. 

 

1. Formularea problemei este cea mai delicată etapă, deoarece se confundă de multe ori simptomele 

cu problema. Un manager începe un proces de rezolvare a problemei în momentul în care i se aduce 

la cunoştinţă sau el descoperă că există dificultăţi sau ceva nu merge aşa cum ar trebui. 

 

Exemple de simptome dintr-o şcoală  

 Elevii au rezultate slabe. 

 Profesorii întârzie la ore. 

 Rata absenteismului elevilor creşte. 

 Curăţenia spaţiilor şcolare lasă de dorit. 

 Părinţii au o atitudine ostilă faţă de unii profesori sau faţă de şcoală. 

 

 

Nici unul dintre neajunsurile formulate anterior nu constituie o problemă asupra căreia să ne 

concentrăm spre rezolvare, ci reprezintă simptome, manifestări ale unor cauze mai adânci. Pentru a 

identifica problema, trebuie să ne întrebăm care sunt cauzele. 

 

De exemplu, dacă se constată că un număr tot mai redus de elevi se înscriu la o şcoală, putem 

discuta aceasta cu mai mulţi factori responsabili pentru a vedea unde este localizată problema – 

profesorii îşi dau interesul tot mai puţin, sau bugetul este insuficient, părinţii îşi înscriu copiii la alte 

şcoli cu o vizibilitate sau un marketing educaţional mai bun etc.  

 

Fără un diagnostic prealabil care să identifice cauzele reale şi conexiunile între factorii care 

determină declinul înscrierilor într-o şcoală dată, operaţiune care poate să solicite efort, nu se pot 

obţine rezultate concludente. 

 

Consultantul/facilitatorul poate juca un rol important în acest stadiu, deoarece e mai puţin probabil 

să reacţioneze la presiunea timpului pe care o resimte directorul şcolii şi este mai probabil să 
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sesizeze raţionamentele greşite sau diagnosticele greşite. Rolul său este adesea acela de a încetini 

grupul în a contura o problemă falsă sau insuficient documentată – este bine ştiut că o acţiune fără 

pripeală în etapa de definire a problemei va da rezultate mai târziu.  

 

O categorie specială de probleme se referă la relaţiile interpersonale. Un director spune că are o 

problemă cu motivarea unui profesor sau să coordoneze relaţiile cu un departament sau să 

influenţeze vreun şef, să integreze eforturile mai multor oameni. Adesea, aceste aşa-zise probleme 

sunt resimţite ca frustrări sau tensiuni, lipsind o înţelegere clară din partea conducerii despre cauza 

frustrării sau tensiunii.  

 

În situaţii ca aceasta, consultantul/facilitatorul poate ajuta prin punerea de întrebări prin care se 

solicită identificarea de exemple concrete de incidente sau evenimente care duc la starea lor de 

frustrare. Dacă inventariem în detaliu şi încercăm să identificăm ce eveniment declanşează 

frustrarea, putem defini problema reală. Esenţial este să se examineze incidentele concrete şi să se 

generalizeze pornind de la acestea. Acest pas este sărit de multe ori ceea ce duce la închiderea 

discuţiei asupra unei diagnoze greşite. În privinţa descreşterii numărului de înscrieri, trebuie 

identificate circumstanţele exacte ale apariţiei fenomenului şi apoi să se găsească elementele 

comune ale acestor factori.  

 

2. Generarea propunerilor pentru identificarea unei soluţii. Odată formulată problema, grupul poate 

începe să genereze propuneri pentru soluţii. Una dintre greşelile frecvente este luarea în 

considerare a alternativelor una câte una, neexistând o evaluare a întregii perspective oferite de 

aceste soluţii.  

 

 Consultantul poate puncta asupra riscurilor evaluărilor premature 

 Nu există posibilitatea ca ideile să fie judecate prin comparaţie, deoarece este posibil 

ca aceste alternative să nu se excludă reciproc, ci să poată fi asamblate într-o soluţie 

mai bună. 

 Evaluarea tinde să ameninţe nu numai o anumită idee, ci şi participarea la activitate a 

emiţătorului ideii, acesta fiind mai puţin înclinat să ofere soluţii. 
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Grupul va fi încurajat să pornească acest stadiu cu o versiune de brainstorming – va produce un  

număr de idei şi le va menţine în faţa grupului, înainte de a fi evaluate. Regula de brainstorming nu 

permite evaluarea ideilor în timpul producţiei de idei pentru a stimula creativitatea necesară în 

această etapă.  După generarea unui număr suficient de idei, se aleg două-trei care pot constitui baza 

pentru generarea soluţiei. 

 

3. Prognoza consecinţelor soluţiilor propuse/testarea soluţiilor şi evaluarea lor conceptuală înainte de 

trecerea la acţiune. Testarea ideilor prin prognozarea consecinţelor acestora este o etapă dificilă, 

deoarece criteriile pe care grupul ar trebui să le folosească pentru a efectua prognoza nu sunt 

suficient de clare. Testarea criteriilor include: experienţa personală, opinia experţilor, utilizarea 

datelor şi informaţiilor existente, teste ştiinţifice şi cercetări. Experienţa personală şi opinia 

experţilor sunt mai la îndemână, dar sunt în general puţin valide; sondajele, studiile şi cercetările 

sunt mai credibile, dar sunt scumpe şi consumatoare de timp.  

 

Unul din rolurile cheie ale facilitatorului în această etapă este să furnizeze grupului această arie de 

alternative, să îl facă capabil să aplice corect metodele de validare în funcţie de ideile care trebuie 

testate. De exemplu, dacă grupul încearcă să decidă ce tip de curriculum la decizia şcolii să aprobe, 

trebuie făcută o mică cercetare printre elevi pentru a vedea care a fost impactul temelor anterioare, 

ce preocupări şi ce interese au aceştia etc. Dacă se pune problema îmbunătăţirii spaţiilor şcolare, se 

va investiga ce soluţii sunt, cum au făcut alte şcoli, cât a costat, ce resurse  financiare şi materiale 

sunt disponibile. Prea adesea astfel de decizii sunt luate fără a avea o analiză prealabilă.  

 

În fiecare stadiu de rezolvare a problemei pot apărea noi aspecte care pot duce la reformularea 

problemei. Consultantul/facilitatorul poate ajuta grupul să parcurgă acest ciclu, de la formularea 

iniţială, producţia de idei şi apoi testarea ideilor, urmată de reformularea problemei. Acesta poate să 

asigure grupul de corectitudinea acţiunilor sale până când capătă experienţă în a parcurge singur 

ciclul de rezolvare a problemei, deoarece există tendinţa de a considera că parcurgerea metodică a 

paşilor este o pierdere de vreme. 

 

Ciclul 2. Toate etapele ciclului 1 implică numai discuţii şi nu implică angajarea în acţiune, în afara 

faptului că grupul poate decide să mai colecteze informaţii pentru evaluarea ideilor. Pe măsură ce 

grupul ajunge la consens pentru o anumită soluţie propusă şi ia decizia să acţioneze, intrăm în ciclul 

2, cel al acţiunii. Grupul face un plan detaliat pentru cursul acţiunii, începe să acţioneze şi furnizează 
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o metodă prin care să determine dacă paşii acţiunii duc la rezultatul dorit. Această metodă va fi 

stabilită dinainte pentru a se răspunde la întrebarea care trebuie pusă periodic:  

 

Duc etapele parcurse la rezultatul dorit?  

 

Stadiul planificării acţiunii va fi privit ca o nouă problemă care necesită un stadiu propriu de 

formulare. 

 

Întrebările la care se va răspunde sunt următoarele:  

 Care sunt problemele în implementarea propunerilor formulate? 

 Care sunt căile alternative pentru implementarea propunerii?  

 Care sunt cele mai bune alternative pentru a implementa propunerea? 

 

 

Dacă aceste sub-etape sunt scurtcircuitate sau evitate, o propunere bună poate fi aplicată în mod 

defectuos şi grupul va trage concluzia eronată că propunerea a avut deficienţe, în loc să recunoască 

problemele unei acţiuni de planificare ineficiente. Rolul consultantului/facilitatorului este să trimită 

grupul la o atentă analiză a paşilor de implementare.  

 

Una dintre deficienţele întâlnite în această etapă este realizarea unei planificări generale 

fără atribuirea clară de responsabilităţi cu privire la cine implementează şi ce anume.  

 

 

În cazul realizării planificării, grupul poate considera că este suficient ce a făcut şi să nu lucreze la 

detalierea acesteia şi la realizarea planurilor operaţionale şi apoi să aştepte – apar dezamăgiri, 

deoarece nimic nu se întâmplă. 

Alocarea clară de responsabilităţi pentru acţiune nu numai că asigură că acţiunea va fi îndeplinită, 

dar şi furnizează o modalitate de a verifica decizia prin întrebările pe care le pot pune cei care 

trebuie să o implementeze – pot apărea situaţii, probleme şi riscuri  care anterior nu fuseseră 

identificate.  

 

În unele cazuri, al doilea ciclu în întregime este delegat unei alte persoane sau grup. De exemplu, 

problema CDŞ odată planificată este transferată grupului mare de profesori care nu cunosc 
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discuţiile anterioare şi nu îşi asumă soluţiile primului grup pe care nu le înţeleg sau care nu produc 

adeziunea lor. Aceasta se întâmplă din cauză că nu s-au preocupat de definirea problemei şi nu 

înţeleg de ce unele propuneri sau alternative nu au fost aplicate – aşa că profesorilor propunerea nu 

li se pare suficient de clară pentru a permite implementarea.  

 

În altă situaţie, se poate ca grupul să delege realizarea ciclului 1 unui grup de lucru sau altei 

organizaţii de tip expert (firmă  de consultanţă, agenţie expert etc.). Neavând vreo implicare, primul 

grup, de regulă, respinge soluţia şi planificarea propusă. Din acest motiv, buna comunicare dintre 

grupul de planificare şi grupul de implementare este cheia succesului – aceasta se poate realiza 

printr-un steering committee, în care ambele grupuri sau organizaţii să fie implicate. Într-o astfel de 

structură, afară de cazul ideal, când întreaga organizaţie participă la ambele cicluri, toţi membrii cu 

sarcini atât de planificare, cât şi de implementare au ocazia să se implice şi să pună întrebări.  

 

7.4. Evaluarea rezultatelor 
 

Grupul trebuie să ajungă la consens în ceea ce priveşte: 

 

 Criteriile care vor fi utilizate la evaluare. 

 Graficul de timp – atunci când încep să apară rezultatele. 

 Cine va fi responsabil cu raportarea rezultatelor evaluării. 

 

Formularea problemei trebuie revăzută încă o dată chiar în timpul precizării criteriilor de evaluare 

sau după obţinerea rezultatelor evaluării pentru a vedea:  

 

 Dacă se evaluează ceea ce trebuie. 

 Dacă nu au apărut aspecte noi care impun reformularea problemei.  

 

Principalul rol al facilitatorului în această etapă este să ajute grupul să înţeleagă faptul că rezolvarea 

problemelor se realizează prin mai multe cicluri, nu prin procese lineare simple în care paşii 

anteriori sunt consideraţi ca fiind imuabili ci, în momentul în care apar noi informaţii, acestea să fie 

folosite prin reluarea paşilor anteriori.  
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7.5. Decizia grupului 
Deciziile sunt implicate în fiecare stadiu al procesului, dar sunt vizibile la tranziţia dintre ciclul 1 şi 

ciclul 2, în care grupul care a realizat rezolvarea problemei se angajează la implementarea soluţiei şi 

trecerea la acţiune. Înainte de acest pas, grupul va decide când şi unde să se întâlnească, cum să se 

organizeze, cum să aloce timpul, prin ce proceduri sau reguli să conducă discuţiile, când să 

considere că problema este suficient de bine formulată. Adeseori, grupurile nu recunosc că au luat 

atât de multe decizii şi că acestea au consecinţe reale pentru climatul grupului şi calitatea soluţiilor 

la problemă.  

 

Facilitatorul va atrage atenţia asupra multiplelor modalităţi de luare a deciziilor, unele mai bune, 

altele mai rele, că fiecare metodă poate fi potrivită în anumite circumstanţe şi mai puţin potrivită în 

altele şi că fiecare metodă are anumite consecinţe pentru operaţiunile viitoare. Grupul va decide 

asupra metodei, ţinând cont de istoria grupului, de timpul disponibil, de tipul activităţilor realizate, 

de climatul grupului. 

 

 Decizia prin lipsa răspunsului 

Cea mai comună, dar şi cea mai puţin vizibilă metodă de decizie apare atunci când cineva 

sugerează o idee şi, înainte ca grupul să îşi fi exprimat părerea, altcineva vine cu o altă idee 

şi se trece la acţiune. Celelalte idei care au fost emise sunt, pur şi simplu, trecute cu vederea, 

ceea ce, în termeni reali, înseamnă că grupul a decis să nu le susţină. 

 

 

 Decizia prin autoritate formală 

Cele mai multe grupuri au o structură formală (preşedinte, moderator, director, manager) 

sau cineva are autoritatea de a lua decizii. Grupul poate genera idei şi avea discuţii libere, 

dar managerul poate spune în orice moment că a luat o decizie. Această metodă este 

eficientă ca utilizare a timpului, dar eficacitatea ei depinde de calităţile de bun ascultător ale 

managerului pentru a putea extrage informaţiile de care are nevoie. Dacă grupul avansează 

în continuare la stadiul de implementare, această metodă produce o implicare minimă din 

partea membrilor, ceea ce subminează calitatea implementării deciziei. La scurt timp de la 

debutul discuţiilor, managerul însuşi poate lua o decizie şi s-ar putea să constate ulterior că 
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nu este ceea ce dorea. Grupul poate să nu fi înţeles decizia luată, să nu fie de acord cu 

aceasta şi să nu fie capabil sau suficient de motivat să o aplice.  

 

 Decizia luată de o minoritate 

Mulţi membri ai grupurilor decizionale se plâng că au fost excluşi în momentul luării 

deciziilor – de regulă, există câţiva membri care aplică tactici de limitare a discuţiilor, aşa că 

deciziile sunt luate de un singur participant sau doar de câţiva. Managerul însuşi poate 

promova o decizie, datorită faptului că ceilalţi membri nu manifestă opoziţie. De cele mai 

multe ori, lipsa de reacţie este luată drept consimţământ, deşi membrii ar mai avea lucruri 

de adăugat. Dacă întrebăm grupul ulterior, putem constata că mai multe persoane erau 

împotriva ideii, dar s-a trecut repede peste oportunitatea ca ei să poată spune ceva. Dacă 

unul dintre membri îşi manifestă dezacordul, această perturbare este văzută mai degrabă ca 

o blocare a mersului întâlnirii sau şedinţei. Există, deci, o presiune puternică asupra 

membrilor să păstreze tăcerea şi să lase lucrurile să-şi urmeze cursul, chiar dacă nu sunt de 

acord. Rolul facilitatorului este să-i facă pe membri conştienţi de modul în care s-a luat 

decizia, apoi să-i ajute să evalueze dacă această metodă este potrivită situaţiei – pot să se 

convingă că era necesar să se procedeze astfel, deoarece erau lucruri mai importante de 

discutat. Grupul poate considera că o astfel de metodă accentuează aspectele rituale, 

introducând elemente de formalism în situaţii în care este necesară o dezbatere a ideilor.  

 

 Decizia prin regula majorităţii – votul 

Votul prin această metodă este acceptat ca unul obişnuit, deoarece este o reflectare a 

sistemului politic. O versiune simplă este să se supună la vot propunerile tuturor după o 

perioadă de dezbateri şi această decizie luată prin vot să fie considerată legitimă. Poate fi 

utilizată şi metoda completă în care să fie numărate voturile pentru, cele împotrivă şi 

abţinerile.  

 

Deşi la suprafaţă metoda este democratică şi nu comportă discuţii, de multe ori deciziile adoptate 

astfel nu sunt bine implementate chiar de grupul care a luat decizia. Discuţiile purtate cu subgrupuri 

pot dezvălui că au existat două tipuri de bariere:  
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 Membrii minorităţii simt că perioada de discuţii a fost insuficientă – de aceea, există 

neînţelegeri şi resentimente. 

 Membrii minorităţii simt că prin vot s-au creat două tabere în grup care sunt într-o 

situaţie de competiţie câştig-pierdere, că s-a pierdut doar o repriză şi că, după 

regrupare, vor câştiga runda viitoare. Votul creează coaliţii, iar preocuparea coaliţiei 

care a pierdut nu este să implementeze ceea ce voia majoritatea, ci cum să câştige 

viitoarea bătălie. Această metodă este recomandată numai dacă grupul este bine sudat 

şi fiecare simte că a avut dreptul să-şi exprime poziţia.  

 

 

Rolul facilitatorului este să sublinieze că fiecare metodă are plusuri şi minusuri, iar grupul alege în 

cunoştinţă de cauză metoda care i se pare potrivită.  

 

 Decizia prin consens 

Este o metodă eficace, dar consumatoare de timp. Consensul nu înseamnă unanimitate, ci 

apariţia sentimentului că fiecare a avut ocazia să se exprime, s-au ascultat şi analizat toate 

punctele de vedere, discuţiile au fost deschise, climatul grupului a fost unul de sprijin şi de 

bună înţelegere. La sfârşitul discuţiei, unul dintre membri testează existenţa consensului, 

evitând cu grijă procedurile formale, cum ar fi cele de vot. Starea consensului se 

caracterizează prin susţinerea deciziei, chiar şi de către aceia care au avut păreri opuse, 

deoarece fiecare este convins că a avut suficiente ocazii pentru a-şi preciza punctul de 

vedere. Pentru a asigura condiţiile pentru consens, se va aloca suficient timp pentru discuţii, 

membrii ar trebui să fi fost atenţi la toate punctele de vedere şi să fi intervenit atunci când 

au vrut să se exprime. Facilitatorul poate ajuta grupul arătând ce fel de decizii pot fi luate 

prin consens, dacă sunt atât de importante încât să merite efortul. Se va asigura un cadru în 

care regulile procedurale vor permite ca deciziile importante, care se iau prin consens, să se 

ia cu participarea membrilor celor două cicluri – de problematizare şi de planificare – 

implementare. Indiferent de metodele folosite – brainstorming, listarea ideilor, eliminare 

folosind criteriile – trebuie să fie clar pentru toţi participanţii că nu sunt motive de 

resentimente. Se va asigura un climat suportiv, de implicare. 
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 Deciziile prin consimţământ unanim 

Sunt posibil de obţinut, dar dificil de gestionat şi sunt consumatoare de timp. Se va veghea 

ca grupul să nu îşi fixeze standarde prea înalte privind dezbaterile. Unanimitatea nu este 

necesară, este greu de obţinut şi poate fi extrem de ineficientă. 

 

 

Alegerea metodei de decizie 

Este bine ca metoda decizională să fie aleasă dinainte şi să fie anunţată de conducătorul 

discuţiilor, apoi  va fi dezbătută. De regulă, conducătorul discuţiei evită o astfel de temă din 

teama de a nu crea haos şi să piardă astfel controlul asupra grupului. Această teamă este 

nejustificată, iar discutarea iniţială a metodei poate elimina tensiunile viitoare.  

 

7.6. Sprijinirea grupului în procesul de învăţare 
 

Grupul poate învăţa din propria lui experienţă dacă la sfârşitul fiecărei întruniri alocă o perioadă de 

15-30 minute pentru a rezuma şi discuta modul în care a mers şedinţa, pentru a primi feedback din 

partea membrilor privind sentimentele şi părerile lor în privinţa activităţilor parcurse. Aceste 

informaţii pot fi expuse deschis sau pot fi colectate cu ajutorul unor instrumente. Pot fi utilizate 

seturi de întrebări privind mediul intern, mediul extern sau pot fi puse întrebări de diagnoză. 

 

Dacă se foloseşte chestionarul de diagnoză a problemelor de grup, va fi necesar ceva mai mult timp 

pentru analiză. Dacă grupul este sceptic privind utilitatea diagnozei, facilitatorul va pune câteva 

întrebări în cadrul grupului, păstrând chestionarul pentru momentul în care grupul crede în 

valoarea utilizării acestuia. 

 

Facilitatorul va începe fiecare discuţie focalizându-se pe una sau două întrebări pe care le consideră 

utile. Rolul facilitatorului în timpul perioadei de diagnoză trebuie gestionat atent; cea mai mare 

tentaţie este ca, după câtva timp de observare, acesta să înceapă să relateze toate ideile sale şi 

concluziile la care a ajuns – această tentaţie este accentuată de multe ori de invitaţiile adresate 

facilitatorului să-şi spună părerea. Va trebui să reziste acestei tentaţii, deoarece rolul său este să 

facă grupul părtaş la diagnostic şi să-l ajute să realizeze singur diagnoza. Dacă va începe să facă 

observaţii, va exista riscul ca grupul să renunţe la responsabilitatea de a realiza propriul diagnostic.  
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Dacă, în plus, facilitatorul face observaţii cu care unii membri nu sunt de acord, se poate găsi în 

situaţia în care credibilitatea lui scade. În plus, dacă consultantul intervine prea curând, uită că 

propriile filtre acţionează, iar ceea ce se realizează s-ar putea să fie puţin important pentru grup sau 

chiar eronat.   

 

Facilitatorul poate evita aceste capcane dacă încurajează grupul să realizeze propriul diagnostic, să-

şi înţeleagă propriile procese. Rolul său este să îndrume grupul să realizeze propriul diagnostic, 

furnizându-i pentru aceasta instrumente, sprijin şi îndemnul de a aloca timp şi atenţie pentru 

această activitate, oferindu-i şi suportul teoretic. 

 

Caracteristicile grupului eficace 

Se va puncta pe o scală de la 1 la 10 pentru fiecare caracteristică, fiecare membru 

completează un formular. Eficacitatea este determinată prin realizarea profilului grupului, 

iar punctajul mediu realizat după autoevaluare se compară cu variantele mai vechi, 

rezultând de aici şi tendinţele de evoluţie ale grupului.  

 

 

8. Propunere de standarde de funcţionare a Consiliului de Administraţie 

şi a directorului de unitate de învăţământ preuniversitar 

8.1. Standardele de funcţionare a Consiliului de Administraţie al şcolii 
 

Lucrarea School Improvement Planning, A Handbook for Principals, Teachers and Schools (2000), 

elaborată la cererea Ontario Ministry of Education, Canada, enumeră o serie de beneficii ale utilizării 

standardelor: „Implementarea sistematică a acestor standarde va face CA ale şcolilor mai 

responsabile faţă de elevi, părinţi şi plătitorii de taxe”. Standardele identifică elementele de bună 

conducere şi de leadership eficace al Consiliului de Administraţie al şcolii (CA) care rezultă din cele 

mai bune practici şi din cercetare. Ele furnizează înţelegere împărtăşită a ceea ce constituie buna 

conducere. De asemenea, ele validează şi afirmă importanţa rolului CA în asigurarea succesului 

elevilor. În ceea ce priveşte legislaţia privitoare la standarde, relevante sunt: Standards in Scotland’s 

Schools, Act 2000 şi State schools in the UK, Education reforms, standards and types of schools. 
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Standardele încurajează CA să se centreze pe rezultatele elevilor, ca primă responsabilitate. În cazul 

multor CA şi al directorilor de şcoli, aceste standarde vor ranforsa practicile curente. Pentru alţii, ele 

furnizează o provocare şi scopuri care vor trebui să fie atinse. În timp ce utilizarea standardelor este 

voluntară, se speră că fiecare CA le va folosi ca ţintă pentru performanţe înalte. Standardele 

furnizează o oportunitate pentru claritatea rolurilor şi responsabilităţilor CA şi a deprinderilor, 

cunoştinţelor şi comportamentelor directorilor de şcoli. Aceste standarde ar trebui să servească la 

creşterea încrederii publice în CA al şcolii.  

 

Standardele CA se bazează pe cinci principii:  

1. Conducere responsabilă din partea CA. 

2. Comunicare, angajare şi aşteptări înalte în ceea ce priveşte învăţarea. 

3. Crearea condiţiilor în toate judeţele pentru succesul elevilor şi al personalului. 

4. Consiliul de Administraţie are partea lui de răspundere în ceea ce priveşte învăţarea în 

cazul elevilor. 

5. Angajarea comunităţii în ceea ce priveşte elaborarea şi aplicarea etaloanelor, indicatorilor 

şi termenilor de referinţă.  

 

Fiecare standard are un set de etaloane şi indicatori cheie care definesc şi ajută la transpunerea 

standardelor în practică. Etaloanele identifică cunoaşterea şi deprinderile pe care CA care au un 

nivel înalt de performare le demonstrează în realizarea fiecărui standard. Indicatorii subliniază 

întrebări despre cum arată fiecare standard atunci când este aplicat la nivelul CA al şcolii.  

 

 Standardul 1 

Conducere responsabilă din partea CA prin:  

a) asigurarea funcţionării consiliului într-o manieră corectă, responsabilă şi respectuoasă;  

b) luarea unor măsuri prin care să se asigure că CA este răspunzător în faţa comunităţii şi 

este deschis către aceasta, inclusiv în ceea ce priveşte acceptarea perspectivelor divergente 

în procesul de luare a deciziilor;  

c) respectarea şi susţinerea înţelegerii mutuale a rolurilor şi responsabilităţilor membrilor 

CA şi a directorului;  

d) elaborarea unor politici bazate pe practici fundamentate pe cercetare ceea ce va sublinia 

credinţa că elevii pot avea rezultate foarte bune şi care sprijină îmbunătăţirea continuă a 
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rezultatelor obţinute de aceştia;         

e) promovarea unor relaţii sănătoase cu ajutorul comunicării pozitive, inspiratoare, 

motivatoare, prin împuternicirea celorlalţi şi exercitarea influenţei într-o manieră pozitivă;  

f) activitatea se desfăşoară ca echipă eficace, care pune accentul pe colaborare.       

 

 

 

 Standardul 2 

Acest standard stabileşte şi comunică aşteptările înalte în ceea ce priveşte învăţarea în cazul 

elevilor cu stabilirea unor scopuri şi planuri clare pentru îndeplinirea acestor aşteptări prin:  

a) articularea convingerii că toţi elevii pot învăţa şi credinţa că învăţarea elevilor poate fi 

îmbunătăţită indiferent de circumstanţele sau resursele existente; 

b) elaborarea şi dezvoltarea unei viziuni a învăţării care este împărtăşită şi sprijinită de 

şcoală şi comunitate; 

c) adoptarea unui Plan de Dezvoltare Instituţională (PDI) care să se centreze pe învăţare şi 

pe rezultatele elevilor; 

d) asigurarea că sunt stabilite ţinte nenegociabile în ceea ce priveşte rezultatele elevilor şi 

că acestea sunt în concordanţă cu PDI.      

 

 

Standardul 3 

Crearea condiţiilor pentru succesul elevilor şi personalului şcolii prin:  

a) asigurarea siguranţei elevilor şi personalului; 

b) angajarea de personal de calitate, sprijinirea personalului didactic şi auxiliar şi 

asigurarea dezvoltării lui profesionale; 

c) asigurarea condiţiilor pentru învăţare, inclusiv un curriculum riguros, precum şi 

aparatură, săli de clasă şi alte facilităţi de calitate; 

d) asigurarea managementului organizaţiei, operaţiilor şi resurselor în vederea configurării 

unui mediu de învăţare eficient şi eficace; 

e) adoptarea şi monitorizarea unui buget anual care alocă resursele pe baza viziunii, 

scopurilor şi priorităţilor, orientat spre procesul de învăţare.       
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 Standardul 4 

Consiliul de Administraţie este răspunzător pentru îndeplinirea aşteptărilor în ceea ce 

priveşte învăţarea în cazul elevilor prin:  

a) angajament în privinţa îmbunătăţirii continue a performanţelor elevilor; 

b) evaluarea directorului în ceea ce priveşte aşteptările clare şi centrate pe lucrurile 

esenţiale; 

c) măsurarea progresului şi nevoilor elevilor pe baza unor evaluări solide şi valide.      

 

Consiliul de Administraţie este răspunzător pentru îndeplinirea aşteptărilor în ceea ce priveşte 

învăţarea în cazul elevilor prin:  

 angajament în privinţa îmbunătăţirii continue a performanţelor elevilor; 

 evaluarea directorului în ceea ce priveşte aşteptările clare şi centrate pe lucrurile esenţiale; 

 măsurarea progresului şi nevoilor elevilor pe baza unor evaluări solide şi valide.      

 

 Standardul 5 

Consiliul de Administraţie atrage comunitatea locală la activităţile şcolii şi reprezintă 

valorile ei prin:  

a) colaborarea cu familiile şi membrii comunităţii; răspunde la interese şi nevoi diverse şi 

mobilizează resursele comunităţii; 

b) asigurarea transparenţei activităţii CA printr-un proces care este deschis şi supus 

evaluării; 

c) se asigură că informaţiile şi deciziile sunt accesibile tuturor persoanelor implicate; 

d) solicită input de la personal şi de la comunitate, în aşa fel încât să se ţină cont de o paletă 

largă de interese şi perspective.   
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8.2. Standardele de funcţionare a directorului de unitate de învăţământ 
preuniversitar 
 
Aceste standarde descriu comportamentul corect al directorului în ceea ce priveşte relaţiile lui cu 

alţi directori, cu comunitatea, cu personalul şcolii şi elevii. Standardele se referă al comportamentele 

profesionale de care e nevoie pentru a îndeplini obligaţia de a fi director eficace şi responsabil.  

 

Standardele vor fi puse în practică într-un mod care este corespunzător pentru fiecare judeţ. Nu 

orice etalon şi indicator din fiecare standard va fi aplicabil în toate judeţele.  Consiliile de 

Administraţie sunt încurajate să revizuiască şi să discute standardele  şi să ia o decizie pentru a le 

adopta într-o formă care este utilă. Odată adoptate, standardele vor fi puse la dispoziţia personalului 

şcolii şi comunităţii pentru a se aduce clarificări suplimentare în ceea ce priveşte rolurile şi 

responsabilităţile CA.  

 

Standardele directorilor pot fi folosite ca bază pentru protocoalele CA la care aderă toţi membrii 

consiliilor, ca o metodă de a spori angajamentul fiecărui director de şcoală sau ca plan de învăţare 

autogestionat.  Alte moduri de utilizare pot include: un instrument de autoevaluare a CA bazat pe 

standarde, seminarii ale CA, formare a CA şi încorporare în curriculum.  

 

 Standardul 1 

Pentru ca valorile şi comportamentul etic să fie eficace, un director de şcoală:  

a) va plasa pe primul loc nevoile elevilor; 

b) va demonstra angajare pentru echitate şi standarde înalte în privinţa elevilor; 

c) va trata fiecare individ cu demnitate şi respect; 

d) va fi ataşat de standarde etice înalte; 

e) va susţine necesitatea educaţiei  publice.     

 

 Standardul 2 

Pentru ca leadership - ul să fie eficace, un director:  

a) va contribui la discuţiile din CA şi la deciziile luate, pe baza unei informări bune şi a unei 

minţi deschise care acceptă deliberările; 

b) va înţelege că autoritatea se bazează pe consiliu ca întreg şi nu pe propria persoană; c) va 
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fi capabil să articuleze şi să modeleze roluri şi responsabilităţi potrivite directorului de 

şcoală.; 

d) va participa activ la îndeplinirea îndatoririlor şi responsabilităţilor directorului de şcoală; 

e) va demonstra că are deprinderi de membru al grupului şi de leadership, lucrând în 

interiorul structurii CA; 

f) va respecta rolul CA în ceea ce priveşte elaborarea politicii şcolii şi va sprijini politicile 

adoptate de CA.  

 

 

 

 Standardul 3 

Pentru o comunicare eficace, un director de şcoală: 

a) va construi şi va menţine relaţii bune cu comunitatea şi personalul şcolii; 

b) va comunica clar şi cu onestitate, fiind conştient de impactul cuvintelor şi acţiunilor lui; 

c) va asculta cu atenţie şi cu mintea deschisă; 

d) va menţine relaţii civilizate şi va trata toţi oamenii cu respect; 

e) va asigura confidenţialitatea anumitor chestiuni; 

f) va fi deschis la input-ul comunităţii.    

 

 Standardul 4 

Pentru ca dezvoltarea lui profesională să fie eficace, un director de şcoală: 

a) va aloca timpul şi energia necesare pentru a fi informat şi competent; 

b) va fi la curent cu ultimele abordări, cercetări, legi, regulamente şi politici care au impact 

asupra educaţiei din sectorul public; 

c) va participa la activităţi de dezvoltare profesională atât individual, cât şi împreună cu 

membrii CA.    

 

 Standardul 5 

Pentru ca răspunderea să fie eficace, un director:  

a) va fi răspunzător în faţa comunităţii; 
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b) îşi va asuma răspunderea pentru cuvintele şi acţiunile lui; 

c) va respecta şi se va supune deciziilor luate de CA; 

d) va îndeplini aşteptările privind transparenţa şi eliminarea posibilelor conflicte de interes, 

iar atunci când apar situaţii de această natură se va abţine de la discuţii şi de la vot; 

e) va respecta politicile, procedurile şi regulamentele elaborate de CA.    

 

 

 

9. Set de propuneri pentru Ministerul Educaţiei Naţionale privind 

funcţionarea Consiliului de Administraţie din unitatea de învăţământ 

preuniversitar 

 

Acest set de propuneri a rezultat în urma interviurilor şi dezbaterilor cu directori de unităţi de 

învăţământ preuniversitar, cu membri ai Consiliilor de Administraţie şi cu personalul didactic care a 

participat la proiect.  

 

În ceea ce priveşte punctele 5 şi 8, dorim să menţionăm că pe plan european tendinţa este ca 

directorul şcolii să nu mai fie preşedintele CA şi majoritatea în consiliu să o deţină reprezentanţii 

comunităţii locale.  

 

                                              
1. Alegerea Consiliului de Administraţie să se facă cu participarea tuturor salariaţilor din 

unitatea de învăţământ preuniversitar. 

2. Alegerea membrilor Consiliului de Administraţie să se facă în mod deschis. 

3. Membrii Consiliului de Administraţie să urmeze obligatoriu cursuri de management.  

4. Curriculum Vitae al membrilor Consiliului de Administraţie să fie pus la dispoziţia 

Consiliului profesoral. 

5. Directorul şi directorul adjunct să facă parte de drept, fără să fie aleşi prin vot secret, din 

Consiliul de Administraţie.  

6. Responsabilul CEAC să participe în calitate de observator la şedinţele Consiliului de 

Administraţie. 
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7. Secretarul Consiliului de Administraţie să fie ales dintre membrii CA. 

8. Creşterea ponderii personalului didactic în cadrul CA. 

9. Concluzii şi recomandări  

 Aspectele fundamentale subliniate de subiecţi în ceea ce priveşte contribuţia CA la buna 

funcţionare a unităţii şcolare / aspecte pe care CA le poate influenţa în mod direct sunt: 

următoarele: cunoaşterea şi soluţionarea problemelor întâmpinate la nivel de şcoală; o mai 

bună fundamentare a deciziilor cu privire la şcoală şi împărţirea responsabilităţii cu privire la 

alocarea şi gestionarea resurselor şcolii. 

 63% dintre respondenţi consideră că există elemente de progres comparativ cu vechiul 

Regulament al Consiliului de Administraţie. 

 80% dintre respondenţii au apreciat că persoanele angajate în unitatea şcolară sunt informate, 

conform prevederilor legale, despre deciziile luate în CA. 

 Aproape jumătate dintre persoanele care au răspuns, menţionează că  au participat la formări 

continue, 21% susţin că au participat la cursuri masterale de formare în domeniul 

managementului şcolar  şi o treime au participat  la alte forme de pregătire. 

 S-au verificat următoarele ipoteze ale cercetării: peste 75% dintre directorii şi membrii 

consiliilor de administraţie nu au beneficiat de pregătire managerială în domeniul funcţionării 

consiliilor de administraţie; colaborarea cu membrii organizaţiei şcolare în domeniul 

identificării problemelor şi al proiectării planului de intervenţie permite identificarea 

problemelor reale şi va conduce la acceptarea şi asumarea măsurilor de îmbunătăţire a 

activităţii; intervenţia specifică în organizaţie, în funcţie de realitatea concretă din fiecare şcoală 

permite o utilizare eficientă a resurselor de consiliere şi consultanţă. 

 Importanţa opiniilor personale în alegerile care au loc pentru CA: răspunsurile sunt relativ 

echilibrate, aproape o treime dintre respondenţi consideră că opiniile lor au fost luate în 

considerare în foarte mare măsură, puţin peste o treime dintre respondenţi consideră că opiniile 

lor au fost luate în considerare în mare măsură. Restul răspunsurilor au fost distribuite astfel: 

peste 17% consideră că opiniile lor au fost luate în considerare în măsură medie, 8% în măsură 

scăzută şi 6,62% în măsură foarte mică. 

 Cum influenţează buna funcţionare a CA rezultatele din şcoală: cele mai multe dintre persoanele 

chestionate sunt de părere că o bună funcţionare a CA influenţează  rezultatele  obţinute în 

şcoală „în mare măsură” sau „în foarte mare măsură” (în total,  procentul obţinut este de peste 

81%). 



 169 

 Principalele probleme ale şcolilor de unde provin respondenţii sunt: lipsa unor spaţii şcolare 

sau spaţii neadecvate/ a unor terenuri de sport sau a grupurilor sanitare, a încălzirii 

centrale, clase mici şi un număr mare de elevi la o clasă, lipsa unor dotări (de ex. pentru 

limbi moderne şi laborator pentru ştiinţe),  lipsa mobilierului sau mobilier degradat; 

performanţele slabe ale elevilor , abandon şcolar . 

 Majoritatea covârşitoare  (92,8%) a subiecţilor chestionaţi a afirmat că CA acţionează în 

foarte mare şi mare măsură în vederea stabilirii consensului în probleme importante ceea ce 

înseamnă că în şcoli este o atmosferă de cooperare. Cu toate că această afirmaţie este 

validată de procentul foarte apropiat (83,3%) de respondenţi care consideră că toţi membrii 

CA susţin deciziile majorităţii odată ce acestea au fost adoptate, totuşi, există un decalaj mult 

prea mare între procentul de 92,8% şi procentul (77,3%) celor care consideră că CA petrece 

mult timp ascultând diferite puncte de vedere înainte de a vota în probleme importante, ca să 

ajungi la consens trebuie ca fiecare să îşi expună punctul de vedere şi acesta să fie înţeles; 

acest decalaj nu se poate explica decât printr-o serie de răspunsuri conformiste. În plus, 

aproape două treimi (72,6%) consideră că există un anumit grup în CA care votează în bloc 

ceea ce pune, din nou, sub semnul întrebării ideea consensului. O majoritate extrem de 

solidă (84,5%) consideră că CA primeşte o documentaţie completă privind deciziile pe care 

trebuie să le ia ceea ce ne indică o manieră de lucru profesionistă în cadrul CA.  

 Faptul că peste un sfert (27,3%) dintre subiecţi consideră că deciziile CA privind o problemă  

tind să influenţeze deciziile în alte probleme, indică derapaje în funcţionarea CA şi fisuri în 

ceea ce priveşte consensul şi activitatea în echipă.  

 

În lumina acestor constatări, recomandăm: 

 

1. Formarea membrilor CA în cadrul unor cursuri de management educaţional. 

2. Măsuri adoptate de MECS şi ISJ pentru diminuarea „fricii de superiori” şi, totodată, creşterea 

transparenţei decizionale din partea acestor foruri. 

3. Alegerea Consiliului de Administraţie să se facă cu participarea tuturor salariaţilor din 

unitatea de învăţământ preuniversitar. 

4. Alegerea membrilor Consiliului de Administraţie să se facă în mod deschis. 

5. Curriculum Vitae al membrilor Consiliului de Administraţie să fie pus la dispoziţia Consiliului 

profesoral. 
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6. Responsabilul CEAC să participe în calitate de observator la şedinţele Consiliului de 

Administraţie. 

7. Secretarul Consiliului de Administraţie să fie ales dintre membrii CA. 
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Anexe 

Anexa 1 
Proiect de cercetare 
1. Titlul proiectului: Instrumente şi metode pentru îmbunătăţirea funcţionării consiliului de 

administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar.  

2. Perioada de derulare: 1 ianuarie 2015 – 30 decembrie 2016 

3. Echipa proiectului: 

Numele şi prenumele, funcţia Rolul în proiect Participare 
procentuală 

Paul Blendea, cercetător ştiinţific III 
 Membru în echipa de cercetare 

(2015) 
 Coordonator (2016) 

 
 

 Elaborarea metodologiei cercetării 
 Elaborarea instrumentelor de 

cercetare 
 Ghid de elaborare a planului de 

îmbunătăţire a activităţii din unitatea 
de învăţământ preuniversitar 

 Ghid de elaborare a planurilor de 
intervenţie în unităţile de învăţământ 
preuniversitar 

 Propunere de standarde de 
funcţionare a Consiliului de 
Administraţie şi a directorului de 
unitate de învăţământ preuniversitar 

 Formarea şi evaluarea facilitatorilor 
pentru intervenţia în organizaţiile 
şcolare 

 Raport de utilizare a platformei de 
formare training.ise.ro de către 
formabili 

 Set de propuneri pentru MECS 
privind funcţionarea Consiliului de 
Administraţie  din unitatea de 
învăţământ preuniversitar 

 Elaborarea concluziilor şi 
recomandărilor 

100 % 

Ovidiu Măntăluţă, cercetător ştiinţific 
III  

• Coordonator (2015) 
 

 Elaborarea metodologiei cercetării 
 Elaborarea instrumentelor de 

cercetare 
 Set de instrumente pentru testarea 

funcţionalităţii Consiliului de 
Administraţie şi a calităţii vieţii 
organizaţionale din unitatea de 
învăţământ preuniversitar  

 Raport de cercetare intermediar  

50% 

Luminiţa Catană, cercetător ştiinţific 
III 
 Membră în echipa de cercetare 

 Elaborarea metodologiei cercetării 
 Elaborarea instrumentelor de cercetare 
 Transcrierea interviurilor realizate cu 

50% 
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(2015-2016) 
 
 

directorii şcolilor din eşantion 
 Analiza chestionarelor iniţiale 

 
Laura Căpiţă, cercetător ştiinţific II 
 Membră în echipa de cercetare 

(2016) 

 Formarea facilitatorilor în domeniul 
Curriculumului Naţional 

10% 

Angela Teşileanu, cercetător ştiinţific 
II 
 Membră în echipa de cercetare 

(2016) 

 Formarea facilitatorilor în domeniul 
Curriculumului Naţional 

10% 

Lucian Voinea, cercetător ştiinţific III 
 Membru în echipa de cercetare 

(2015-2016) 
 
 

 Elaborarea metodologiei cercetării 
 Elaborarea instrumentelor de 

cercetare 
 Analiza chestionarelor finale aplicate 

membrilor Consiliilor de 
Administraţie  din unităţile de 
învăţământ din eşantion 

 Analiza interviurilor iniţiale realizate 
cu directorii şcolilor din eşantion  

50% 

Nicolaie Neagu, asistent de cercetare 
II 
 Membru în echipa de cercetare 

(2015) 

 Tehnoredactare computerizată  10% 

Colaboratori externi   
 Alexandra Raisa Roşcan, juristă  
 Membră în echipa de cercetare 

(2016) 
 

 Formarea facilitatorilor în domeniul 
legislaţiei şcolare 

 

- 

Dorin Roşcan, inspector MECS 
 Membru în echipa de cercetare 

(2015-2016) 

 Aplicarea instrumentelor de 
cercetare 

- 

Paulina Roşcan, lider sindicat SIP-FEN 
 Membră în echipa de cercetare 

(2015-2016) 

 Aplicarea instrumentelor de 
cercetare 

 Coordonarea facilitatorilor 

- 

4. Analiza situaţiei actuale/problematica cercetării şi justificarea proiectului 

 

În documentul MECS Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-

2020-2030 se prevede „Îmbunătăţirea sistemului de asigurare a calităţii în învăţământul preşcolar, 

primar şi secundar şi formarea profesională iniţială prin susţinerea unităţilor de învăţământ 

preuniversitar în vederea perfecţionării managementului”. Scopul general al cercetării propuse este 

unul de optimizare a funcţionării CA, prin utilizarea dirijată a resurselor de consiliere, formare şi 

consultanţă. Se testează şi se susţine un model eficient de intervenţie în organizaţia şcolară, 

împreună cu un standard de funcţionare a consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ 

(CA). 
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În “Proiectul de strategie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii - 28 iulie 2014”se subliniază că 

“Participarea redusă la educaţia şi formarea adulţilor din România poate fi explicată prin existenţa 

unor disfuncţionalităţi între angajatori, angajaţi şi furnizorii de educaţie şi formare profesională. 

Aceste disfuncţionalităţi duc la un sistem de învăţare pe tot parcursul vieţii neperformant şi puţin 

receptiv, în care angajatorii, angajaţii şi furnizorii de educaţie şi formare profesională acţionează 

independent unul de celălalt, neinteracţionând suficient.” Cercetarea noastră se axează pe 

identificarea disfuncţiilor din organizaţia şcolară care inhibă învăţarea organizaţională, punând 

accent pe participarea profesorilor şi directorilor la identificarea problemelor şi la elaborarea de 

măsuri corective (multe dintre măsuri fiind de asigurare a cadrului optim de învăţare pentru 

diferite grupuri ţintă din şcoală).  

 

După consultarea literaturii de specialitate din România privind managementul şcolar, poate fi 

remarcat numărul mic de studii şi rapoarte care abordează doar tangenţial funcţionarea corpurilor 

decizionale din şcoală (consiliile de administraţie), aceste studii având de regulă alte scopuri 

(evaluarea rezultatelor şcolare, estimarea legalităţii deciziilor şi a calităţii managementului). 

Menţionăm ca publicaţie relevantă Ghidul Consiliilor pentru unităţile de învăţământ preuniversitar 

elaborat de UNICEF în 2014, acesta este un instrument destinat facilitării implementării Ordinului 

4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 

administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar (CA) şi cuprinde recomandări de bune 

practici. Utilitatea ghidului este una indiscutabilă, deoarece face trecerea de la abordarea consiliului 

de administraţie în vechea legislaţie (rol subordonat, de implementare), la rolul de guvernare 

(governing body); în paralel cu acest tip de iniţiative este necesară măsurarea performanţei, sau, cel 

puţin, efectuarea unor teste de funcţionalitate în condiţiile nou create. Considerăm că fenomenele 

tranzitorii din primul an de implementare a noii legislaţii privind funcţionarea CA sunt interesante 

din punctul de vedere al cercetării, locul cercetării noastre fiind în domeniul identificării 

modalităţilor de îmbunătăţire a funcţionării consiliului de administraţie a şcolii.  

 

O ipoteză de lucru necesară în acest demers de îmbunătăţire a funcţionării este aceea a unui CA 

disfuncţional. Focalizarea studiului se va face pe unele aspecte mai puţin cercetate şi cunoscute ale 

capacităţii consiliilor de administraţie de a funcţiona eficient, precum şi asupra posibilelor cauze ale 

dificultăţilor de funcţionare. De regulă, CA poate avea dificultăţi în rezolvarea unor probleme legate 

de implementarea politicilor şcolare, anumite aspecte legate de personal sau de disciplina elevilor, 

precum şi de adecvarea ofertei educaţionale la cerinţele elevilor şi părinţilor. Pot exista şi probleme 
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legate de luarea deciziilor, fie insuficient documentate, fie influenţate sau chiar dictate de unele 

părţi, cel mai adesea, directorul şcolii, care este şi preşedintele CA, situaţie pe care alte sisteme de 

educaţie o evită prin interzicerea preluării preşedinţiei de către director. 

Pentru fiecare dintre aceste domenii, va fi identificată măsura în care sunt îndeplinite cerinţele 

specifice care definesc eficienţa şi eficacitatea:  

1. Deciziile consiliului de administraţie sunt raţionale, bazate pe informaţii şi date şi pe discuţii de 

clarificare.  

2. CA prezintă caracteristicile unui grup care funcţionează bine: sentimentul de coeziune, valori şi 

scopuri împărtăşite.  

3. Membrii consiliului îşi exercită autoritatea în mod discret şi îşi menţin poziţia fermă atunci când 

trebuie.  

4. CA menţine legătura cu comunitatea prin procese formale bine stabilite şi prin modalităţi 

informale.  

5. CA lucrează pentru îmbunătăţirea activităţii proprii, ajută noii membri să se integreze, să 

reflecteze asupra responsabilităţilor lor şi să caute sprijin atunci când au nevoie.  

6. Acţiunile CA au rol strategic, îmbină îndeplinirea planurilor pe termen lung cu acţiunile imediate, 

concentrându-se pe rezultate, precum şi pe adaptarea la situaţii noi. 

 

Cercetarea se va împărţi în două etape: în prima se va colecta informaţie despre şcolile din eşantion, 

informaţie care va fi analizată; informaţia din cadrul primei etape a cercetării va fi utilizată pentru 

proiectele şcolii care vizează îmbunătăţirea funcţionării CA şi creşterea eficienţei şi eficacităţii CA. 

Temele de reflecţie şi de investigaţie se plasează în trei domenii pe care le putem circumscrie cu 

ajutorul întrebărilor de mai jos: 

 

1. Cum a fost evaluată funcţionarea propriului CA?  

2. Care au fost priorităţile CA pentru îmbunătăţirea propriei activităţi? 

 

Rezultatele cele mai interesante pot reieşi din secţiunea de autoevaluare a CA. În urma autoevaluării 

se poate obţine cadrul conceptual şi operaţional pentru a orienta discuţiile şi dezbaterile din CA 

privind propria funcţionare. Deşi este consumatoare de timp şi, la un moment dat, poate să pară mai 

puţin importantă decât alte subiecte, acţiunea de autoevaluare a CA constituie o etapă necesară de 

autoreflecţie şi de identificare a ocaziilor în care CA a trecut prin momente care pot fi chestionabile, 

deoarece au dus la decizii slabe, sau dimpotrivă, au constituit momente de vârf care trebuie 
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consacrate, repetate şi fixate în normă, respectiv în procedurile din cadrul SCMI (sistemul de control 

intern al managementului). 

 

Demersul cercetării se sprijină şi pe argumentele furnizate  de Centre for British Teachers (2012) 

care a finanţat o amplă litterature review, cuprinzând 84 de titluri. Printre cele mai importante 

concluzii privind bunele practici identificate în funcţionarea corpurilor decizionale (governing 

bodies) ale şcolilor din Marea Britanie, Statele Unite şi Australia sunt menţionate, în lucrarea mai sus 

citată, existenţa unor cursuri, workshop-uri şi prezentări în care membrii CA sunt încurajaţi să 

exploreze: 

e) Rolurile şi responsabilităţile CA. 

f) Planul de îmbunătăţire a activităţii şcolii. 

g) Autoevaluarea şcolii şi, în special, a rolului CA. 

h) Evaluarea performanţei manageriale a directorului de şcoală. 

 

Toate demersurile de formare se sprijină pe existenţa unor instrumente de autoevaluare şi de 

evaluare a performanţei manageriale.  

 

5. Scopul cercetării  

Scopul cercetării este acela de elabora, testa şi valorifica în activitatea şcolilor o serie instrumente şi 

metode pentru îmbunătăţirea capacităţii decizionale a consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ preuniversitar. 

 

Ca instrumente de lucru pentru şcoli, cercetarea îşi propune să elaboreze, să testeze şi să piloteze, 

într-o primă etapă, următoarele: 

 

 un instrument de autoevaluare a activităţii CA al şcolii; 

 un instrument de autoevaluare a organizaţiei şcolare; 

 un ghid de redactare a planului de îmbunătăţire a activităţii din şcoală; 

 un plan de intervenţie a facilitatorului în organizaţie. 

 

În etapa a doua a cercetării, eşantionul de şcoli va fi separat în grupa martor şi grupa supusă 

intervenţiei ameliorative. Va fi elaborat pentru fiecare unitate şcolară din grupa supusă intervenţiei 

ameliorative câte un plan de îmbunătăţire a activităţii din şcoală, care va include activităţi de 
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consiliere şi consultanţă, formare şi dezbateri tematice interne.  La final, va fi evaluată eficienţa 

aplicării planului de intervenţie, utilizând instrumentele deja testate şi calibrate în prima etapă a 

cercetării. 

Obiectivele   

 analizarea situaţiei din eşantion în ceea ce priveşte pregătirea personalului implicat în 

luarea deciziilor, în implementarea normelor de control managerial intern şi a normelor 

anticorupţie în unităţile de învăţământ preuniversitar; 

 elaborarea, testarea şi pilotarea instrumentelor de îmbunătăţire  a funcţionării consiliului de 

administraţie a şcolii; 

 identificarea modalităţilor de îmbunătăţire a funcţionării consiliului de administraţie a şcolii 

prin colaborarea între cercetător, facilitator şi membrii CA; 

 implementarea unui program de intervenţie în organizaţie care să includă elaborarea 

planului de îmbunătăţire a activităţii şcolii, exersarea bunelor practici în domeniul 

decizional, consiliere, consultanţă şi formare;  

 evaluarea rezultatelor obţinute de grupul de şcoli supuse intervenţiei ameliorative; 

 elaborarea pentru MECS a unui set de propuneri privind optimizarea funcţionării CA şi de 

adoptare a unui standard privind funcţionarea CA din unităţile de învăţământ. 

 

Ipotezele cercetării 

 peste 75% dintre directorii şi membrii consiliilor de administraţie nu au beneficiat de 

pregătire managerială în domeniul funcţionării consiliilor de administraţie; 

 colaborarea cu membrii organizaţiei şcolare în domeniul identificării problemelor şi al 

proiectării planului de intervenţie va permite identificarea problemelor reale şi va conduce 

la acceptarea şi asumarea măsurilor de îmbunătăţire a activităţii; 

 intervenţia specifică în organizaţie, în funcţie de realitatea concretă din fiecare şcoală 

permite o utilizare eficientă a resurselor de consiliere şi consultanţă; 

 în urma aplicării planului de intervenţie în grupul de şcoli supuse acţiunii proiectului, se va 

diferenţia acest grup de grupul martor (nesupus vreunei intervenţii), după un an de acţiune, 

prin îmbunătăţirea a cel puţin 30% din rezultatele la indicatorii din bateria de teste 

organizaţionale.   

7. Metodologia cercetării  

 



 178 

Tipul cercetării este cercetare-acţiune participativă. Cercetătorii care participă la proiect şi 

colaboratorii externi vor analiza politicile şi practicile în domeniul deciziei şi funcţionării CA al 

şcolii, al controlului managerial intern şi al măsurilor anticorupţie, precum şi modul în care se face 

implementarea acestor politici în şcoli. Va fi selectat un eşantion de şcoli din acelaşi judeţ; 

eşantionul va fi împărţit în două grupe, grupa martor şi grupa supusă intervenţiei. Criteriul de 

realizare a celor două grupe constă în obţinerea de rezultate similare la testele iniţiale  (instrument 

de autoevaluare a activităţii CA, instrument de identificare a principalelor disfuncţii în activitatea 

CA, asociate cu posibilele cauze ale acestora, instrument de autoevaluare a organizaţiei şcolare). 

 

Echipa de cercetători va utiliza instrumentele cercetării cantitative (chestionar on line) şi calitative 

(interviuri semi-structurate cu reprezentanţi ai grupurilor ţintă). 

Cercetătorii vor: 

 stabili grupurile ţintă (eşantionul); 

 elabora instrumentele de cercetare şi de obţinere a feedback-ului; 

 aplica directorilor de unităţi de învăţământ preuniversitar, membrilor CA şi personalului 

didactic din 20 de unităţi de învăţământ chestionare on line; 

 realiza 20 interviuri semi-structurate cu persoane din grupurile ţintă; 

 coordona activitatea de elaborare a planurilor de îmbunătăţire pentru grupa supusă 

intervenţiei (10 şcoli); 

 coordona activitatea de intervenţie a 10 facilitatori pregătiţi anterior prin programul 

Consiliere şi consultanţă în managementul educaţional; 

 evalua rezultatele obţinute şi formula recomandările pentru MECTS. 

 

 

Cercetătorii se aşteaptă ca în urma aplicării propunerilor conţinute în Raportul de cercetare să se 

îmbunătăţească procesele de management din şcolile din eşantion, iar implementarea planului de 

intervenţie fie eficientă şi adaptată la specificul unităţilor de învăţământ preuniversitar din grupul 

şcolilor supuse intervenţiei. 

 

8. Eşantion  

 eşantion aleatoriu, 20 de şcoli din judeţul Vrancea; 

 circa 400 de persoane (directori de unităţi de învăţământ preuniversitar, membrii CA din 

şcoli, cadre didactice). 
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9. Activităţile proiectului 

 Activitatea nr. 1: elaborarea proiectului. 

 Activitatea nr. 2: documentare, analiza literaturii de specialitate relevante.  

 Activitatea nr. 3: elaborarea instrumentelor de investigare. 

 Activitatea nr. 4: Aplicarea instrumentelor de investigare 

 Activitatea nr. 5: elaborarea raportului de cercetare (prima parte). 

 Activitatea nr. 6: feedback către toate şcolile din eşantion privind rezultatele cercetării. 

 Activitatea nr. 7: selectarea şcolilor care vor fi supuse intervenţiei (10 şcoli), instruirea 

facilitatorilor. 

 Activitatea nr. 8: elaborarea planului de intervenţie. 

 Activitatea nr. 9: implementarea planului de intervenţie . 

 Activitatea nr. 10: evaluarea efectelor produse de implementarea planului de intervenţie, 

prin aplicarea instrumentelor de testare în întreg eşantionul (20 de şcoli). 

 Activitatea nr. 11: Elaborarea raportului de cercetare (partea a doua) împreună cu 

standardul de funcţionare a CA. 

 

 

Calendarul activităţilor 2015 

Titlul activităţii - 2015 
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e 
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e 

Iu
lie
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ie
 

N
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ie
 

D
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br

ie
 

Activitatea nr. 1: 

elaborarea proiectului  

x x x x         

Activitatea nr. 2: 

documentare, analiza 

literaturii de specialitate 

relevante 

  x x         

Activitatea nr. 3: 

elaborarea instrumentelor 

de investigare  

 

   x x        
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Activitatea nr. 4 

Aplicarea instrumentelor de 

investigare 

     x x x x x   

Activitatea nr. 5: 

Elaborarea raportului de 

cercetare (prima parte) 

 

         

 

 x x 

 

Calendarul activităţilor 2016 

Titlul activităţii - 2016 

Ia
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ar
ie
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e 
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Activitatea nr. 6: feedback 

către toate şcolile din 

eşantion privind rezultatele 

cercetării 

x            

Activitatea nr. 7: selectarea 

şcolilor care vor fi supuse 

intervenţiei (10 şcoli), 

instruirea facilitatorilor  

 x           

Activitatea nr. 8 

elaborarea planului de 

intervenţie  

  x          

Activitatea nr. 9: 

implementarea planului de 

intervenţie  

 

   x x x x x x x   
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Activitatea nr. 10: 

evaluarea efectelor produse 

de implementarea planului 

de intervenţie, prin 

aplicarea instrumentelor de 

testare în întreg eşantionul 

(20 de şcoli)  

 

          x  

Activitatea nr. 11: 

Elaborarea raportului de 

cercetare (partea a doua) 

împreună cu standardul de 

funcţionare a CA 

 

 

           x 

 

10. Rezultate şi produse ale proiectului:  

 Rapoarte scrise (două stadii) elaborate pe baza cercetării. 

 Un set de instrumente pentru testarea funcţionalităţii CA şi a calităţii vieţii organizaţionale 

din şcoală. 

 Ghid de elaborare a planului de îmbunătăţire a activităţii din şcoală. 

 Ghid de elaborare a planurilor de intervenţie în organizaţia şcolară. 

 Propunere de standard de funcţionare a CA din unitatea de învăţământ preuniversitar. 

 Raport de utilizare a platformei de formare training.ise.ro de către facilitatori. 

 Set de propuneri pentru MECS privind funcţionarea CA din unitatea de învăţământ.  

 

 

11. Valorificarea rezultatelor cercetării: 

Tipul activităţii Modalitate de 
valorificare 

Grup ţintă Rezultate 
aşteptate 

Indicatori de 
realizare 

Elaborarea 
raportului de 
cercetare  
 

Transmiterea 
raportului de 
cercetare către 
MECS, ISJ, 
universităţi şi şcoli  

Factori 
interesaţi din 
MECS, ISJ 
universităţi, şi 
şcoli   

Preluarea unor 
idei din raportul 
de cercetare de 
către  factori 
interesaţi din 
MECS ISJ şi 
universităţi 

Reacţii explicite la 
raport din partea 
grupului ţintă 
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Elaborarea 
Ghidului de 
implementare a 
planului de 
intervenţie 

Transmiterea 
Ghidului de 
implementare către 
MECTS, ISJ şi 
universităţi 

Formatori din 
şcoli, ISJ şi CCD 

Includerea 
programului sau 
adaptări ale 
acestuia  în 
programele de 
formare pentru 
directori 

Preluarea programului 
sau a unor adaptări ale 
acestuia  într-un 
program de formare 
pentru directori 

Elaborare de 
articole în 
publicaţiile de 
specialitate 

Publicare de 
articole 

Personal 
didactic, 
inspectori, 
directori, experţi 
educaţionali 

Articole pregătite 
pentru publicare 

Minim un articol 
publicat 

Elaborare de 
fascicule dedicate 
diferitelor 
secvenţe din 
cercetare, 
instrumente şi 
standardul de 
funcţionare al CA   

Publicare de cărţi Personal 
didactic, 
inspectori, 
directori, experţi 
educaţionali 

Cărţi pregătite 
pentru publicare 

Minim două cărţi 
publicate 

Participarea la 
dezbateri 

Prezentarea 
rezultatelor 
cercetării 

Personal 
didactic, 
inspectori, 
directori, experţi 
educaţionali 

Sensibilizarea 
grupului  
ţintă asupra 
problemelor pe 
care elaborarea şi 
implementarea 
modelului de 
testare şi 
intervenţie le 
implică în 
activitatea 
managerială din 
învăţământul 
preuniversitar  

Minim o dezbatere în 
judeţul Vrancea 

 

12. Beneficiarii cercetării: 

 Ministerul Educaţiei Cercetării, şi Sportului, structurile subordonate sau asociate acestuia 

(universităţi, inspectorate şcolare şi unităţi şcolare). 

 Personalul de conducere din inspectorate şcolare şi şcoli. 

 Formatori CCD sau alţi formatori interesaţi. 

 Sindicatele din învăţământul preuniversitar. 

 

Coordonator al proiectului:   Ovidiu Măntăluţă 

 

Şef  de Laborator:    Speranţa Ţibu 

 

Director ISE:     Ciprian Fartuşnic   
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Anexa 2 
 
Set de instrumente pentru testarea funcţionalităţii Consiliului de 
Administraţie şi a calităţii vieţii organizaţionale din unitatea de învăţământ 
preuniversitar 
 

Ghid de interviu pentru directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar 
 

Acest instrument este proiectat pentru identificarea opiniilor pe care le au intervievaţii asupra 

rolului CA în procesele de decizie, importanţei CA la nivelul organizaţiei şcolare şi actualului cadru 

de reglementare pentru  funcţionarea CA. De asemenea, sunt identificate opiniile privind   

funcţionarea CA din şcolile conduse de intervievaţi, funcţionarea organizaţiei şcolare, în general, iar  

la final sunt solicitate recomandările directorilor privind ameliorarea modului de funcţionare al CA. 

 

 

Date de identificare a respondentului 

 

1. Care este funcţia dv. actuală: 

a) Director 

b) Director adjunct 

 

2. Şcoala unde lucraţi se află în mediul: 

a) Urban 

b) Rural 

 

3. Judeţul: 

………………. 

4. Localitatea: 

……………. 

5. Experienţa ca director, total ani............./din care în unitatea şcolară actuală...... 

 

6. Alte funcţii de conducere, îndrumare şi control 
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a) Inspector şcolar 

b) Membru în CA, înainte de funcţia de director/director adjunct 

c) Altele………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Pregătire în domeniul managementului şcolar 

a) Masterat (denumire program, instituţia, perioada)………………………………….. 

b) Formare continuă: 

 denumire curs, instituţia, perioada:..................................................................... 

 denumire curs, instituţia, perioada:..................................................................... 

 denumire curs, instituţia, perioada:..................................................................... 

c) Alte forme de pregătire. Care?...........……………………………………………………….. 

 

8. Vârsta (ani împliniţi)………. 

 

Rolul CA în procesele de decizie şi importanţa CA la nivelul organizaţiei şcolare 

 

9. Cât de important este pentru organizaţia dvs. un CA care funcţionează? 

 

10. Care sunt aspectele pe care o bună funcţionare a CA credeţi că le poate influenţa în mod direct?  

 

Actualul cadru de reglementare pentru  funcţionarea CA  

 

11. Cum apreciaţi noile reglementări privind CA al şcolii în raport cu vechiul cadru de funcţionare? 

 

12. În ce măsură au contribuit noile reglementări privind CA la o funcţionare democratică a CA? 

 

Funcţionarea CA din şcoala dumneavoastră 

 

13. Cum este pregătită în şcoala dvs. o şedinţă a CA ? 

 

14. Care sunt principalele probleme cu care se confruntă în funcţionarea sa CA? (De exemplu, 

asigurarea prezenţei, întocmirea documentelor etc.). 
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15. Membrii CA procedează la realizarea unor informări, documentări sau cercetări, analize înaintea 

luării unor decizii pe anumite teme? Dacă da, exemplificaţi cu un caz de care vă amintiţi. 

 

16. Membrii CA au avut experienţe de formare specifică? Oferiţi exemple. Dacă nu, o consideraţi 

necesară? Pentru cine şi în ce arii de interes? 

 

17. Comentaţi contribuţia la bunul mers al şcolii a următorilor actori educaţionali:  sindicate, părinţi, 

elevi, consiliul local, agenţi economici; dacă aceştia au contribuţii semnificative, arătaţi modul în 

care este valorificată în CA contribuţia lor. 

 

18. În ce măsură consiliul de administraţie al şcolii dvs. îşi îndeplineşte rolul de punte de legătură 

dintre elevi şi profesori, părinţi, administraţie locală şi comunitate locală? Puteţi oferi exemple? 

 

19. Arătaţi în ce măsură următoarele aspecte sunt relevante pentru şcoala dvs.:  

 

 În foarte 
mare 

măsură 

În mare 
măsură 

În măsură 
medie 

În mică 
măsură 

În foarte 
mică 

măsură 

Nu este 
cazul 

Participarea sporadică la 
şedinţe a unor membri ai CA 
care nu sunt angajaţii şcolii 

      

Dominanţa unor grupuri mici 
care pot dicta majorităţii 
inactive în CA 

      

Deciziile în CA pun accentul pe 
standardele de calitate şi pe 
rezultatele elevilor 

      

CA face faţă la conflicte între 
membrii săi, profesori, părinţi 

      

Rolul CA este adeseori neclar şi 
neînţeles de mulţi actori 
educaţionali de la nivelul 
comunităţii 

      

CA se confruntă cu rutina şi 
prejudecăţile, cu practicile 
eronate care conduc la eşec 
organizaţional  

      

Elevii au un cuvânt important 
de spus în CA 

      

Problematica cu care se 
confruntă CA tinde să fie tot mai 
mult de contencios şi de 
personal, mai degrabă decât de 
ameliorarea proceselor 
educaţionale  
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20. Pe o scală de la 1 la 10, acordaţi puncte pentru fiecare dintre domeniile de mai jos şi dacă simţiţi 

nevoia, comentaţi pe marginea afirmaţiilor: 

 Deciziile CA sunt raţionale, bazate pe informaţii, date şi pe discuţii de clarificare.  

 CA prezintă caracteristicile unui grup care funcţionează bine: sentimentul de coeziune, 

valori şi scopuri împărtăşite.  

 CA menţine legătura cu comunitatea prin procese formale bine stabilite şi prin modalităţi 

informale.  

 CA lucrează pentru îmbunătăţirea activităţii proprii, ajută noii membri să se integreze, să 

reflecteze asupra responsabilităţilor lor şi să caute sprijin atunci când au nevoie.  

 Acţiunile CA au rol strategic, îmbină îndeplinirea planurilor pe termen lung cu acţiunile 

imediate, concentrându-se pe rezultate, precum şi pe adaptarea la situaţii noi. 

 Unii memebri ai CA absentează în mod sistematic. 

 

Funcţionarea organizaţiei şcolare 

 

21. Comentaţi afirmaţiile de mai jos, arătând în ce măsură se potrivesc organizaţiei pe care o 

conduceţi:  

1. Scopurile organizaţiei mele sunt clar formulate în documentele de proiectare 

2. Membrii organizaţiei şcolare primesc în mod echilibrat sarcini şi îşi asumă şi altele 

în afara celor curente 

3. Organizaţia mea introduce în mod regulat politici şi proceduri inovatoare, 

susţinute de majoritatea membrilor 

4. Profesorii din şcoala mea înţeleg misiunea organizaţiei din care fac parte 

5. Organizaţia are mecanisme adecvate pentru a asigura coeziunea internă 

6. Priorităţile anuale ale organizaţiei sunt cunoscute şi asumate de angajaţi 

7. Împărţirea sarcinilor în organizaţie vizează atingerea obiectivelor 

8. Profesorii participă la definirea obiectivelor şcolii, acestea nu sunt formulate doar 

de conducerea şcolii 

9. Avem instrumente prin intermediul cărora aflăm dacă suntem pe drumul cel bun. 

 

Recomandări privind ameliorarea modului de funcţionare al CA 
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22. Pe baza observaţiilor făcute în cadrul acestui interviu şi pornind de la experienţa dv. ca 

directoare/r şi preşedintă/e al CA, formulaţi recomandări pentru o mai bună funcţionare a CA. 

Vă mulţumim! 

 
Chestionar pentru membrii Consiliului de Administraţie al unităţii de 
învăţământ preuniversitar 
 
Acest instrument care conţine 39 de itemi poate fi utilizat pentru analiza opiniilor 

membrilor Consiliului de Administraţie vizavi de utilitatea şi elementele de progres ale 

noilor reglementări privind CA al şcolii. De asemenea, cu ajutorul chestionarului pot fi 

analizate şi evaluate modul de funcţionare ca grup, exercitarea autorităţii şi legătura cu 

comunitatea. Ultima secţiune a instrumentului este dedicată aplicării Curriculumului 

Naţional la nivel de şcoală şi de clasă. 

 

Notă:  Consiliul de Administraţie al şcolii va fi prescurtat CA. 

 

Date de identificare a respondentului 

 

1. Care este calitatea dv. ca membru în CA: 

1. Profesor 

2. Reprezentant al părinţilor 

3. Reprezentant al autorităţilor locale 

4. Alta, menţionaţi………. 

 

2. Şcoala unde lucraţi se află în mediul: 

1. Urban 

2. Rural  

 

3. Judeţul: 

………………. 

4. Localitatea: 

……………. 

5. Experienţa ca membru în CA, total ani............./din care în unitatea şcolară actuală...... 
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6. Alte funcţii de conducere, îndrumare şi control: 

1. Inspector şcolar 

2. Director, director adjunct 

3. Altele……………………………………… 

 

7. Pregătire în domeniul managementului şcolar: 

1. Masterat 

2. Formare continuă, nr. zile………………… 

3.  Alte forme de pregătire…………………… 

 

8. Pregătire specifică pentru calitatea de membru CA ………………………………….. 

 

9. Vârsta: ……….. 

 

Luarea deciziilor 

 

10. Consideraţi că noile reglementări privind CA al şcolii conţin  elemente de progres în raport cu 

vechile prevederi regulamentare? 

1. Da 

2. Nu 

3. Nu ştiu 

 

11. În ce măsură dubla ipostază directoare/r-preşedintă/e a/l CA ajută la dezvoltarea organizaţiei? 

 

În măsură foarte 
scăzută 

În măsură scăzută În măsură medie În mare măsură În foarte mare 
măsură 

     
 

12. Deciziile CA sunt aduse la cunoştinţa angajaţilor şcolii, conform prevederilor legale? 

1. Da 

2. Parţial 

3. Nu 

4. Nu ştiu 
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13. Prin ce metode sunt, de obicei, transmise deciziile CA în şcoala dvs.? 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

14. Membrii CA procedează la realizarea unor informări, documentări sau cercetări, analize înaintea 

luării unor decizii pe anumite teme? 

1. Da, întotdeauna 

2. Da, uneori 

3. Arareori 

4. Niciodată 

5. Nu ştiu 

 

15. Arătaţi în ce măsură următoarele aspecte caracterizează şcoala dumneavoastră: 

 În 
foarte 
mare 

măsură 

În 
mare 

măsură 

În 
măsură 
medie 

În mică 
măsură 

În 
foarte 
mică 

măsură 
CA acţionează în vederea stabilirii consensului în 
probleme importante. 

     

Am participat la şedinţe ale CA în care subtilităţile 
problemelor discutate nu erau sesizate de unele/unii 
membre/i. 

     

CA examinează situaţiile în care deciziile sale pot 
conduce la rezultate negative. 

     

Multe dintre problemele de care se ocupă CA par a fi 
sarcini separate, fără legătură între ele. 

     

Deciziile CA privind o problemă tind să influenţeze 
deciziile în alte probleme. 

     

De obicei, deciziile în CA nu se iau în unanimitate.      
Când este în faţa unor decizii importante, CA deseori 
organizează brainstorming pentru a genera o listă de 
abordări creative sau soluţii la probleme. 

     

Există un anumit grup în CA care în mod constant 
votează „în bloc”. 

     

CA solicită adeseori să fie amânate unele decizii pentru 
ca între timp să fie furnizate informaţii suplimentare. 

     

CA primeşte o documentaţie completă privind deciziile 
pe care trebuie să le ia. 

     

CA încearcă să evite probleme ambigui şi complicate.      
CA petrece mult timp ascultând diferite puncte de 
vedere înainte de a vota în probleme importante. 

     

Toţi membrii CA susţin deciziile majorităţii, odată ce 
acestea au fost adoptate.  
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Funcţionarea ca grup 

 

16. În calitate de membru al CA, sunteţi de acord să răspundeţi solidar cu directorul/ preşedintele 

CA pentru deciziile luate? 

1. Da 

2. Nu 

 

17. Arătaţi în ce măsură următoarele fenomene afectează funcţionarea şcolii dvs.:  

 În foarte 
mare 

măsură 

În mare 
măsură 

În 
măsură 
medie 

În mică 
măsură 

În foarte 
mică 

măsură 
Participarea sporadică la şedinţe a unor membri ai 
CA care nu sunt angajaţii şcolii 

     

Dominanţa unor grupuri mici care pot dicta 
majorităţii inactive în CA 

     

Deciziile în CA pun accentul pe standardele de 
calitate şi pe rezultatele elevilor 

     

CA operează în situaţii dificile, face faţă la conflicte şi 
neînţelegeri între membrii CA, profesori, părinţi, 
membrii comunităţii 

     

Rolul CA este adeseori neclar şi neînţeles de mulţi 
actori educaţionali de la nivelul comunităţii 

     

CA se confruntă cu rutina şi prejudecăţile, cu 
practicile eronate care conduc la eşec organizaţional 
şi la eşec şcolar 

     

Elevii au un cuvânt important de spus în CA      
Problematica cu care se confruntă CA tinde să fie tot 
mai mult de contencios şi de personal, mai degrabă 
decât de ameliorarea proceselor educaţionale 

     

 

 

18. Arătaţi în ce măsură următoarele aspecte caracterizează şcoala dumneavoastră: 

 În 
foarte 
mare 

măsură 

În mare 
măsură 

În 
măsură 
medie 

În mică 
măsură 

În 
foarte 
mică 

măsură 
Au existat ocazii în care CA a acţionat împotriva celor 
mai profunde valori ale comunităţii educaţionale. 

     

Membrele/ii CA nu au în şedinţe o anumită poziţie şi 
în particular susţin cu totul altceva. 

     

Rareori dezaprob în mod deschis ce spun alte/alţi 
membre/i în şedinţele de CA. 

     

În consiliul nostru de administraţie, membrele/ii din 
şcoală discută atât între ele/ei, cât şi cu cele/cei care 
aparţin comunităţii locale. 
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Conducerea CA are ca deprindere de lucru să asigure 
aceeaşi informaţie pentru toate/toţi membrele/ii săi 
în cazul deciziilor importante. 

     

CA a adoptat ţinte strategice specifice pentru consiliul 
de administraţie, distincte de ţintele specifice şcolii. 

     

Membrele/ii CA sunt capabile/i să menţină discreţie 
asupra problemelor confidenţiale. 

     

Am fost prezentă/t la şedinţe de CA în care discuţia 
centrată pe valorile comunităţii a fost un factor cheie 
în obţinerea unei concluzii.  

     

Sunt capabilă/l să îmi exprim deschis părerile în 
problemele importante fără teama de a fi 
marginalizată/t de alte/alţi membre/i ai CA. 

     

Valorile în care cred membrele/ii CA sunt discutate 
explicit în cadrul şedinţelor CA. 

     

Odată luată o decizie, toate/toţi membrele/ii CA 
lucrează împreună pentru a o face acceptată de 
personalul şcolii, părinţi şi alte/alţi membre/i ai 
comunităţii şi pentru a o aduce la îndeplinire. 

     

În comentariile lor, unele/unii membre/i ai CA arată 
lipsă de respect pentru celelalte/ceilalţi membre/i.  

     

 

Exercitarea autorităţii 

 

19. Comportamentele necorespunzătoare ale personalului şcolii mele sunt sancţionate: 

1. Imediat ce apar 

2. Rareori 

3. Deloc 

 

20. În ce măsură consideraţi că deficitul de încredere a personalului în conducerea şcolii dvs. poate 

afecta activitatea organizaţiei şcolare? 

În foarte mică 

măsură 

În mică măsură În măsură medie În mare măsură În foarte mare 

măsură 

     

 

21. Arătaţi în ce măsură următoarele aspecte caracterizează şcoala dumneavoastră: 

 În 
foarte 
mare 

măsură 

În 
mare 

măsură 

În 
măsură 
medie 

În mică 
măsură 

În 
foarte 
mică 

măsură 

De regulă, CA şi directorul acţionează în aceeaşi direcţie 
după luarea deciziilor. 
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CA a pus în discuţie anumite acţiuni sau decizii ale 
directorului, cerând acestuia să îşi reconsidere poziţia. 

     

CA este implicat întotdeauna în decizii privitoare la 
viitorul educaţiei furnizate de şcoală. 

     

CA reuşeşte adeseori să schimbe părerile directorului 
şcolii privind anumite recomandări. 

     

CA solicită adesea informaţii suplimentare înainte de a 
lua o decizie. 

     

CA discută adesea despre rolul său în managementul 
şcolii. 

     

Recomandările din partea directorului sunt, de obicei, 
acceptate fără multe comentarii din partea 
membrelor/lor CA. 

     

Membrii CA şi directorul discută suficient pentru ca 
diferenţele de opinii să fie identificate. 

     

CA nu ia decizii în mod mecanic, fără deliberări.      
De multe ori, CA acţionează independent de 
recomandările directoarei/lui. 

     

CA îşi exprimă fără înconjur părerile privind şcoala.      
Membrii CA îşi pot schimba poziţia, dacă există presiuni 
din partea comunităţii educaţionale. 

     

 

Legătura cu comunitatea 

 

22. Cine consideraţi că trebuie să verifice corectitudinea deciziilor CA? (Pot fi mai multe răspunsuri 

valabile). 

1. Adunarea salariaţilor  

2. Consiliul profesoral 

3. Inspectoratul şcolar 

4. Consiliul local 

5. Instituţia prefectului 

6. Comisii independente la nivelul localităţii-judeţului 

7. Alte structuri 

8. Nu ştiu 

 

23. Consideraţi oportună funcţionarea unor comisii independente la nivelul localităţii-judeţului, 

care să verifice legalitatea deciziilor CA ? 

1. Da 

2. Nu 

3. Nu ştiu 

4. Alte opţiuni……………………………………………………………………………… 
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24. Cum colaborează şcoala cu următoarele categorii de parteneri educaţionali? 

 Foarte bine Bine În măsură 
medie 

Mai puţin bine Slab 

Sindicate      

Părinţi      
Elevi      
Consiliul local      
Agenţi 
economici 

     

 

25. Cum se valorifică la nivelul CA contribuţia următorilor actori educaţionali:  

 În foarte mică 
măsură 

În mică 
măsură 

În măsură 
medie 

În mare 
măsură 

În foarte mare 
măsură 

Sindicate      
Părinţi      
Elevi      
Consiliul local      
Agenţi 
economici 

     

 

26. Care sunt factorii care determină o relaţie de colaborare mai scăzută (dacă este cazul) a şcolii cu 

părinţii din şcoală: 

1.…………………………………………………………………………………… 

2.…………………………………………………………………………………… 

3.…………………………………………………………………………………… 

27. Care sunt factorii care determină o relaţie de colaborare mai scăzută (dacă este cazul) a şcolii cu 

consiliul local: 

1.…………………………………………………………………………………… 

2.…………………………………………………………………………………… 

3.…………………………………………………………………………………… 

 

28. Cum este percepută oferta educaţională a şcolii de către comunitate? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

29. În ce măsură percepţia ofertei educaţionale de către comunitate afectează şcoala dvs.? 

În foarte mică măsură În mică măsură În măsură medie În mare măsură În foarte mare măsură 
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30. În ce măsură CA al şcolii dvs. îşi îndeplineşte rolul de punte de legătură dintre elevi şi profesori, 

părinţi, administraţie locală şi comunitate locală? 

În foarte mare măsură În mare măsură În măsură medie În mică măsură În foarte mică măsură 

     

 

31. Arătaţi în ce măsură următoarele aspecte caracterizează şcoala dumneavoastră: 

 În 
foarte 
mare 

măsură 

În 
mare 

măsură 

În 
măsură 
medie 

În mică 
măsură 

În 
foarte 
mică 

măsură 
CA are structuri formale şi proceduri pentru implicarea 
comunităţii. 

     

Un raport scris privind activitatea CA este pregătit 
periodic şi distribuit public. 

     

CA comunică deciziile sale tuturor acelora care sunt 
afectaţi de aceste decizii. 

     

Dacă CA observă că un grup important de persoane este 
în dezacord cu unele acţiuni sau decizii ale CA, atunci 
acesta va lua măsuri de corecţie. 

     

CA şi membrele/ii săi menţin canale de comunicare cu 
membrele/ii cheie ai comunităţii. 

     

CA a format comisii pe probleme care sunt funcţionale, 
din care fac parte membri ai personalului şcolii, membri 
ai CA şi membri ai comunităţii. 

     

CA este atent atât la ceea ce decide, cât şi la metodele de 
a lua deciziile. 

     

CA obţine periodic informaţii privind perspectiva 
personalului şcolii şi a comunităţii educaţionale asupra 
celor mai importante probleme. 

     

Înainte de a decide în probleme importante, CA solicită, 
de obicei, părerea persoanelor care vor fi afectate de 
aceste decizii. 

     
 
 
 

Uneori, CA nu a luat în calcul anumite consecinţe asupra 
comunităţii, pe care le vor avea măsurile luate. 

     

Directoarea/l rareori propune CA discuţii pe tema 
preocupărilor şi îngrijorărilor profesorilor din şcoală. 

     

     

 

Activităţi pentru îmbunătăţirea CA 

32. În ce măsură CA din şcoala dvs. are competenţe în identificarea celor mai bune metode şi soluţii 

manageriale? 

În foarte mică măsură În mică măsură În măsură medie În mare măsură În foarte mare măsură 
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33. Care consideraţi că este impactul asupra funcţionării şcolii dvs. a următoarelor aspecte: 

 Foarte 
mare 

Mare Mediu Mic Foarte 
mic 

Formare necorespunzătoare a directorilor      
Formare necorespunzătoare a membrilor CA      
Dezinteres manifestat de director pentru aplicarea în practică 
a cunoştinţelor de management 

     

Abordarea incorectă şi inadecvată de către personalul 
didactic a problemelor elevilor 

     

Inadecvarea stilului de predare la nevoile elevilor      
Evaluări inconsistente ale activităţii personalului didactic      
Formare continuă inadecvată a personalului didactic      
Profesionalizarea slabă a personalului didactic      
Lipsa de responsabilitate faţă de timpul din viaţa copiilor 
dedicat şcolii 

     

Lipsa de responsabilitate faţă de semnificaţia celor discutate 
la oră 

     

Lipsa de responsabilitate faţă de  formarea şi educarea 
copiilor 

     

Rutina şi tratarea nediferenţiată a elevilor      
 

34. Arătaţi în ce măsură următoarele aspecte caracterizează şcoala dumneavoastră: 

 În 
foarte 
mare 

măsură 

În 
mare 

măsură 

În 
măsură 
medie 

În mică 
măsură 

În 
foarte 
mică 

măsură 
Am participat la discuţii ale CA despre ceea ce este 
necesar de schimbat în urma unor greşeli pe care le-a 
făcut CA. 

     

Cel puţin o dată pe an, CA are o şedinţă specială pentru 
a-şi examina propria performanţă. 

     

CA îşi acordă timp pentru a învăţa lucruri importante 
despre şcoală, comunitate şi metodele de administrare 
şcolară. 

     

CA se bazează pe apariţia naturală a liderilor în şcoală, în 
loc să încerce în mod explicit cultivarea viitorilor lideri 
de care are nevoie. 

     

Cei mai mulţi dintre membrii CA se bazează pe 
observaţii şi discuţii informale pentru a-şi identifica 
rolul şi responsabilităţile. 

     

Când este numit un nou membru în CA, un membru mai 
vechi preia rolul de mentor pentru a a-l familiariza cu 
activitatea specifică. 

     

Am participat la discuţii ale CA despre eficacitatea 
activităţii consiliului de administraţie. 

     

Am participat la discuţii în CA cu noii membri despre 
rolul şi responsabilităţile lor ca membri ai CA. 

     

CA caută sprijin în exteriorul şcolii în problemele dificile.      
Niciodată nu primesc feedback privind performanţa mea 
ca membru al CA. 

     

CA nu alocă fonduri şi nu contribuie la facilitarea 
formării membrilor CA în probleme de management. 
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CA a realizat o examinare explicită a rolurilor şi 
responsabilităţilor sale. 

     

 

Acţiune strategică 

 

35. Enumeraţi trei dintre problemele şcolii dv.: 

1…………………………………………………………………………………………….. 

2…………………………………………………………………………………………….. 

3…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

36. Arătaţi în ce măsură următoarele aspecte caracterizează şcoala dumneavoastră: 

 În 
foarte 
mare 

măsură 

În mare 
măsură 

În 
măsură 
medie 

În mică 
măsură 

În 
foarte 
mică 

măsură 

CA se preocupă mai mult de rezolvarea crizelor curente 
decât de proiectarea dezvoltării viitoare. 

     

CA fixează priorităţi organizaţionale clare pentru anul 
care urmează. 

     

CA obişnuieşte să amâne acţiunile până când problema 
devine presantă şi se intră în criză de timp. 

     

Periodic, CA solicită directorului să elaboreze o viziune 
strategică privind dezvoltarea şcolii.  

     

CA şi-a declinat uneori responsabilitatea privind 
probleme importante ale şcolii. 

     

CA discută adeseori despre modul în care va fi condusă 
şcoala peste cinci ani sau mai mult în viitor. 

     

În cursul anului trecut, CA a revizuit strategiile pentru 
atingerea scopurilor pe termen lung. 

     

Am participat la şedinţe de CA în care discuţia s-a 
focalizat pe identificarea şi depăşirea punctelor slabe ale 
şcolii. 

     

CA discută evenimente şi fenomene din cadrul comunitar 
mai larg care pot prezenta oportunităţi specifice pentru 
şcoală. 

     

CA se bazează pe obiectivele pe termen lung ale şcolii 
pentru a rezolva problemele curente.  

     

Mai mult de jumătate din timpul de discuţii al CA se 
foloseşte pentru probleme importante privind viitorul 
şcolii. 
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Aplicarea Curriculumului Naţional la nivel de şcoală şi de clasă 

 

37. Ce documente suport utilizaţi, în mod obişnuit, pentru a gestiona aplicarea Curriculumului 

Naţional la nivel de şcoală şi de clasă? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

38. Menţionaţi 3-5 probleme cu care vă confruntaţi, ca manageri, cu privire la aplicarea 

Curriculumului Naţional la nivel de şcoală şi de clasă. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

39. Propuneţi un document de referinţă şi/sau un tip de activitate care ar putea contribui la 

îmbunătăţirea aplicării Curriculumului Naţional în şcoala dvs. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vă mulţumim! 

 

 

 

 

 

Chestionar pentru personalul didactic al unităţii de învăţământ preuniversitar 
din eşantion 
 

Acest chestionar care conţine 32 de itemi poate fi utilizat pentru analiza opiniilor privind 

procesul decizional şi managementul şcolii, calitatea leadership-ului, existenţa şi 

funcţionarea mecanismelor de sprijin (CEAC, inspecţia şcolară etc.) şi a recompenselor.  

 

 

Notă: Consiliul de administraţie al şcolii va fi prescurtat CA. 
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Date de identificare a respondentului 

 

1. Încercuiţi toate variantele valabile în cazul dvs.: 

1. Profesor 

2. Diriginte 

3. Personal didactic auxiliar 

4. Fost membru în CA 

5. Consilier local 

2. Şcoala unde lucraţi se află în mediul: 

1. Urban 

2. Rural 

 

3. Judeţul: 

………………. 

4. Localitatea: 

……………. 

5. Dacă aţi avut funcţii de conducere, îndrumare şi control: 

1. Inspector şcolar 

2. Director, director adjunct 

3. Altele……………………………………… 

6. Pregătire în domeniul managementului şcolar: 

1. Masterat 

2. Formare continuă, nr. zile…………………  

3. Alte forme de pregătire…………………… 

 

7. Vârsta………. 

 

Opinii privind procesul decizional şi  managementul şcolii 

 

8. În ce măsură consideraţi că părerea dvs. este luată în considerare atunci când au loc alegeri 

pentru CA? 

În foarte mare 
măsură 

În mare măsură În măsură medie În măsură 
scăzută 

În măsură foarte 
scăzută 
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9. În ce măsură consideraţi că rezultatele din şcoală sunt influenţate de buna funcţionare a CA? 

În foarte mare 
măsură 

În mare măsură În măsură medie În măsură 
scăzută 

În măsură foarte 
scăzută 

     
 

10. Consideraţi că dacă au CA ia măsuri incoreste acestea pot produce disfuncţii la nivelul  

organizaţiei? Vă rugăm să explicaţi (puteţi oferi un exemplu): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

11. Enumeraţi trei dintre problemele şcolii dv.: 

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………… 

 

12. Arătaţi în ce măsură următoarele aspecte caracterizează şcoala dumneavoastră: 

 Complet 
de acord 

De 
acord 

Cumva 
de acord 

Neutru Uşor 
dezacord 

Dezacord Complet 
dezacord 

Participarea mea la luarea 
deciziilor în comisia de 
catedră/metodică m-a 
satisfăcut 

       

Împărţirea sarcinilor în 
organizaţia mea ne ajută să 
atingem scopul propus 

       

Maniera în care sunt 
împărţite sarcinile de lucru 
este una logică 

       

 

13. În şcoala în care lucrez, următoarele persoane îşi impun punctele de vedere în mod discreţionar 

(pot exista mai multe variante valabile): 

1. Directorul 

2. Directorul adjunct 

3. Contabilul şef 

4. Secretara şefă 

5. Unii şefi de comisie metodică 

6. Administratorul 

7. Unii profesori  
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8. Alte persoane:……………………………………………………………………… 

9. Nu este cazul 

 

14.Consider că activitatea echipei manageriale din şcoala mea poate fi considerată: 

1. Foarte bună 

2. Bună 

3. Medie 

4. Slabă 

5. Foarte slabă 

6. Nu ştiu 

 

Leadership 

 

15. Consideraţi că în şcoala dv. conducerea manifestă interes faţă de problemele personale şi starea 

emoţională a personalului? 

 

În foarte mare 

măsură 

În mare 

măsură 

În măsură 

medie 

În mică 

măsură 

În foarte mică 

măsură 

     

 

16. Consideraţi că în şcoala dv. conducerea manifestă interes faţă de problemele personale şi starea 

emoţională a elevilor? 

 

În foarte mare măsură În mare măsură În măsură medie În mică măsură În foarte mică măsură 
     
 

17. Consideraţi că în şcoala dv. conducerea manifestă interes faţă de activitatea profesională a 

profesorilor? 

 

În foarte mare măsură În mare măsură În măsură medie În mică măsură În foarte mică măsură 
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18. Arătaţi în ce măsură următoarele aspecte caracterizează şcoala dumneavoastră: 

 Complet 
de acord 

De 
acord 

Cumva 
de acord 

Neutru Uşor 
dezacord 

Dezacord Complet 
dezacord 

Conducerea  şcolii îmi 
susţine eforturile 

       

Regulile nescrise ale 
organizaţiei în materie 
de  leadership ajută la 
progresul acesteia 

       

Eforturile conducerii 
organizaţiei conduc la 
îndeplinirea scopului şi 
obiectivelor 

       

 

Context, relaţii interpersonale, climat organizaţional 

 

19. În şcoala mea se produc certuri, izbucniri necontrolate: 

1. Foarte des 

2. Adeseori 

3. Cu frecvenţă medie 

4. Rareori 

5. Foarte rar 

20. În şcoala mea, pot fi identificate sentimente de frustrare  în rândul profesorilor: 

1. Foarte des 

2. Adeseori 

3. Cu frecvenţă medie 

4. Rareori 

5. Foarte rar 

 

21. În funcţie de natura problemei, atunci când  apar conflicte sau disfuncţii în organizaţia şcolară:  

 Da Nu Nu 

ştiu 

Se parcurg etape de mediere    

Este solicitată expertiză juridică    

Problemele sunt tratate exclusiv de directorul şcolii    

Problemele sunt tratate în consiliul de administraţie    

Problemele sunt tratate în consiliul profesoral    

Sunt consultate toate părţile    
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Se asigură confidenţialitatea în limita legii    

Se încurajează comportamentul deontologic, moral şi etic    

 

22. În rândul elevilor din şcoala mea, există o atmosferă de demoralizare şi defetism: 

În foarte mare 
măsură 

În mare măsură În măsură medie În măsură 
scăzută 

În măsură foarte 
scăzută 

     
 

23. Arătaţi în ce măsură următoarele condiţii sunt valabile pentru şcoala dv.: 

 În 
foarte 
mare 

măsură 

În 
mare 

măsură 

În 
măsură 
medie 

În 
măsură 
scăzută 

În 
măsură 
foarte 

scăzută 

Condiţii sociale şi economice precare      
Lipsa factorilor motivaţionali în organizaţie      
Inabilitatea conducerii şcolii în a trata 
problemele generale 

     

 

24. În ce măsură consideraţi că în şcoală lucrurile pot merge prost din cauza faptului că oferta 

educaţională a şcolii nu este percepută de comunitate ca fiind una valoroasă? 

În foarte mare măsură În mare măsură În măsură medie În mică măsură În foarte mică măsură 
     
 

 

25. Cât de frecvent sunt blamaţi pentru rezultatele slabe obţinute elevii din şcoala dvs.? 

Foarte frecvent Frecvent Frecvenţă medie Frecvenţă mică Frecvenţă foarte mică 
     
 

 

26. Arătaţi în ce măsură următoarele aspecte caracterizează şcoala dumneavoastră: 

 Complet 
de acord 

De 
acord 

Cumva 
de 

acord 

Neutru Uşor 
dezacord 

Dezacord Complet 
dezacord 

Relaţia mea cu superiorul 
direct este una armonioasă 

       

Relaţiile mele cu ceilalţi 
colegi sunt în acelaşi timp  
prietenoase şi 
profesioniste 
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Am creat relaţiile de care 
am nevoie pentru a-mi 
realiza sarcinile ce îmi 
revin 

       

Compartimentul 
secretariat mă ajută în 
muncă atunci când este 
solicitat.  
 

       

Ceilalţi colegi mă ajută în 
muncă atunci când sunt 
solicitaţi 
 

       

Nu există situaţii 
conflictuale nerezolvate în 
organizaţia mea 

       

Pot întotdeauna să vorbesc 
cu cineva la locul de 
muncă, dacă sunt 
probleme legate de 
activitate 

       

 

 

Recompense 

27. Arătaţi în ce măsură următoarele aspecte caracterizează şcoala dumneavoastră: 

 Complet 
de acord 

De acord Cumva 
de acord 

Neutru Uşor 
dezacord 

Dezacord Complet 
dezacord 

Locul meu de muncă 
oferă oportunităţi de 
dezvoltare 

       

Scala salarială şi 
beneficiile în 
organizaţie sunt 
echitabile pentru 
angajaţii 

       

Există oportunităţi de 
promovare în 
organizaţie 

       

 

28. Rezultatele bune ale personalului şcolii sunt recompensate: 

1. Adeseori 

2. Rareori 

3. Deloc 

4. Nu ştiu 
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Mecanisme de sprijin 

29. În şcoala mea, Comisia pentru Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC): 

1. Are doar un rol formal. 

2. Realizează unele activităţi folositoare şcolii. 

3. Are un rol important în activitatea şcolii. 

4. Nu ştiu. 

 

30. Membrele/ii organizaţiei şcolare din care fac parte cred că abordarea calităţii este: 

1. Birocratică şi inutilă. 

2. Consumatoare de timp, dar necesară. 

3. Utilă pentru dezvoltarea şcolii. 

4. Nu ştiu. 

 

31. În şcoala mea, recomandările făcute în rapoartele de inspecţie sunt aplicate: 

1. În totalitate 

2. Parţial 

3. Deloc 

4. Nu ştiu 

 

32. Arătaţi în ce măsură următoarele aspecte caracterizează şcoala dumneavoastră: 

 Complet 
de acord 

De acord Cumva 
de acord 

Neutru Uşor 
dezacord 

Dezacord Complet 
dezacord 

Conducerea şcolii are 
idei utile pentru mine şi 
grupul meu de lucru 

       

Am informaţiile de care 
am nevoie pentru a-mi 
face treaba bine 

       

Eforturile cu 
planificarea şi controlul 
din organizaţia mea 
sunt de folos pentru 
dezvoltare 
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Chestionar pentru membrii Consiliului de Administraţie al unităţii de 

învăţământ preuniversitar aplicat după intervenţie 
 

Notă:  Consiliul de administraţie al şcolii va fi prescurtat CA. 

1. Care este calitatea dv. ca membru în CA: 

1. Profesor 

2. Reprezentant al părinţilor 

3. Reprezentant al autorităţilor locale 

4. Alta, menţionaţi………. 

 

2. Şcoala unde lucraţi se află în mediul: 

1. Urban 

2. Rural  

 

3. Experienţa ca membru în CA, total ani............. din care în unitatea şcolară actuală...... 

 

4. Aţi absolvit vreun curs de formare specifică pentru a fi pregătit să lucraţi ca membru al CA?  

 

1. Da (daţi câteva detalii despre curs)……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Nu 

 

5. Membrii CA procedează la realizarea unor informări, documentări sau cercetări, analize înaintea 

luării unor decizii pe anumite teme? 

1. Da, întotdeauna 

2. Da, uneori 

3. Arareori 

4. Niciodată 

5. Nu ştiu 
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6. Arătaţi în ce măsură următoarele aspecte caracterizează şcoala dumneavoastră: 

 În 
foarte 
mare 

măsură 

În mare 
măsură 

În 
măsură 
medie 

În mică 
măsură 

În 
foarte 
mică 

măsură 
CA acţionează în vederea stabilirii 
consensului în probleme importante. 

     

Am participat la şedinţe ale CA în care 
subtilităţile problemelor discutate nu erau 
sesizate de unii membri. 

     

CA examinează situaţiile în care deciziile 
sale pot conduce la rezultate negative. 

     

Multe dintre problemele de care se ocupă 
CA par a fi sarcini separate, fără legătură 
între ele. 

     

Deciziile CA privind o problemă tind să 
influenţeze deciziile în alte probleme. 

     

De obicei, deciziile în CA nu se iau în 
unanimitate. 

     

Când este în faţa unor decizii importante, 
CA deseori organizează brainstorming 
pentru a genera o listă de abordări creative 
sau soluţii la probleme. 

     

Există un anumit grup în CA care în mod 
constant votează „în bloc”. 

     

CA solicită adeseori să fie amânate unele 
decizii pentru ca între timp să fie furnizate 
informaţii suplimentare. 

     

CA primeşte o documentaţie completă 
privind deciziile pe care trebuie să le ia. 

     

CA încearcă să evite probleme ambigui şi 
complicate. 

     

CA petrece mult timp ascultând diferite 
puncte de vedere înainte de a vota în 
probleme importante. 

     

Toţi membrii CA susţin deciziile 
majorităţii, odată ce acestea au fost 
adoptate.  

     

 

7. Arătaţi în ce măsură următoarele fenomene afectează funcţionarea şcolii dvs.:  

 În foarte 
mare 

măsură 

În mare 
măsură 

În 
măsură 
medie 

În mică 
măsură 

În foarte 
mică 

măsură 
Participarea sporadică la şedinţe a unor membri ai 
CA care nu sunt angajaţii şcolii 

     

Dominanţa unor grupuri mici care pot dicta 
majorităţii inactive în CA 

     

Deciziile în CA pun accentul pe standardele de 
calitate şi pe rezultatele elevilor 

     

CA operează în situaţii dificile, face faţă la conflicte şi 
neînţelegeri între membrii CA, profesori, părinţi, 
membrii comunităţii 
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Rolul CA este adeseori neclar şi neînţeles de mulţi 
actori educaţionali de la nivelul comunităţii 

     

CA se confruntă cu rutina şi prejudecăţile, cu 
practicile eronate care conduc la eşec organizaţional 
şi la eşec şcolar 

     

Elevii au un cuvânt important de spus în CA      
Problematica cu care se confruntă CA tinde să fie tot 
mai mult de contencios şi de personal, mai degrabă 
decât de ameliorarea proceselor educaţionale 

     

 

8. Arătaţi în ce măsură următoarele aspecte caracterizează şcoala dumneavoastră: 

 În 
foarte 
mare 

măsură 

În 
mare 

măsură 

În 
măsură 
medie 

În mică 
măsură 

În 
foarte 
mică 

măsură 
De regulă, CA şi directorul acţionează în aceeaşi 
direcţie după luarea deciziilor. 

     

CA a pus în discuţie anumite acţiuni sau decizii ale 
directorului, cerând acestuia să îşi reconsidere 
poziţia. 

     

CA este implicat întotdeauna în decizii privitoare 
la viitorul educaţiei furnizate de şcoală. 

     

CA reuşeşte adeseori să schimbe părerile 
directorului şcolii privind anumite recomandări. 

     

CA solicită adesea informaţii suplimentare înainte 
de a lua o decizie. 

     

CA discută adesea despre rolul său în 
managementul şcolii. 

     

Recomandările din partea directorului sunt, de 
obicei, acceptate fără multe comentarii din partea 
membrilor CA. 

     

Membrii CA şi directorul discută suficient pentru 
ca diferenţele de opinii să fie identificate. 

     

CA nu ia decizii în mod mecanic, fără deliberări.      
De multe ori, CA acţionează independent de 
recomandările directorului. 

     

CA îşi exprimă fără înconjur părerile privind 
şcoala. 

     

Membrii CA îşi pot schimba poziţia, dacă există 
presiuni din partea comunităţii educaţionale. 

     

 

9. Consideraţi că ar fi util pentru membrii CA un curs de formare specifică pentru a fi pregătiţi să 

lucreze în cadrul acestui organism?  

 

1. Da 

2. Nu 

3. Nu ştiu 
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Aplicarea Curriculumului Naţional la nivel de şcoală şi de clasă 

 

10. Ce documente suport utilizaţi, în mod obişnuit, pentru a gestiona aplicarea Curriculumului 

Naţional la nivel de şcoală şi de clasă? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

11. Menţionaţi 3-5 probleme cu care vă confruntaţi, ca manageri, cu privire la aplicarea 

Curriculumului Naţional la nivel de şcoală şi de clasă. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

12. Propuneţi un document de referinţă şi/sau un tip de activitate care ar putea contribui la 

îmbunătăţirea aplicării Curriculumului Naţional în şcoala dvs. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Vă mulţumim! 

 

Anexa 3 
 
Raport de utilizare de către formabili a platformei de formare training.ise.ro 

 

Formabilii au învăţat rapid să utilizeze platforma training.ise.ro, care s-a dovedit a fi pentru ei un 

instrument util pentru învăţare, comunicare şi  feedback. 

 



 209 

 

Nr. total de 
teme postate 

Rapoarte 

Activitati 

Propuneri 

Portofolii 

Metodologie 

Nr. total de teme postate 

Rapoarte 

Activitati 

Portofolii 

Propuneri 

Metodologie 

  
Graficul 1: Tipuri de teme postate de formabili 

    

 Nr. formabili: 30 

 Nr. total de teme postate: 162 din care: 32 rapoarte, 104 activităţi, 6 portofolii, 23 propuneri, 

1 metodologie 

 Media de teme postate/cursant: 5,4 

 

Categorii de teme postate: rapoarte, activităţi, portofolii, propuneri pentru MEN. 

• Exemple de rapoarte: 

1. Raport de intervenţie în Colegiul Naţional ,,Unirea”, Focşani, Vrancea 

2. Raport de intervenţie în liceul de artă ,,Gh. Tattarescu” Focşani, Vrancea 

3. Raport de intervenţie Şcoala Rugineşti  

 

 Exemple de activităţi: 

4. Activitatea 1 – consultanţă de proces-cuvinte cheie din foliile 1-10 

5. Activitatea 3 – consultanţă de proces  

6. Activitatea 4 – puncte slabe - propuneri pentru MEN  

 

 Portofolii afişate pe platformă: 6  

 

 Exemple de propuneri pentru MEN: 
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1. Set de porpuneri pentru MENCS privind funcţionarea consiliilor de administraţie din 

unităţile de învăţământ preuniversitar 

2. Puncte slabe ale CA  

3. Propuneri privind funcţionarea CA  

 

Anexa 4 
Raport privind evaluarea activităţii de formare de către formabili 

 

Fişă de evaluare a activităţii de formare 

 

Locul: Focşani, jud. Vrancea 

Data: 17 decembrie 2016   

 

Vă rugăm să răspundeţi la următoarele întrebări privind activitatea de formare realizată folosind o 

scală în care: 

 

 5 înseamnă „Sunt complet de acord” 

 4 înseamnă „Sunt de acord” 

 3 înseamnă „Sunt parţial de acord” 

 2 înseamnă „Nu sunt de acord” 

 1 înseamnă „Nu sunt deloc de acord”.  

 

 5 4 3 2 1 

1. Sala pentru formare a fost adecvată scopului 19 1    

2. Aparatura audio-video a fost corespunzătoare 18 2    

3. Programul de lucru a facilitat învăţarea 19 1    

4. Materialele prezentate de formator au fost clare 19 1    

5. Materialele prezentate de formator au fost adecvate 

scopurilor propuse 

19 1    

6. Atmosfera de lucru a fost plăcută 20     

7. Atmosfera de lucru a fost deschisă conlucrării  19 1    
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În ce fel aţi beneficiat de pe urma participării la formare? 

………..………..………..………..………..………..………..………..………..………………..………..………..………..………..………..

………..………..………..………………..………..………..………..………..………..………..………..………..…………………………. 

 

 

În ce măsură v-au fost îndeplinite aşteptările? 

………..………..………..………..………..………..………..………..………..………………..………..………..………..………..………..

………..………..………..………………..………..………..………..………..………..………..………..………..…… 

 

Ce nu v-a plăcut? 

………..………..………..………..………..………..………..………..………..………………..………..………..………..………..………..

………..………..………..………………..………..………..………..………..………..………..………..………..…… 

 

Ce sugestii aveţi pentru îmbunătăţirea formărilor viitoare? 

………..………..………..………..………..………..………..………..………..………………..………..………..………..………..………..

………..………..………..………………..………..………..………..………..………..………..………..………..…… 

 

 Nr. cursanţi: 30 

 Nr. respondeţi: 20 

 

Evaluarea activităţii de formare de către formabili s-a realizat pe baza fişei de evaluare de mai sus. 

În căsuţele pentru punctaj am introdus numărul de respondenţi care au acordat punctajul respectiv. 

 

 20 respondeţi au acordat 5 puncte la itemul: 

 

„Atmosfera de lucru a fost plăcută” 

 

 19 respondeţi au acordat 5 puncte la itemii:  

 

,,Sala pentru formare a fost adecvată scopului” 

„Programul de lucru a facilitat învăţarea” 

“Materialele prezentate de formator au fost clare” 

,,Materialele prezentate de formator au fost adecvate scopurilor 
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propuse” 

,,Atmosfera de lucru a fost deschisă conlucrării” 

 

 18 respondeţi au acordat 5 puncte la itemul:  

 

,, Aparatura audio-video a fost corespunzătoare ” 

 

Citate semnificative din răspunsurile la întrebarea: ,,În ce fel aţi beneficiat de pe urma participării la 

formare”? 

 

,,Schimb de experienţă, rezolvarea unor situaţii problemă, materiale de actualitate care au 

fost utile”. 

 

,,Am aflat lucruri noi şi interesante, a fost un schimb de experienţe care m-a ajutat să rezolv 

diverse probleme”. 

 

,,Am deprins mecanisme de intervenţie în ameliorarea procesului instructiv-educativ”. 

 

,,Mi-am îmbunătăţit cunoştinţele în materie de management, funcţionare a CA din unităţile 

şcolare”. 

 

 

Vă mulţumim! 

Anexa 5  
 
Tabel cu respondenţii la interviurile realizate cu directorii unităţilor de 
învăţământ preuniversitar din eşantion 
 

Nr. 
crt. 

Denumire 
doc. 
Word/înregi
strare 
interviu 

Funcţie Mediu 
şcoală 

Tip 
şcoală 

Experienţa/v
echimea ca 
director 

Alte funcţii 
de 
conducere, 
îndrumare, 
control 

Pregătire 
manag. 
şcolar 

Vârsta 

1 WS 450068 director R Gimn. 6 ani Membru C.A. 
Formator 
CCD 

Manag. 
Educaţional 

43 ani 
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2 Focşani 1 Dir. U Colegiu 
tehnic 

2 ani şi 6 
luni, din care 
2 ani în 
unitatea 
actuală 

Membru C.A. 
şef catedră 
Director 
adjunct 

Manag. 
Educaţional 
– CCD 
Focşani 

48 ani 

3 Focşani 2. 
Maria 
Patrascu 

Dir. U Gimn. 
(”Ştefan 
cel 
Mare”) 

1 an director, 
2 ani director 
adjunct 

Coordonator 
C.A. 
Șef catedră 

Manag. 
Educaţional 

58 ani 

4 WS 450067 Dir. R Gimn. 5 ani Membru C.A. 
Director 
adjunct 
Responsabil 
cerc metodic 

Manag. 
Educaţional 

39 ani 

5 WS450069 Dir. U  5 ani ca 
director; 9 
ani ca 
adjunct 

Membru C.A. Manag. 
Educațional 

48 ani 

6 Forea 
Neculai 

Dir. U 
(Odobe
şti) 

Lic. 
”Duiliu 
Zamfire
scu” 

19 ani Inspector Tot felul 66 ani 

 WS450069 – 
Galoiu / 
completare 
la Focşani 1 

       

7 Director 2  R  7 ani Nu a avut TIV (ISE) 36 ani 
8 Lacrămioara 

Vespan 
 R 

(Sihlea) 
Gimn. 
"Princ. 
Şerban 
Ghica şi 
Princ. 
Aristiţa 
Ghica" 

20 ani  Master 
universitar 
Descentrali
zare 
Cursuri 
CCD 

53 ani 

9 Mitrofan 
Marian 

Dir. U - 
Adjud 

Col. 
tehnic 
”Gh. 
Balş” 

4 ani Membru C.A. Leadership 46 ani 

10 Oancia Dir. U – 
Mărăşeş
ti 

Liceu 5 ani Membru C.A.; 
Coordonator 
C.E.A.C.; 
diriginte 

Manageme
nt CCD 
Vrancea; 
Comunicar
e şi 
manageme
nt – 
OSCINT şi 
CCD 
Vrancea 

50 ani 

11 Mariţica Viţa Dir. R - 
Soveja 

Şc. Gen. 
”Simion 
Mehedi
nţi” 

4 ani Membru C.A.; 
metodist; 
mentor 

Manageme
nt CCD 
Vrancea 

60 ani 
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Anexa 6  
 
Analiza interviurilor realizate cu directorii unităţilor de învăţământ 
preuniversitar din eşantion 

Extrase din interviuri 

 De exemplu, dacă eşti  în învăţământ, nu eşti specializat, să spunem în achiziţii, dar în 

CA sunt persoane cu care te poţi sfătui şi să alegi cu ajutorul acestora cea mai bună 

soluţie. Altfel iei tu singur deciziile şi trebuie să ţi le asumi.  

 Destul de important pentru că armonizează anumite relaţii în sistemul de conducere şi 

de management al şcolii, relaţii atât între reprezentanţii şcolii şi ai părinţilor, cu 

reprezentanţii autorităţilor locale. 

 În luarea deciziilor, în schimbul de păreri dintre membrii CA, în faţa directorului 

(contra unor propuneri făcute de director şi care ar trebui îmbunătăţite, că doar 

directorul nu este Dumnezeu pe pământ), din discuţii găsim cele mai bune soluţii. 

 În orice organizaţie contează dacă este un colectiv, acesta (cu cât este mai complex) ia 

decizii mai bune, pentru că se analizează o problemă din mai multe puncte de vedere, 

din mai multe perspective, problemele sunt abordate din mai multe unghiuri... 

 CA are rol de decizie în şcoli şi contribuie la creşterea calităţii actului didactic. Cum 

ştim că funcţionează bine? Ei bine sunt „semne”atât la nivelul şcolii cât şi al 

comunităţii. La nivelul şcolii, practic contribuie la optimizarea procesului didactic  

(prin recrutarea resursei umane, asigurarea resurselor materiale necesare etc.) La 

nivel de comunitate, pentru că sunt membri reprezentativi ai comunităţii în CA , logic 

că prin intermediul acestor persoane şi imaginea şcolii este mai vizibilă. 

 Cred că începând cu informarea pe toate direcţiile, începând cu ROI, cu achiziţiile, cu 

tot. Nici nu aş putea spune unde este mai important. 

 Noi avem gimnaziu şi liceu. Avem probleme specifice, o populaţie şcolară în scădere, 

clasele ajung chiar sub limita legală, de aceea este uneori nevoie de comasări, de aceea 

discutăm, sunt situaţii în care se pune problema disponibilizărilor. Şi dacă nu poţi 

evalua situaţia este o problemă, că avem clase a VIII-a şi trebuie să răspundem în mod 

realist cu planul de şcolarizare (câte clase şi de care profil şi specializare. 

 Relaţia mai strânsă cu comunitatea, transparenta în luarea unor decizii. 

 

PRO CONTRA 
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Faptul că sunt mai mulţi membri C.A. din afara 

şcolii facilitează legalitatea deciziilor care se 

iau 

Faptul că majoritari în C.A. sunt persoane din 

afara şcolii; argumentele principale invocate 

sunt că aceştia nu cunosc problemele şcolii şi 

nu ştiu care este legislaţia şcolară 

Inhibă exercitarea unor tendinţe autoritarism 

ale unor directori, mai ales prin prezenţa 

persoanelor din exteriorul şcolii 

Unele chestiuni – încadrarea, de ex. – nu sunt 

considerate relevante pentru dezbatere în C.A.; 

acestea sunt stabilite în consiliul profesoral şi 

sunt doar validate în C.A. 

Responsabilizarea comunităţii, prin creşterea 

numărului de membri din cadrul ei (externi 

şcolii) 

Micşorarea numărului de membri în C.A. 

Transparenţă în luarea deciziilor  

 

Extrase din interviuri 

 PRO: 

 Păi cred că în noile reglementări, o modificare importantă este dată de faptul că  numărul 

de persoane din şcoală nu mai este majoritate ca până acum, atunci, cumva este 

determinat cumva să vii însoţit cu oamenii din afara şcolii. Măcar unul, dacă nu mai mulţi, 

să fie prezenţi, astfel ca deciziile care se iau acolo să fie legale. 

 Sunt bune (i.e. schimbările, noile reglementări) în raport cu vechiul cadru. Directorii, 

uneori se comportă în anumit fel, decizia este mai uşor de manipulat... se mută centrul de 

greutate al deciziei în afară. Nu totdeauna este e bine ca directorul să îşi impună punctul 

de vedere şi încă (şi acum) are putere mare de decizie. Se elimină comportamentul 

dictatorial al unor directori şi modelul este bun şi similar Consiliului Local: primarul 

propune şi Consiliul Local votează. 

 Înainte erau practic mai multe persoane din şcoală, mai multe cadre didactice, decât 

reprezentanţi ai comunităţii. Schimbările sunt bune. Acum o să mă întrebaţi de ce. 

Transparenţa, la nivelul comunităţii, dar şi aportul reprezentanţilor comunităţii este un pic 

mai mare decât în vechea structură. Responsabilizarea. Îi responsabilizează mai mult. 

 CONTRA: 

 Ţinând cont de anumite aspecte care trebuie trecute prin CA, uneori nu are nici o relevanţă 

întâlnirea cu cei din afara şcolii. Se trec multe prin consiliul profesoral, şi apoi trebui doar 

să valideze cei din CA. Deci dacă avem, de exemplu, un plan de încadrare (de stabilit), odată 
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ce l-au fixat Consiliul profesoral, director, toţi l-au semnat, mi se pare inutil să mai chemi 

CA să dea o validare la ceva ce este deja votat. 

 Nu prea sunt de acord cu noua componenţă. În sensul că marea majoritatea sunt din afara 

şcolii ei decid ...practic cei din afara ar avea câştig, ei decid dacă s-ar vota  la un moment 

dat, dacă  s-ar lua o hotărâre, cei din exterior  ar avea câştig de cauză. Nu văd un lucru 

benefic pentru că nefiind din rândul şcolii, din cadrul şcolii, din rândul cadrelor didactice, 

nu ştiu exact care sunt nevoile scolii. Un părinte, un consilier, un contabil, nu ştiu dacă ar 

cunoaşte atât de bine nevoile şcolii şi nu ştiu dacă se poate plia exact pe nevoile şcolii. As fi 

preferat ca noi, cadrele didactice, sa fim  majoritare în CA 

 Ideea de a implica comunitatea în activităţile şcolii este ideală, dar mai este mult de lucru 

cu comunitatea, nu numai cu părinţii, ci şi cu administraţia publică, de exemplu. Nu 

realizează că trebuie să se implice mai mult în şcoală. Eu mă uit la externi, aud, văd, nu 

cunosc legislaţia. Bunăvoinţă au, dar într-un anumit sens sunt limitaţi, lasă la latitudinea 

şcolii orice problemă. Sunt departe de a fi la curent cu legislaţia şcolară şi şi de a găsi 

soluţii legate de anumite probleme. 

 

Extrase din interviuri 

 Părerile celor din afară sunt întotdeauna avute în vedere şi toate discuţiile care se poartă, 

se poartă deschis şi ţinându-se cont de ce ştim noi şi ce ştiu dumnealor. În felul acesta, 

cumva,  comunicarea este mai bună între şcoală şi mediul exterior. Schimbul de idei este 

mai bun şi mai constructiv pentru şcoală. Cred că faptul că ei contribuie la întrunirea 

cvorumului, ne-a ajutat pe noi să facem îmbunătăţiri în şcoală. Pentru mine acest aspect 

este pozitiv. Dacă la început ne-am  gândit că trebuie să stăm tot timpul cu gura pe 

dumnealor şi să îi aducem de colo sau de dincolo, acum am ajuns la concluzia că este un 

lucru bun, pentru că în felul asta şi dumnealor sunt mai la curent cu ceea ce înseamnă 

problemele şcolii şi că, de fapt şi de drept, oricât am vorbi noi despre descentralizare, ai 

nevoie de sprijinul celor din jur. De unul singur nu reuşeşti. 

 Responsabilitatea este mai mare, mai ales când este vorba de banii şcolii. Oamenii au 

înţeles că trebuie să fie acolo dar să nu voteze ca turma ci să îşi asume anumite decizii. 

 Democratic, până la urmă luăm cele mai bune hotărâri pentru binele şcolii, pentru ca ea să 

funcţioneze la parametri normali. 

 

 Extrase din interviuri 
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 În primul rând privim planificarea şedinţelor ordinare, la care mai adăugăm tot ceea ce a 

mai intervenit de la ultima şedinţă încoace. Probleme care ne sunt aduse la cunoştinţă fie 

de secretariat, fie de reprezentanta elevilor, fie de reprezentantul asociaţiei de părinţi, 

situaţii care au mai apărut pe parcurs, cerinţe ale inspectoratului, cerinţe ale primăriei, le 

aşezăm pe ordinea de zi, o transmitem către cei care sunt în afara şcolii, reprezentantul CL 

şi reprezentantul primarului, reprezentantul comitetului de părinţi şi profesorilor din CA 

 Avem un proiect de activităţi, cu şedinţe ordinare. Le avem în aceeaşi zi a lunii, ultima zi a 

lunii, la aceeaşi oră, aşa că fiecare îşi face programul şi numai dacă este ceva neprevăzut 

adăugăm la ordinea de zi. Avem convocator, la fiecare şedinţă avem o ordine de zi care este 

pe site-ul şcolii publicată, normal că se mai modifică cu problemele curente. 

 Anunţăm online şi telefonic. Avem pe site-ul şcolii graficul şedinţelor, ordinea de zi pentru 

fiecare şedinţă - toate se pot consulta acolo 

 Păi înainte de a începe un an şcolar avem o anumită tematică a şedinţelor care au loc 

lunar, există şi un registru cu şedinţele. Se face convocatorul, se convoacă telefonic şi prin 

email (unii profesorii au  email şi răspund, pentru alţii este o problemă, dar se anunţă şi 

prin secretariat), se face în aşa fel încât să participe toată lumea, să fie cvorum. Dar mai 

sunt şi şedinţele extraordinare, şedinţe care au loc ca urmare a unor situaţii neprevăzute, 

dar care trebuie urgent rezolvate. 

 Determinăm ceea ce este de făcut după calendarul de activităţi, pregătim documente, avem 

uneori discuţii prealabile cu profesorii. Cu restul este un pic mai greu, se alcătuieşte un 

dosar cu documente pe care îl distribuim celor accesibili. Cu trei zile înainte de şedinţa CA, 

secretara CA întocmeşte un convocator cu ordinea de zi şi o transmite prin e-mail sau 

telefonic. 

 În primul rând respectăm un grafic şi o tematică. Sunt anunţaţi. Sunt două feluri de 

şedinţe: ordinare şi extraordinare. Pentru şedinţele ordinare, secretarul CA anunţă prin 

email, cu 72 de ore înainte. Pentru şedinţele extraordinare, sunt anunţaţi cu o zi înainte. În 

funcţie de ordinea de zi, pregătim şedinţa, în funcţie de tematică. Sunt prezentate 

documentele care sunt de discutat şi de analizat şi ordinea de zi. 

 

Extrase din interviuri 

 Am avut achiziţii. Aici este documentaţie, comisie, dar avem totul organizat (dosar cu 

anexe, le studiem). 

 Membrii CA primesc documentele pe care le furnizez eu, ca director, dar mai îşi iau şi 
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propriile informaţii din legislaţia şcolară, vin la şedinţă pregătiţi şi discutăm cu toţii. 

 Tematica este anunţată înainte şi se vine cu mici analize şi studii.  Întotdeauna oamenii 

sunt pregătiţi, nu ne trezim aşa la şedinţe.... 

 Da pentru că tematica e anunţată de la începutul semestrului ...şi responsabilii de cum sunt 

fixate activităţile ...Una dintre ele este a consilierului educativ cu privire la activităţile 

educative, cum se desfăşoară ele în şcoală 

 De exemplu, pentru bursele de merit-sociale un membru CA a prezentat procesul verbal. L-a 

citit, am stabilit criteriile şi l-am înaintat cu adresă la primărie. Pentru CDS facem 

chestionare, avem o comisie pentru CDS, centralizează, analizează şi prezintă situaţia. 

 Da. De exemplu când am discutat problema decontării navetei. S-au documentat (ei care 

erau navetişti şi membri în CA), au venit cu un articol, cu metodologia privind decontarea 

navetei şi astfel am făcut demersurile pentru a deconta suma necesară pentru întreg anul 

2015. 

 

 Depinde însă cum se fac formările. La unele te duci şi la fel vii. Mai bine iei o carte şi citeşti. De 

la unele am aflat câte ceva, de la altele am venit cu o hârtie. 

 Ultimele formări sunt mai mult pe hârtie. Nu sunt de acord cu modul lor de desfăşurare. Să se 

facă lucruri mai concrete. 

 Cred că ar mai fi binevenit un curs în domeniul legislaţiei. Un program de legislaţie şcolară. 

 eu ştiu, relaţia cu primăria, descentralizarea, este cel mai important lucru. 

 Cred că ariile de interes ar fi administraţia şcolară şi marketing şcolar.  

 Ar fi necesare, de exemplu, cursuri de legislaţie. Având în vedere că nu toţi membri CA au 

formare  sau pregătire de specialitate,  ar fi bine să aibă cunoştinţe de management şcolar. 

 

 

 În funcţie de solicitările noastre, prezenta lor este... părinţii de exemplu , cu cât elevii sunt mai 

mici putem intra mai uşor în contact, cu cât cresc, interesul părinţilor scade.  

 Avem şi lectorate. Le prezentăm ce ne propunem, de exemplu, să premiem în fiecare an 

rezultatele bune sau excepţionale prin banii primiţi de la asociaţie. 

 Părinţii. Cu părinţii avem o relaţie bună, care a devenit, pe măsură ce au trecut anii, mai 

eficientă şi mai strânsă. Atât cât pot dumnealor colaborează cu şcoala şi cu cadrele didactice 

în vederea asigurării unei frecvenţe mai bune a elevilor şi a respectării Regulamentului de 

Ordine Interioară. Am avut proiecte bune. Hai la şcoală, a fost un proiect foarte bine venit, cu 
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trei ani de implicare (a şcolii), am avut noroc. Am participat la mai multe astfel de formări (de 

exemplu, cursuri pentru părinţi) şi toate acestea s-au simţit. 

 

 Sindicatele sunt prezenţe active, se pronunţă, se implică mai ales în calificativele pe care le dau 

cadrelor didactice, în rest sunt prezente, dar se implică mai puţin la personalul auxiliar; se 

implică la stabilirea locurilor vacante. 

 Sindicatele se implică, sunt prezenţe active în viaţa şcolii (ţinem cont unii de părerile altora, 

colaborăm). 

 

 

 Elevii poate că au un rol mai puţin important, mai ales în mediul gimnazial, dar cred că prin 

anumite activităţi, gen prin responsabilizarea lor, nu numai prin respectarea regulamentului 

de ordine interioară, ci şi prin implicarea lor în administraţia şcolii. Trebuie ca elevul să nu 

mai fie un simplu participant la ore, ci să fie implicat în activităţi de voluntariat şi în 

problemele administrative. 

 Cu elevii - da, avem un elev membru în CA în clasa a XI-a, anul trecut am avut un elev în clasa a 

XII-a dar a plecat, e parcă mai matur de când participă în CA şi ... s-a mai maturizat 

 Cu elevii implicarea este altfel (indirectă). În fiecare an dăm chestionare, tragem concluzii, în 

măsura în care ne pricepem, din răspunsuri ... Aşa aflăm ce vor şi ţinem legătura. 

 Elevii - avem o relaţie bună. Am lucrat cu cei din ciclul gimnazial. Problemele lor sunt 

discutate, le discutăm şi îi consultăm.  

 

 

 CL are un rol foarte important deoarece, conform legislaţiei, tot ce înseamnă bază materială, 

clădiri, lucrări modernizare sunt atribuţii ale CL şi ei trebuie să contribuie la modernizarea 

bazei şcolare, la asigurarea siguranţei şcolare, ISU, creşterea calităţii, DSP, trebuie luate 

autorizaţi de sănătate publică şi atunci trebuie investit şi în clădiri... 

 Cu Consiliul Local colaborarea este foarte bună. Nici n-am mai exista ca şcoală fără implicarea 

CL. Pentru orice problemă a şcolii, ne întâlnim, vorbim, ne oferă soluţii. Primarul comunei este 

reprezentant în CA şi rezolvă problemele... asigură combustibil, sume complementare (din 

acest motiv nu am avut niciodată întârzieri la salarii, la profesori, au luat banii la timp) sunt 

foarte multe de zis...a renovat şcoala, a făcut lux, a asigurat toate condiţiile de la oraş. 

 Consiliul Local este foarte implicat, doi membri desemnaţi şi unul propus de primar. De cele 
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mai multe ori nu pot veni, dar când vin sunt implicaţi. Nu sunt de specialitate, nu au tangenţă 

cu învăţământul, dar de trei ani sunt aceeaşi şi cunosc viaţa din şcoala noastră bine. Aduc 

puncte de vedere din afară, care poate nouă nu ne convin, de exemplu ce îşi doreşte 

comunitatea şi se ajunge la un compromis (între ce vrem noi şi ce aşteaptă comunitatea). 

 Consiliul Local - o relaţie bună. (Reprezentanţii Consiliului local) Sunt deschişi dialogului cu 

noi, ne sprijină în toate activităţile, nu sunt reticenţi, se implică, participă la activităţile 

extracurriculare şi ne ajută. Cunosc şcoala (şi problemele ei). 

 

 

 Agenţii economici - clasele de tehnologic, automat au un stagiu de pregătire practică, pe care 

le desfăşoară efectiv la agentul economic. Pe profilul electromagnetic, cu greu am putut 

încheia un contract. Numai pentru (profilul) cel economic, fără probleme am făcut practică, 

este perfect, avem unde. Dincolo, la profilul electromecanic, sunt probleme, că este un singur 

loc în oraş unde elevii pot face practică. Fireşte că avem şi ateliere la şcoală, dar nu este acelaşi 

lucru. Ar trebui să facem o jumătate din timp la agentul economic... 

 Avem şi sponsorizări. Prin donaţii, printr-o societate. 

 

 

 

 Ar trebui cei din CA să fie stimulaţi material, pentru că îi chemi de câteva ori pe lună la şedinţe, 

le mai dai câte ceva de făcut, totuşi, faţă de alţi colegi au alte atribuţii, trebuie stimulaţi 

financiar. 

 De ce să nu fie plătiţi CA? Este şi o latură negativă. Unii vor fi motivaţi numai financiar, de 

aceea vor vrea în CA şi nu de alta. Apoi se aleg în consiliul profesoral pentru CA , sunt grupuri 

de influenţe şi când se votează, se votează între ei. Dacă ar exista posibilitatea legală de a fi 

plătiţi nu e rău, ar fi un lucru bun pentru cadrele didactice din CA, dar pentru ceilalţi nu. Şi 

probabil că directorul ar susţine pe unii  şi s-ar ajunge la discuţii că directorul dă bani să fie 

susţinut. 

 Aş motiva membri CA şi financiar, cu 2%. Cerem, dar nu motivăm. (Să fie ca) o premiere. Ar fi 

suficient 2%. Acum de ce acceptă un cadru didactic să fie membru în CA? Având rol decizional 

CA, se simt onoraţi că fac parte din acest organism. Membrii CA care sunt cadre didactice sunt 

aleşi de colegi şi sunt un pic de lideri. Sunt purtătorii de cuvânt ai colegilor. 
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