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A. Einstein
MODALITĂŢI
ETAPE

1.
Stagii de formare

Ofertarea programului şi
integrarea iniţiatori(co)elaborarea curriculară
facilitatori-utilizatori
Literarea metodologică şi
redimensionarea
competenţială a formatorilor
meto-competenţială
Acomodarea cu modul de
(co)proiectarea
lucru şi cu formula de ghid
aparatului ghidant
Constatarea situaţiei faptice investigarea tematică
din zona de interes
(studiere-selectare)
Ghidarea procalitativă
pregătirea de lucru
a conducerilor colective
(situaţia areală/locală)
pregătirea de
Monitorizarea şi evaluarea
internă de (produse şi) efecte
evaluatori
Cercetarea specifică
demultiplicare-reiniţiere
zonală/locală
de program

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

2.
Cercuri de calitate

3.
Proiecte

–

–

–

–

consultare prealabilă

prospectarea pieţei
(studii de posibilitate)
elaborarea de
studii de impact
translarea la
actul administrativ
acordarea de
consultanţă
extrapolare şi
aplicaţii

prelucrarea de
date reprezentative
situaţionalizarea
intervenţiilor
analiza de documente,
de prestări, de reacţii
structurarea
de bune practici

MENŢIUNI.
Deschise prin câteva lămuriri introductive (B.) - în ambele sensuri ale termenului: ca uvertură la
dezvoltările din textul-miez (D.) şi ca preliminarii utile preînţelegerii relaţiilor dintre topicele discutate -,
reperele modal-temporale ale programului figurează în spaţiul-cadru (linia ondulată dublă) şi vor
fi tratate (C.) drept borne pentru calea metodologică a programului.
În spaţiile-intersecţii (colţar) sunt distribuite "personajele principale" ale demersului cercetiv, abordate
ca răspunsuri la un implicit "de ce?" nu etiologic-justificativ, ci teleologic-proiectiv, asociat unui cum?
orientativ în orizont demultiplicativ (replicativ)*), în scopul emendării/localizării în fiecare grup de
facilitare / conducere interesat de program; altfel spus: "ancore" pentru dezvoltări reieşite din dorita
cooperare dintre iniţiatori-conceptori, formatori/ghidanţi**), utilizatori***) şi evaluatori în al căror
"centru" virtual stă instrumentul de optimă orientare: ghidul congenial. Intrările sunt complinite "figural"
în Anexe (G.) şi chestionate în text prin casete cu solicitări de reflecţie şi exerciţii de reglare.
Sub E. şi F. – concluzii şi recomandări din perspectiva de program, respectiv câteva referinţe şi
semnalări bibliografice din focarul, dar şi din aura subiectului.
Notele de final (H.), numerotate cu cifre arabe****), constituie un bogat aparat de extensii şi glose –
de preferat fiind, de aceea, ca eventuala tipărire a acestui text să se facă în două părţi/"cărţi" distincte
(cu Notele de final în chip de apendice).

B. Lămuriri
Şcoala trebuie să evolueze – din loc al informării, în loc al transformării*).
*)

diferenţa este de mediu de circulaţie, demultiplicativul fiind "galic", iar replicativul, anglo-saxon; îl preferăm
pe primul, deoarece lipsit de conotaţia "polemică" pe care al doilea o are în română – ipostaza demultiplicativă
fiind, mai degrabă, variantă decât alternativă
**)

vom evita, prin această formă a termenului, omonimia cu profesia/ocupaţia din domeniul turismului

***)

preferăm - ca de obicei - "utilizator" lui "beneficiar", întru inducerea ideii de co-participare activă/dinamică
în procesul de profesionalizare continuă, indiferent de natura sau de gradul acesteia; actanţii din sistem pentru care
"beneficiar" este licit sunt instituţiile susţinătoare financiar (minister, inspectorate şi partenerii acestora)
****)

notele curente de subsol - minimale şi, în genere, doar indicative - sunt marcate cu asterisc
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W.J. Barry

Ni se pare şi firesc, şi necesar**) ca o cercetare proiectată, din principiu, ca reflecţie
- sprijinită, desigur, pe o instanţă documentară ("de teren" sau livrescă) -, dar care
vizează şi aplicarea (instrumentală), să se introducă prin câteva precizări – dintâi
autoscopice: elocvente pentru conştiinţa ei de sine; apoi, obiectuale: de focalizare
şi de circumscriere a temei; în fine, proiective: de anunţare a unor perspective
intenţionale (fie ele şi ideale). Cu alte cuvinte, elaboratul de cercetare are a porni
pe cât de lucid în ordine deontologică, pe atât de întemeiat în ordine hermeneutică,
de la propria condiţie, spre a se întoarce acolo, pe o altă spiră – cu gând de repornire.

I. Caracterul de program
Este de precizat dintru bun început pricina pentru care, când intenţia declarată a acestui demers
este de a întocmi un ghid - metodologic - sumarul acestuia cuprinde un sinopsis de program.
Să nu-şi fie, oare, un astfel de instrument suficient sieşi, chiar dacă îşi respectă şartul1?
Oricum, nu temerea că tocmai acesta nu şi-ar putea fi ne-a îndemnat la plasarea lui în cadru de
program, ci precauţia asupra optimei lui receptări (v. 4) de către destinatarul iniţial - formatorii
de formatori - ca mediant; de către cel final - conducerea colectivă a şcolii - ca utilizator; şi de
către ambii ca potenţiali continuatori ai iniţiativei propuse prin el. Obişnuiţi, prin varii
"formări", cu un regim de lucru în convenţia căruia sunt consideraţi pasivi "beneficiari" ai
unor teme recurente, formabilii adulţi sunt nu doar de cooptat în amintitul rol de coparticipanţi
coactivi, ci şi în cel de demultiplicatori proactivi, dar şi de câştigat pentru abordarea teoractică
(i.e. nu teoretică şi practică, ci teoretic-practică) a unui subiect ca ghidarea procompetenţială
– tip de facilitare2. Or, aceasta cere un demers nu instanţial-aleatoriu, ci continuu-stăruitor,
de program derulat în modalităţi diverse şi în etape distincte, dar conjuncte. Această orientare
este garanta prizei solide la arcul dintre concepţie şi instrument, consubstanţială componentei
formativ-procalitative a ariei şcolare, pentru care actul de cercetare trebuie mereu recalibrat.
Ca şi cea administrativ-gestională (la fel de importantă3 şi, deci, de dezvoltat expert), ea cere
convocarea tuturor trăsăturilor presupuse de apartenenţa clasematică a ghidării la axul deschis
de facilitare (BIII şi 12, unde lămurim distincţia dintre formare (în sens generic/specializat)
şi facilitare (în sens specializat) - pe vertebrala drum/cale strategic/ă pe termen mediu-lung
– extensiv în teritoriu şi intensiv în rezultate (produse şi mai ales efecte). Ea este servită de acel

*)

Ideea pare a proveni din From Information to Transformation. Education for the Evolution of Consciousness, a
lui T. Hart, din 2001 (în: Studies in the Postmodern Theory of Education, New York, Peter Lang, vol. 162).
**)

am procedat astfel şi cu textul care a pregătit acest Ghid - Mihail, T.M. (2012) Managementul performării
procalitative a competenţialităţii personalului de conducere şcolară, Bucureşti, ISE, pre-print (v. www.ise.ro →
Teme de cercetare → Cercetări recente 2012-2013) -, ca şi cu altele
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efort de cercetare apt de a induce şi de a menţine omogenitatea de concepţie-implementare
absolvită de complacerea în diseminativul "clonelor" de informaţie şi al "sosiilor" de algoritmi.
Nu soluţii ready-made drapate în good practices disimulând adesea anastatica best practice-i
sunt, ni se pare, necesare şi utile, ci libera cultivare a demultiplicativului (replicativului)
inovativ situaţionalizat, ca "desen" pe canavaua unei reţele de principii şi de propuneri de lucru
transformative, în care asistarea devenirii eutropice (optimei orientări personale*)) prin
complexul cercetiv-formativ-ghidant inspiră înfiinţarea, consolidarea şi optimizarea
bugetului de expertiză competenţială a cât mai feluriţi utilizatori. Altfel spus, identitatea de
program înseamnă gândirea ghidării (şi a "uneltei" ei, ghidul) într-o integrală care, alături de
axialul punerii în operă cu formabilii manageriali, cuprinde şi activităţi de escortă nu doar
anturante, ci şi condiţionante4: deşi focus-ul cercetării-sursă este proiectarea şi prefigurarea
performării activităţii de ghidare a expertizei manageriale a conducerii colective (CA) a
unităţii şcolare, şansele de reuşită implementare ale acesteia sunt slabe în absenţa mişcării
preliminare de formare de formatori specializaţi promanagerial şi alocaţi ocupaţional în
sistem, ca şi şansele de menţinere şi de optimizare a ei – în lipsa ulterioarei continuări a
programului prin cercetare locală asistată. În acest sens, asigurarea unui cadru cum ar fi
înscrierea programului ca şi constantă în Planul de Dezvoltare Instituţională a Unităţii Şcolare**),
cu expresa marcare, în ediţiile lui succesive, a progreselor realizate, îi va cauţiona continuitatea,
iar înfăptuirea prin intermediul proiectelor cofinanţate şi, treptat, autofinanţate – susţinerea.
Unele învăţăminte din dezastruoasa conducere a componentei pentru profesori a "Proiectului
de reformă..." din anii '90 s-ar vădi, astfel, trase5.

Înainte de orice (re)punere a problemei – de lămurit o chestiune de principiu:
este tema conducerii colective a şcolii cu adevărat relevantă – şi anume nu doar
sub aspect formal-normativ, ci din perspectivă practic-funcţională şi, îndeosebi,
din/în perspectiva reformării calitative a procesului educaţional?
Consemnaţi în agenda dvs. de lucru - spre a aduce în discuţie la momentul potrivit -

II.răspunsul
Conducerea
a unităţii şcolare
la carecolectivă
ajungeţi, argumentele
care l-au conturat, reflecţiile care l-au însoţit şi
opiniile celor cărora
(eventual) l-aţi împărtăşit. A se vedea, în sprijin, 6.
6
Punct de sprijin: .

Optaţi cu argumente teoractice (teoretic-practice): având în vedere expertiza dvs. de
*) formare in-service, aţi prefera ca, în cazul implicării în acest program:
am lansat termenul (< el. eu = bine, optim + tropē = întoarcere, răsucire, orientare) în 1993, în comunicarea
- Jargon
să vi se
un instrument
(ghid)Conference
de formare
a conducerii
şcolare
The Eutropic
As livreze
A Technology,
apărută în PATT-6
Proceedings,
Eindhoven,
ca colective,
educaţional,
i.e. fără legăturăcăruia
cu disputa
să-iepistemică
urmaţi paşii
entropic-extropic
prescrişi?
**)
să(2011)
fiţi cooptaţi
program
în care
să participaţi
la co-elaborarea
unui
Mihail, -T.M.
Planul deîntr-un
Dezvoltare
Instituţională
a Unităţii
Şcolare (PDIUS)
în orizont proreformator
instrument
de
tip
ghid
–
situaţionalizabil,
apoi,
în
diverse
grupuri
de
lucru?
[capitol de autor şi schiţă de modúl de formare]. În: Colectiv. Proiectul de Dezvoltare Instituţională a Şcolii (PDI) –
un instrument al schimbării. Bucureşti, ISE – pre-print. O scurtă incursiune în dezvoltările de acolo – sub 9
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II. Punctul de pornire: conducerea colectivă a unităţii şcolare
Produs al gândirii democratice şi manageriale - întărirea spiritului democratic prin control este
unul dintre paradoxurile evoluţiei -, conducerea colectivă a şcolilor (cu personalitate juridică),
numită 'consiliu de administraţie' este consacrată în Legea 1/2011, fiind alcătuită din directori,
profesori şi din reprezentanţi ai primarului, ai consiliului local şi ai părinţilor*). Ea constituie
focus-ul programului discutat, dar nu atât în privinţa formală - criteriile de eligibilitate a
membrilor**) (ţintind, mai degrabă, certificarea decât calificarea7) şi altele asemenea -, ci în cea
substanţială a atribuţiilor implicate (pe care un corpus nomic mai puţin atomizat şi mai
permisiv cu autonomia şcolară le-ar lăsa în grija altor documente de reglementare decât legea).
Selectăm, ilustrativ - ca probante pentru educaţional-procalitativul vieţii şcolare - atribuţiile:
1/ asumarea de către CA, în mod expres, 'alături de director', a răspunderii publice pentru
'performanţele unităţii şcolare'; 2/ confirmarea formelor de 'dezvoltare profesională' (a adulţilor)
ca programe; 3/ aprobarea c.d.l.–c.d.s. ca 'pachete opţionale disciplinare'.
Aflate în zone nodale - distincte, dar convergente - ale activităţii CA, ele reclamă clarificări.
Limpezirea nomică este cu atât mai necesară - începând de la conceptual - cu cât lipsa ei
înseamnă "ape tulburi" în sistem. Concluziile reieşite din varii demersuri practice, cum ar fi
sinteza evaluărilor unor sesiuni real-interactive (i.e. proiectate-performate ca interformări
asistate), pot ajuta, desigur, clarificarea – dacă preluate la nivelul deciziei. Dar: într-o epocă
de rapide şi pronunţate schimbări metamanageriale*) şi educologice8, proiectarea expertizei

*)

Directorul şi directorul adjunct - membri în 'corpul naţional de experţi în management educaţional' (postură
care asigură, conform legii, exclusivitatea ocupării funcţiilor de 'conducere, de îndrumare şi de control') - fac parte
de drept din CA. Cum vor fi fost, însă, declaraţi experţi manageriali - deci virtuali directori (fie şi cu delegaţie) cei care nu au absolvit certificabil cele câteva zeci de ore de pregătire... obligatorie? Şi cum funcţionează ei dacă
parcurgerea pregătirii prevăzute prin excepţie nu este (cum am demonstrat) practic posibilă în termenii stabiliţi?
**)

Condiţia de bază (dar, cum se vedea, supusă dispenselor) este absolvirea, cu cel mult cinci ani înaintea numirii, a
unui program de formare in-service în management educaţional şi în cel al calităţii, prevăzut cu minimum 60 de
credite transferabile. Accentul este pe conformitatea cu norma (administraresite.edu.ro/index.php/articles/15248).
*)

în lipsa unei *manag[ement]ologii şi cu "ştiinţa conducerii" insuficientă reflecţiei despre management
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pentru funcţionarea normală şi procalitativă a conducerii (colective) şi pentru obţinerea de
calitate managerială prin progres, reclamă câteva condiţii sine qua non:
# inovaţie – faţă de care proiectarea expertizei este de întemeiat pe o instanţă de
discontinuizare, de comutare proreformatoare în chiar zona bazelor de lucru (principii,
concepte, moduri), prin dezînfeudare faţă de abordarea convenţional-tradiţională (v. sub 7.1]);
# permanenţă – faţă de care proiectarea expertizei este de abordat cu formatori din
subsistem, anume pregătiţi - prioritar (şi, deci, preliminar) - prin facilitarea dobândirii de
expertiză modală în câmpul ghidării proocupaţionale, adecvată prestaţiei stimulative de tip
demultiplicativ în grupurile-ţintă manageriale, şi ocupaţi ca atare în subsistem;
# coparticipare – faţă de care proiectarea expertizei este de (re)dimensionat în direcţia
interformării asistate - cu utilizatorii în rol de conceptori de bune practici - şi a susţinerii
deprejudecate (nu, dimpotrivă, a disuadării idiosincratice!) - cu responsabilii şcolari de la
nivelul cel mai înalt şi din teritoriu în rol de investitori strategici de resursă umană.
Iată de ce fixarea eterogenului CA şcolar ca obiect al optimei orientări spre buna funcţionare
prin conlucrare presupune - cel puţin pentru dimensiunea profesio-educaţională - ţintirea unui
univers competenţial integrator de concepere-organizare-monitorizare-evaluare, sectoare
de activitate (considerate) ca fiind foarte diferite - teoretic, managerial, evaluativ - şi de aceea
tratate, de regulă, separat. În aceasta şi rezidă adevărata dificultate a întreprinderii, şi nu (v. 6.2])
în sfaturi pentru punerea în practică a unor norme încă neclarificate. De exemplu:
1/**) vizând existenţa CA ca organ compozit de conducere colectivă:
a/ insistenţa în Lege asupra necesităţii consultării de către CA, pentru validarea formală
a documentelor profesionale, a varii organizaţii - unele oricum reprezentate în CA este: birocratică (vestita intenţie de "acoperire" cu felurite aprobări) sau circumspectă
cu reala funcţionare colaborativă a CA şcolare?
b/ menţionarea asumării de către CA 'alături de director' a 'răspunderii publice'
pentru 'performanţele unităţii şcolare' este: o marcă de solidaritate intrainstituţională
sau o resubliniere a rolului directorului***), întru recuperarea autorităţii componentei
intern-şcolare a CA asupra şcolii – cu originea în aceeaşi amintită circumspecţie?
2/ vizând factura programelor de pregătire a membrilor conducerii colective:

**)

cifrele trimit la cele trei atribuţii selectate mai sus

***)

O.U. 49/2014 (M.O., P.I, 486/30.VI), Art. 96 (4): 'Preşedintele consiliului de administraţie este directorul [...]'.
Nicio alegere, deci. Puterea de tip centralist se reinstalează, cu slabe perspective pentru adoptarea guvernanţei şcolare.
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a/ indistincţia privind pregătirea pentru a/ evoluţie profesională; b/ carieră ocupaţională
este: un blanc de concepţie programatică sau un mod tacit de a ocoli (din care motive?)
trebuitoarea diferenţiere a formării on-the-job, în condiţiile: continuităţii formaţiei de
bază la profesori / discontinuităţii formaţiei de bază la corpul managerial?
b/ pregătirea on-the-job a (tuturor) membrilor CA - care au background foarte variat
(Art. 10.4. şi 11.2-3 din Metodologia de organizare şi funcţionare a CA din unităţile de
învăţământ preuniversitar) - este (preconizată ca): diseminare-popularizare - de genul
"abilitării" din anii '90 - sau (ca) specializare ocupaţională omogenă*)?
3/ vizând demersul reformator pe calea managerială a conducerii colective:
declararea cursurilor opţionale adoptate prin CA ca 'disciplinare' este: un mod formal
de încadrare a lor în tradiţionala convenţie pedagogică sau disimularea lipsei posibilităţii
de înnoire a subsistemului în baza introducerii, prin conivenţa şcolar-perişcolar, a unei
integrale curriculare**) ca dimensiune esenţială a competenţialităţii?
Lămurirea acestor aspecte***) în vederea proiectării programatice a introducerii şi a optimizării
pregătirii conducerii colective în condiţii de inovare, permanenţă şi coparticipare vizează - în
baza circumscrierii manageriale a trăsăturilor selectate mai sus - relaţia atribuţii-competenţe:
• conducere colectivă coparticipativă prin adoptarea guvernanţei şcolare;
• pregătire specializată prin gândirea formării ca facilitare (ghidare) proinovativă;
• implicare curriculară a principiilor competenţialităţii autentice.
Pregătiţi în agenda Dvs. de lucru acele întrebări pe care le socotiţi necesare pentru
lămurirea deplină a noţiunilor insuficient cunoscute/clarificate întâlnite în acest capitol,
spre a le adresa la momentul oportun şi în mod constructiv.
Procedaţi la fel pentru toate capitolele!

III. Cercetare → facilitare → cercetare
*)

v. C2e.; firească este şi prevederea apdatării-apgradării expertizei ca o continuizare (follow-up) a pregătirii

**)

v. Fig. 9. În convenţia propusă aici (7..2]) cross-curricular = optica modală a(supra) formării, transdisciplinar
= confluenţa topică proformativă, iar nonformal-informal = preluarea în curriculumul performat interactiv a
evenimenţialului curent şi a spiritului extracurricular; de subliniat o dată în plus că neglijarea pregătirii
preliminare a formatorilor spre a introduce - măcar pentru acest tip de curs, dacă nu, cum ar fi normal, pentru
integrala curriculară - regimul veritabil al competenţialităţii (v. 4.3] şi Db1.) poate fi cauza suficientă a tendinţei
minimaliste a revenirii la skills, la manuale unice (fie ele şi ultrainformatizate) şi la monodisciplinaritate
***)

Semnalam, în Mihail, T.M. (2011), pericolul dependenţei instituţiei şcolare - în cazul operării în Educaţie a
unei descentralizări fără de-concentrare -, de o administraţie publică locală inapetentă la înnoire reală prin
concepţie inovatoare în domeniu. De aceea, din ghidarea managerilor (deci, din expertiza formatorilor) nu
poate lipsi principiul guvernanţial al complementarităţii subsidiaritate-policentricitate.
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Abordam, introductiv (BI.), ideea de program ca integrală de lucru. Odată precizat (BII.)
obiectul acestuia, sunt de prezentat*), în secvenţialitatea producerii pe "scenă", "actorii" lui. Dar,
în unitate de stil cu mefienţa retorică de sub 6, putem începe prin a ne întreba: nu este, oare,
suficientă diseminarea în sistem, spre a fi urmate "în literă", de normative, ordine, metodologii?
Şi nu este îndeajuns pentru aceasta o "instruire" la "conferinţele" de toamnă ale "cadrelor"?
Credem că nu: "bun conducător" de ocupaţionalism executiv, legalismul centralist-mimetic
închis în aceste întrebări (nu tocmai mimate...) se află în dezacord până şi cu "viziunea"
clamată în planificările (multi)anuale ale activităţii şcolare, nemaivorbind de procalitativul
coactiv, de specificul de fond al competenţialităţii şi, în definitiv, de individualitatea libertară.
Alarmant este, însă, că un astfel de spirit nici nu trebuie inventat spre a servi, per a contrario,
ca pretext pentru revenirea la starea firească de lucruri. El există şi se vrea propagat. De pildă,
din textul semnalat sub 6.2] se poate afla (Cap. 3) că, odată legiferat, 'proiectul de schimbare' nu
trebuie deplasat 'în zona oniricului', ci 'caracterizat prin realism'. Frapantă din partea unui 'grup
de iniţiativă' ca acela declarat în Introducere, reînvierea - fie şi într-o improvizată compilaţie de
prevederi legale prezentate drept ghid - a opoziţiei 'realism-onirism' este un gest cel puţin riscat.
Prin ecoul ei proletcultist, construcţia apare ca o tentativă inacceptabilă de (re)înscriere a
gândirii libere - câtă este - într-un alt corset ideologic. Şi aceasta pentru că "realistul" 'proiect de
schimbare' este transcrierea Legii în "proiectul" dezvoltării instituţionale9. Astfel, mentalitatea
centralistă după care nu doar practica, ci şi gândirea şcolar-managerială ar fi redusă la simpla
execuţie... neabătută se vede confirmată şi ilustrată. Ea proscrie ca "onirice"**) – de această dată
nu fugace beletrisme dizidente, ca în anii '50, ci constructe ale reflecţiei reformatoare de fond
nealiniate unui anume "front": produsele cercetării inovativ-alternative10. În aceste condiţii,
ar fi preferabil ca acest text să fie privit ca un simplu flatus vocis lipsit de cultură istorică şi de
proprietate a termenilor, şi nu o intenţie programatic de schimbare. Dar, fie şi aşa, introducând
în circulaţie şi prelungind în subsistem efectele unei legi a Educaţiei anastatice şi ale unui spirit
curricular revolut, textul în cauză - chiar drapat în aparenţa promovării legalităţii şi într-o
abordare tehnică - este, odată ajuns la cei pe care doreşte să-i "ghideze", toxic.

*)

de expus pe scurt, în aceeaşi convenţie propedeutică; dezvoltarea urmează se produce în tratarea componentei
de program despre stagiul de formare prealabilă a formatorilor (text de suport sub. C.)
**)

Psihiatrie: patologic halucinogen (confuzia vis-realitate). Estetică (în 'onirism'): 'flux spontan al conştiinţei',
(în suprarealism) 'dicteu automat'. Remember: în România anilor '60 se formase, sub acest generic, un nucleu de
tineri scriitori dizidenţi de la hiperdogmaticul "realism socialist", grup rapid anihilat de Cenzură (Securitate).
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Revenind, însă, în normalitate: ce fel de cercetare este necesară spre a susţine specific un
program de pregătire managerială (ghidare) a conducerii colective a şcolilor?
Înainte să parcurgeţi sugestiile de mai jos, notaţi în agenda Dvs. de lucru câteva
presupuneri cu privire la natura şi la obiectivele cercetării, necesare susţinerii
programului de pregătire managerială a conducerii colective a şcolii.
La nivelul componentei documentare a cercetării, constatarea, pe un eşantion reprezentativ
nu doar şcolar, ci şi perişcolar*), a stării reale a funcţionării concrete a conducerii colective
este de rigoare, şi anume nu doar prin chestionare-"barometru", ci mai ales prin focus-groups
"instigatoare" şi prin studierea documentelor şcolare concludente. Documentarea principiilor
- îndeosebi a celor privind guvernanţa - şi a legislaţiei europene şi naţionale este, şi ea,
obligatorie. La fel – frecventarea produselor anterioare de cercetare – altere (fără însă a
supralicita "argumentul de autoritate") şi proprii (într-o legitimă fructificare autointertextuală).
În fine, reflectarea în presa locală şi centrală de profil a aspectelor domeniului - îndeosebi a
celor problematice - poate întregi imaginea reală a naturii cooperării în CA şcolare**).
În ceea ce o priveşte, reflecţia cercetivă are a se derula pe bazele proreformatoare deja
prezentate (şi pe cele despre care vom mai vorbi), cu atât mai mult cu cât zona în discuţie este
una dintre cele propice pentru ilustrarea principiului după care soluţiile robuste şi durabile,
de registru procalitativ, sunt nu remediale, ci preventive, ceea ce, managerial, se traduce prin
opţiunea nu de a accepta schimbarea sub presiunea crizei, ci de a o provoca în paradigmă.
Această trăsătură "pune" cercetarea ca instanţă lucidă a conştiinţei civilizatorii. În complexul
constituit împreună cu formarea (de fapt: cu setul activităţilor de factura "formării" generice;
v. din nou mai jos şi 12) şi cu dezvoltarea, cercetarea concepută în această cheie înlocuieşte
comodul programatic vid - «a vorbi despre [intenţia de] a face» -, cu angajant-teleologicul11
«a spune ce faci şi a face ce spui».

*)

Tentativa noastră de a coopta pentru idee organismul reprezentativ al zonei perişcolare - comisia de resort a
Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (în structurile de conducere ale căreia funcţionează un fost
ministru al Educaţiei!) - a fost onorată cu o superioară... ignorare, semnificativă pentru importanţa acordată şcolii
la acest nivel al administraţiei.
**)

Unul dintre motivele insistenţei noastre asupra necesităţii realizării ca program - iniţiat de cercetarea expertă
şi continuat de cercetarea locală - este şi partajarea sarcinilor cu privire la investigarea stării de fapt, care este o
realitate nu instanţială (şi nici chiar, locală), ci durativă şi multilocală, necesitând resurse umane şi financiare
pentru detectarea nu numai la un moment dat, ci de parcurs a unui cuantum de date suficient pentru acoperirea
teritoriului şi pentru a ajunge cât de rapid posibil la adevărata menire a unui atare program: optimizarea în timp
a activităţii CA şcolare.

11

Reflecţia proschimbare dispusă (şi capabilă) a accepta, în spirit "activist"*), principiul amintit
se va centra, în chip natural, pe relaţia dintre aceste trei aspecte de realitate:
i/ cel propus prin norme, ca şi prin politici şi prin strategii – cu fisurile lor;
ii/ cel constatat "pe teren" – prin varii moduri de investigare concludentă; şi
iii/ cel imaginat ca util – prin gândire specifică.
În tema discutată, inclarităţile legislative (v. sub BII.) sunt crucial punct de pornire, reperele de
politici şi de strategii nefiind semnificative, deoarece se află în stare de amânare. Confruntarea
lui reflectivă cu datele de teren depinde, însă, cum spuneam, de implicarea mai multor forţe
decât ale cercetării externe în susţinerea operaţiei de culegere a acestora din spaţiul şcolar,
îndeosebi pentru prospectarea potenţialităţii conflictuale (ale cărei semne sunt cunoscute, dar
numai din surse informale). Absenţa - impardonabilă, de altfel, a - interesului sau pretextarea
lipsei de fonduri pot fi compensate prin demersuri locale**). Soluţiile imaginate sunt bine-venite
dacă prezentate ca sugestii şi optime dacă sunt rezultatul a ceea ce considerăm demers firesc:
co-elaborarea lor de către cercetare şi utilizatori, în cadrul programului pe care îl propunem,
prin nuclee mixte de lucru - cercetători, facilitatori şi membri ai cercurilor de calitate (v. C2.)
interesaţi şi de cercetare, şi de pregătirea personalului de conducere şcolară -, care să propună
căi pentru optimizarea pregătirii manageriale şi a activităţii CA în sectoarele ei.
Aplicaţia, la rândul ei, nu înseamnă defel - nu obosim a insista - "diseminarea" produselor de
cercetare, indiferent de specia acestora. Caracterul (co)participativ (v. 10γ) înseamnă extensia
proiectării amintite în două direcţii: intercomunicarea operativă prin mijloacele tehnologice
moderne - de exemplu, pe un forum - sau în reuniuni, cu preluarea a ceea ce se percepe ca
"bune practici" spre a fi discutate, alături de cele proprii, în cercul de calitate şi practicate în
sesiunile de facilitare şi în CA. În acest fel, şansa de a ameliora disfuncţiile şi de a produce
schimbare (în bine) va creşte sensibil. Semnalând (ibid.) trăsătura managerială a aplicativului
prin implicarea organizaţionalului în - printre altele - monitorizarea efectelor, vizam şi ideea
de instaurare democratică a funcţionării transparente - dincolo de orice "lideriat informal" a controlului organizaţional, prin toate structurile interne existente (comisii, consilii) asupra
conducerii, ceea ce va contribui la sănătatea morală a mediului şcolar.

*)

În momente de comutare în paradigmă, locul cercetătorului este nu în vreun "turn de fildeş" (dar nici doar "pe teren",
cum pretindea utopia comunistă), ci în orizontul legiuitorului şi al asociaţiilor profesionale. El are de recuperat,
astfel, activismul veritabil - cel de opinie avizată - de la compromiterea ideologică la care a fost supus.
**)

cercetarea la nivelul subsistemului are şi acest obiect (v. şi C3g.); o sugestie pentru început – sub 4.4]
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Trasaţi, pornind de la cele de aici, "coloana vertebrală" documentar-reflectiv-aplicativă
a subiectului de cercetare aplicată'Curriculumul opţional în oferta noastră formativă
– posibilă temă de lucru recurentă a cercului de calitate.
Dar rolul cel mai important al cercetării-aplicaţie este acela de a intermedia precipitarea
substanţei de lucru a cercetării în facilitare, diferenţiat pe tipurile acesteia.
Facilitarea, spuneam ( 2 ), pare a tenta, în actualitate, să substituie generica, dar demonetizata
"formare-valiză", fenomen care, în absenţa specializării formării la formatorii de formatori
(faţă de care unii încă iau o distanţă neavenită*)), se întâmplă la scară mare, în dauna evoluţiei
domeniului. Pe de o parte, mai generoasă epistemic12, iar, pe de alta, specializată, facilitarea
este raţiunea de a fi atât a cercetării, cât şi a influenţei formative. De interes aici sunt aspectele
formării de formatori şi ghidării, pe care le vom aborda la locul anunţat (C. şi D.). În acest
punct, le desenăm traiectul (de program), care este unul tipic hermeneutic13:

... Cercetare1  Facilitare1  Cercetare2

/

Facilitare3  Cercetare4  Facilitare4 ... /

iniţializare procesuală

continuizare procesuală

Facilitare2  Cercetare3 /
miez hermeneutic
unde**):

C1 = propunere de bază de lucru



C4 = reproiectare de ciclu de lucru

F1 = pre-formare (program şi FF)



F4 = follow-ups (în baza evaluării)

C2-3 = cercetare expertă-locală pentru formare-ghidare
F2-3 = formare (de formatori/ghidanţi) şi ghidare (de manageri) continue
Fig. A

*)

profesional-administrativ-birocratică: incapacitate de a proiecta activitate specifică şi, ca atare, de a prevedea
"posturi în schemă"; ea ilustrează perfect mentalitatea păguboasă a inversării priorităţii cu urgenţa
**)

procesând în modelul derestrictiv 'sfera cu centrul pretutindeni şi circumferinţa oriunde', atribuit lui Pascal, dar
preexistent la Cusanus - 'sphaera cuius centrum ubique circumferentia nullibi' -, care pare a o prelua din milenara
cultură hermetică – întrebarea tulburătoare (măcar pentru unii) în era fizicii subatomice fiind: va fi rezidat el acolo
ca premoniţie sau ca reminiscenţă?...

13

Reiese evident: cercetarea-bază are a fi, cu tot ansamblul ei de iniţiativă-inovaţie, doar un
impuls de lucru, substanţa pe termen lung fiind în sarcina cercetării locale (asistate expert).
La fel, facilitarea constând în prezentarea programului la cei care se asumă benevol ca posibili
formatori de formatori (fiind, apoi, selectaţi), este o scurtă, dar densă instanţă propedeutică,
ponderea facilitării in situ (formare de formatori şi ghidare de manageri) urmând să aparţină,
firesc, forţelor locale (pe care, desigur, conceptorii programului vor continua să le asiste).
Însă condiţia de existenţă a "cercului virtuos" cercetare-facilitare-cercetare este (am spus-o
deja*), dar lucrul trebuie privit din unghi nu doar sistemic, ci şi managerial – prin raportul
dintre profesional şi ocupaţional) în dependenţă directă de disponibilitatea şi de preocuparea
autorităţilor şcolare şi perişcolare pentru schimbare reală. Optimizarea procalitativă (ghidantă
sau altfel) a conducerii colective originează în motivaţia (internă) – singura canava rezistentă
pe care motivarea (externă) oferită de propunători de soluţii pentru schimbare se poate insera
în chip durabil. Şi lucrul este valabil îndeosebi dacă nu suntem indiferenţi la argumentul că
formarea de formatori şi ghidarea ca veritabil continuum întâlnesc în persoanele cu funcţie sau
răspundere managerială în Educaţie un destinatar la care ea nu se poate mula pe un fond
aperceptiv, pe un profil profesional dobândit prin formaţia de bază14, ci (doar) pe responsabila
internalizare de interes ocupaţional. Or, spre a deveni astfel, formarea - în sens specific şi ghidarea trebuie nu numai semnalate ca "ţinte" (şi cu atât mai puţin ca obligaţii) ci relevate
ca "profit" superior. Iar răspunzătoare de aceasta este profesionalizarea continuă – deopotrivă
a facilitatorilor - specializaţi, implicaţi în cercetare locală şi (fapt esenţial) ocupaţi ca atare în
sistem -, de care depinde bonitatea programului, şi a înşişi managerilor, responsabili pentru
valorificarea programatică, de "intrarea în şcoală", a expertizei (competenţelor) rezultate sau,
din contra, răspunzători de neglijarea coordonatelor de profesionalitate şi de supralicitarea unor
criterii formale sau conjuncturale. Complezenţa faţă de acestea din urmă înseamnă ignorarea
propriului lor rol de fond în substanţializarea carierei de conducere şcolară, cu imprevizibile
consecinţe nu doar în privinţa calităţii acesteia, dar, când conceperea ocupării în conducere
are resort normativ şi strategic, chiar în privinţa funcţionării şcolii. Din această perspectivă
este de resubliniat că un program proaplicativ trebuie să fie nu doar coerent şi consistent, ci
şi constant. Ca şi în alte situaţii de influenţare - invocăm, cu riscul coborârii în alt plan,
exemplul cunoscut al programelor de educaţie civică -, a "vorbi despre" fără a "acţiona în"
este insuficient, dacă nu chiar disuasiv când "a acţiona în" se limitează la a obliga prin ordin

*)

aici, dar şi cu diverse alte ocazii (v. şi trimiterea de sub 4.2], în care am abordat - în termeni similari - tema)
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sau la a "disemina", fără a deschide, metodologic, calea pentru ca utilizatorii să procedeze
demultiplicativ (să producă, prin reflecţie modificatoare de valori)*).
"Vehiculul" cel mai sigur pe calea programatică pentru care pledăm este, fără dubii, nutrirea
cercetării pe plan local, a cărei practicare înseamnă contribuţie consistentă la asigurarea
amintitului buget de expertiză (resursa umană competenţializată) constând în valori cu
bază calificativă (şi nu doar certificativă) – cu mult mai preţioase, cum bine se ştie, pentru
mediul (ambientul) favorizant de calitate decât bugetul de antrepriză (al resurselor reunite:
umane, financiar-logistice, de timp - de convertit în durată - şi de informaţie - de privit în
virtualitatea ei de stimulent proiectiv).

Unul dintre cele mai semnificative efecte manageriale ale acestei politici şcolare este
salutara contracarare a tendinţei de retragere a leadership-ului în stare de recesivitate,
sub asaltul birocraticului dominant.
Comentaţi în agenda Dvs. de lucru şi, la momentul potrivit, cu/pentru colegii de grup.
Revenind la topicul iniţial - relaţia dintre managementul CA şcolare şi cercetare -, semnificativă
(şi crucială din perspectiva opţiunilor de aici) este naturala consubstanţialitate a celor două,
sub aspectul mediului de lucru: raţiunea de a fi (utile) a ambelor este producerea/rularea lor
în echipă, şi anume în echipe care exced disciplinarul nu numai prin formaţia (şi condiţia)
diversă a celor implicaţi, dar şi prin aceea că cele mai fertile teme de lucru - manageriale (de
resortul cercurilor de calitate) sau curriculare (de interes pentru profesionalizarea continuă a
adulţilor şi apoi pentru pregătirea iniţială a tinerilor) - sunt cele "trans". De aceea, manageriatul
şcolar (fie el şi numai ocupaţional, cum este acum) trebuie să devină conştient de şi mai ales
activ în rolul lui de zonă de ebuliţie şi iniţiativă antibirocratică şi procalitativă promovată
prin stimularea contribuţiei cercetive în spaţiul socio-profesional de care este răspunzător,
dar de care este de dorit să devină, pe această cale, responsabil.
Nu este, însă, mai puţin adevărat că precondiţia indispensabilă pentru proiectarea şi derularea
de programe de cercetare locală este susţinerea reglementativă (şi, consecutiv, prin politici
adecvate) la nivel de sistem – ordine de idei în care observăm că unul dintre termenii cu mare
frecvenţă în actuala lege a educaţiei este chiar "cercetare". Numai că, exceptând două situaţii

*)

eficienţa discutabilă a "livrării" birocratice de documente sub regimul urgenţei, ori a stagiilor de "formare" prin
cursuri-"cinematograf", este bine-cunoscută
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marginale (dintre care una priveşte cercetarea/anchetarea răspunderii disciplinare a angajaţilor),
el apare doar în... denumirea ministerului/ministrului de resort la data emiterii documentelor15.
Personalul şcolar este legal ţinut a se ocupa cu activitatea ştiinţifică este doar în cazul "gradării"
– de la care personalul de conducere este, fireşte, exclus, tranzitoria funcţionare "managerială"
fiind tratată nu profesional, ci ca pârghie de putere – semn indubitabil de non-etică generalizată,
vădind concepţia retrogradă că oamenii şcolii sunt simpli executanţi, iar cercetarea şcolară – o
îndeletnicire incidentală şi periferică, în locul căreia este preferată birocraţia*). În această
situaţie, spiritul înnoitor poate funcţiona doar graţie iniţiativei manageriale locale, prin
punerea sub semnul culpabilităţii civilizaţionale - prin acţiune organizaţională şi asociativă - a
mentalităţii canonice, opţiune fără-de-care-nu-se-poate (decât prin nefastă dispensă de la
viitorul tinerilor, pe care o luăm deja de un sfert de veac).
Acesta este şi contextul potrivit de marcare a rolului crucial al cercetării zonale în evoluţia
şcolii ca mediu de formare**). În lipsa demersurilor - înfăptuite, măcar parţial, în cooperare
de program cu cercetarea profesionistă - permanente în această direcţie specifică, conducerile
colective ale şcolilor nu vor putea utiliza intervenţia utilă de permanenţă în subsistem a unui
personal de formare şi de ghidare nu doar pregătit omogen, ci şi creditabil, prin sprijinul pe
termen lung al beneficiarului instituţional. Soluţii precum aceea a "diseminării de la centru"
de varii "materiale" indicative sunt, în absenţa a ceea ce numeam integrala activităţilor
formative (în sens larg) paliative – similare, fie-ne îngăduită poncifa culturală, cu aceea a sticlei
cu mesaj aruncată în ocean.
Apreciem chiar că, în condiţiile actuale, speranţa într-o linie de evoluţie în această direcţie
este la perişcolarul bine (in)format – întâi de toate în privinţa deschiderilor pe care le oferă
aparatul managerial actual (cu care vom lucra în cele ce urmează).

*)

Şi nu o spunem noi, "din cabinetul de lucru", ci investigaţia naţională menită elaborării lucrării pregătitoare a
acestui ghid, pe tema "competenţe manageriale" (Mihail, T.M., 2012) - redusă, este drept, din cauza apatiei
subiecţilor-directori, la un simplu sondaj de opinie în câteva judeţe în care Inspectoratele ne-au dat concursul.
Am înregistrat atunci nu doar opinii siderante ('accentul exclusiv pe competenţe este greşit: cultura generală este
mai importantă'; 'pentru profesori, evaluarea pe bază de competenţe este necesară numai dacă se constată plafonare
sau deprofesionalizare'), ci şi lucide semnale de alarmă în privinţa atotputernicei birocraţii. Transcriem doar câteva:
'La evaluări ale activităţii (manageriale, profesionale) sunt solicitate de cele mai multe ori dosare cu "hârtii", care nu
fac dovada competenţelor dobândite'; 'În momentul actual, mai important este "o oră bine semnată" decât una
bine facută'; 'Încă se pune mare accent pe scriptologie'.
**)

sintagma este cea mai adecvată ilustrare pentru sensul generic al termenului "formare"
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Cercetare→facilitare→cercetare este un continuum care, la prima vedere, pare a privi
exclusiv personalul de formare (nu şi pe cel managerial – mai ales perişcolar).
Împărtăşiţi această părere sau sunteţi de acord cu argumentele propuse mai sus în
susţinerea contrariului? Aţi putea oferi şi alte argumente – într-un sens sau în altul?

C. Cadru
A şti despre – un hazard. A şti pentru – un merit. A şti întru – o virtute.

Departe de fi o gratuitate "sapienţială", motoul de mai sus trimite, operaţional, la
deonto-modalul expertizei: competenţele. Până a-l face - nădăjduim - evident (Db1.),
notăm opinia conform căreia competenţialitatea coboară din idealul intelectual-etic
antic: elina areté (romana virtus)*) – marcă nu doar a proceduralului "a şti să faci"
(cu ce ştii), ci a umanului "a şti să devii" ('the best you can be'), a profesionalităţii
personale şi, prin ea, a ocupaţionalităţii soci(et)ale.

Modalităţi şi etape
Cele trei modalităţi sunt propuse împreună cu cele şapte etape - asignate, într-o formă sau
alta, fiecăreia dintre cele trei modalităţi, dar grupate (v. Sumarul) pentru înlesnirea urmăririi
paşilor de program. Repere ale cadrului potrivit pentru a substanţializa instalarea expertizei
manageriale necesare conducerii colective optime a şcolii, acestea rezultă nu din urmarea
mecanică, "legalistă", a unor reglementări universal-valabile şi executorii, ci din parcurgerea
unui program de structurare procompetenţial-procalitativă (formare-ghidare) şi de exercitare
situaţionalizată demultiplicativă (prestare uzual-urentă) care promovează priorităţi, în numele
real-reformatoarei "reînceperi cu începutul": (re)profesionalizarea agentului de formare, în
dauna modificărilor curriculare (şi implicit ale evaluării) pentru elevi16 – natural-ulterioare şi,
astfel, mai puţin şovăielnice.
1[a.-c]. Stagii de formare
Deşi pare potrivit, mai degrabă, discuţiei despre etape, stagiul de formare (generic şi aici)
este de privit ca modalitate, din două raţiuni: întâi, pentru marcarea diferenţei calitative faţă
de obişnuitele "cursuri" – forme de regulă aleatorii de (în genere) apdatare şi (uneori) apgradare
a "nivelului de cunoştinţe" într-un topic sau altul; apoi, pentru conotarea importanţei acordate
calificării în dauna simplei certificări (şi creditări). Corect proiectat şi performat, stagiul este o

*)

Cf. Smith, M.K. (1996, 2005) infed.org/mobi/what-iscompetence-and-competency/, unde este citată şi mai
vechea opinie a Shirley-ei Grundy (Curriculum: Product or Praxis, Lewes, Falmer, 1987), care consideră că,
văzute procurricular, competenţele coboară din modelul aristotelic 'eidos - techne - poietike' [grafia din text]
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unitate de formare dincolo de convenţionala încadrare temporală: un bloc de intervenţie*)
cu "voce" proprie, constituind nu un capitol/secţiune/modúl, ci un "program în program".
Reprezentativ pentru această strategie este chiar primul reper modal al derulării proiectului
care întemeiază cele de aici: pre-formarea, menită specializării pentru şi în program a unui
număr suficient (i.e. proporţional cu aria de implementare) de formatori de formatori în
speţa propusă – demultiplicatori de program şi viitori autori de formare, câştigaţi pentru
ideea de reformă de fond. Nu doar "punere în temă", ci captatio care vizează declanşarea
internalizării programului şi a modului de lucru, stagiul pre-formării are identitatea-cheie care
îl înscrie între modalităţi: cel de "holomer"**) al programului. Menţionăm în acest sens - fără a
insista - că această identitate relevă importanţa aparte a selectării participanţilor17.
Ca utilizatori direcţi de program, membrii grupei de formare vor primi - deîndată ce aceasta
se constituie (şi contractul este definitivat) -, ca suport tehnic de lucru, sinopsisul comentat al
programului, precum şi profilul competenţial18 al formatorului de formatori specific acestui
program, conceput nu dinspre criteriile de selecţie, ci în termenii competenţelor structurabile şi
ai efectelor prezumate, texte de analizat (i.e. prezentat şi discutat), spre deplină clarificare, în
stagiul de pre-formare***). De notat că profilul va reieşi, ca imagine finală şi integrală, şi din
factura evaluării - calificative, nu certificative! -, programată pe parcursul şi la finalul stagiilor
şi după o perioadă de exercitare a expertizei în grupele de manageri şcolari.
Profilul competenţial al formatorului de formatori în acest program poate fi19:
Competenţe configurabile****):
 competenţa de reconsiderare teoractică şi metodologică, în zona de resort, a expertizei
proprii şi circulante privind competenţialitatea;
 competenţa de comunicare*****) argumentativă, în grupa de lucru, a prelucrării
proformative a informaţiei privind conducerea şcolii;
*)

v. Mihail, T.M., coord. (2009) Managementul calităţii în învăţământ. Cercetarea-inovare specific-profesorală de
echipă – asistată expert. Modéle de intervenţie (MdI). Raport de cercetare. Bucureşti, ISE, precum şi aplicaţia:
Id. (2010) MdI: cercetarea specific-profesorală în sprijinul formării pentru operaţionalizarea curriculumului-cadru.
Aplicaţie la programul 'Cercetarea-inovare...'. Suport de curs şi auxiliare. Bucureşti-Braşov, ISE-ISJ – pre-prints
**)

În Scrisori despre logica lui Hermes (Bucureşti, Humanitas, 1998), C. Noica semnifică prin acestă "figură"
ideea hermeneutică de 'parte care se ridică la puterea întregului', de 'individual încărcat cu sensurile generalului'.
***)

la finalul căruia este momentul reflecţiei în cunoştinţă de cauză asupra opţiunii serioase a selectaţilor de a
rămâne "în joc" sau nu; retragerea ulterioară este păgubitoare pentru toate părţile implicate (situaţiile de forţă majoră
intrând, desigur, în categoria riscului asumat şi având a fi compensate anticipativ prin planificarea iniţială – v. C1a.)
****)

"Formula": în Mihail, 2012. Numărul competenţelor vizate nu este fix; este de dorit ca împreună cu cel al
efectelor aşteptate (pentru care este determinant), să fie corelat cu amplitudinea şi cu dificultatea întreprinderii.
*****)

sensul veritabil al comunicării diferă de cel al transmiterii, implicând biunivocitate manifestă (v. 28)
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 competenţa de proiectare-performare demultiplicativă a curriculumurilor de formare
specifică on-the-job pentru formare şi pentru ghidare;
 competenţa de funcţionalizare managerială a programului ca alternativă la formalul
uzual al pregătirii pentru cariera de formare şi de conducere;
 competenţa de capacitare prin cointeresare a continuării implicative a programului pe
calea cercetării-facilitării-dezvoltării locale şi în reţea zonală/naţională.
Efecte aşteptate de la internalizarea şi de la practicarea acestui set competenţial pot fi
reedificarea modelului competenţial, construirea curriculară a pregătirii on-the-job pentru
formare şi ghidare, continuarea programului prin cercetare-facilitare-dezvoltare locală (şi în
reţea naţională (tipuri de şcoală / profil / afinităţi coparticipative – v. şi 19). Este de punctat că
pre-formarea (a.) este continuată pe traiectul formării utilizatorilor ca formatori, apoi ca
ghidanţi, procesul constând, în integrala etapelor lui, din şapte "noduri" proxemice (stagii
"faţă-în-faţă") şi din şase "internoduri" telematice ("la distanţă", prin contacte off/on-line ale
furnizorilor cu utilizatorii de expertiză şi între cei din urmă).
După cum cred unii furnizori - pe urmele "normatorilor" (16.1], 18.1]) -, formatorul direct are un
profil diferit doar cantitativ - prin numărul competenţelor "însuşite" (ce eroare!) şi evaluate de cel al formatorului de formatori. Ar fi şi cazul facilitatorului-ghidant. Dar diferenţa dintre
cele două provine atât din specificul facilitării-ghidare pentru conducerea de tip guvernanţial,
cât şi din natura expectaţiilor finale faţă de aceasta. În conformitate, competenţele pentru
ghidant sunt:
Competenţe configurabile*):
 competenţa de exercitare aplicativ-colaborativă**) în zona de resort a expertizei
formate privind competenţialitatea reconsiderată;
 competenţa de comunicare argumentativă, în grupele de lucru, a prelucratelor
proformative situaţionale;
 competenţa de proiectare-performare optim-orientativă de intervenţii ghidante
stimulative de soluţii în regim on-the-job;
 competenţa de operaţionalizare tehnică a proiectelor de lucru proghidante ca modalităţi
de repunere/rezolvare de probleme de conducere colectivă;
 competenţa de asistare prin conlucrare a continuării implicative a programului pe
calea cercetării-dezvoltării locale şi zonale.

*)

1/ vezi p. ant., ss.***); 2/ din compararea seriilor de competenţe (formatori de formatori / ghidanţi) se poate
constata că, deşi majoritatea competenţelor sunt obiectuale, primele sunt de o factură modală care consolidează,
pe arcul cercetare (expertă) – facilitare (duală) – cercetare (locală), esenţa competenţialităţii: a şti să devii,
sugerând implicarea în procesul formativ nu doar a unei reale continuităţi (aceea a personalităţii profesionale), ci
şi a unui caracter elastic al activităţii hrănite din competenţe.
**)

de unde caracterul congenial al ghidurilor (v. mai jos)
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Efecte aşteptate pot fi: condiţionarea intelectual-profesională a componenţilor CA şcolare
pentru regândirea specific-procompetenţială a coordonatelor conducerii de sistem şi de proces,
conştientizarea conducerilor inspectorale cu însemnătatea continuării programului în regim
demultiplicativ, stimularea cercetării-facilitării-dezvoltării locale.
Verticala 1. de sinopsis ("Stagii de formare") implică atât subordonarea secvenţierii temporale
- dat obiectiv al procesului - faţă de căile de lucru, cât şi configuraţia telescopică a etapelor
ca intervenţii de program.
Separând, din sinopsis - pentru o scrutare focalizată -, setul de casete al verticalei 1.,
detectaţi şi comentaţi, în avans faţă de prezentarea topicelor (D.), specificul formativ
al intervenţiilor modale din stagiul de pre-formare ca holomer al programului,
acordând o atenţie specială integrării "iniţiale" iniţiatori-formatori şi celei "finale"
demultiplicatori-reiniţiatori.
În această viziune, cele trei etape direct pendinte de módul "stagiu" se împletesc natural.
Marketing-ul unui astfel de program presupune (cum preliminam sub 17), asocierea la el a trei
categorii de apartenenţi şcolari şi perişcolari, pe care le numim aici: stakeholders – implicaţi
instituţional, răspunzători pentru asigurarea tuturor (pre)condiţiilor de optimă funcţionare a
unităţii şcolare: inspectori şi directori; shareholders – implicaţi organizaţional, răspunzători
şi responsabili pentru investirea de active intelectual-profesionale: comunicatori şi lideri;
riskholders – implicaţi personal, responsabili pentru aportul de schimbare: inovatori,
iniţiatori de punere în cauză a stazei. Prin aceştia, coelaborarea curriculară a părţii formative
de program, ca şi derularea programului - atât prin formare, cât şi prin exercitarea in situ (în
unităţile şcolare) - devin, în baza cuprinderii formatului acestuia în Planul de Dezvoltare
Instituţională a Unităţii Şcolare (PDIUS), activităţi imbricate – cărora etapa iniţială de
prezentare în altorelief a programului le este, ca holomer al lui, cap de serie reprezentativ şi,
ca atare, trebuie pregătită şi înfăptuită exemplar, cu iniţiatorii în rol de... ghid.
Odată "înscenat" în maniera pe care am sugerat-o (şi prin urmarea indicaţiilor tactico-tehnice
recomandate în varii ghiduri practice - v. 1 - sau altele asemenea) -, programul are de parcurs
una dintre etapele cruciale ale modului "stagiu" (şi ale lui însuşi ca tot): prealabila formare a
formatorilor de formatori, în vederea creării mediului favorizant de structurare a ghidării
tenabile a activităţii de conducere colectivă – sub cele două aspecte pe care le presupune, egal,
evidenta trebuinţă de schimbare a stării de lucruri din subsistemul şcolar (referenţialul la care
ne limităm aici): metodologic şi competenţial.
20

Am lămurit, poate, până acum - deopotrivă în text şi în note - că metodologicul are în seamă
calea de acces – pentru care informaţia (cunoştinţe, conţinuturi) este nu scop în sine, ci doar
resursă ilustrativă. Formarea expertizei este facilitată metodologic prin optima orientare a
profesionalizării spre convergenţa "drumurilor" reflecţiei: despre, în şi asupra acţiunii, ceea ce
şi înseamnă, etimologic, "metodologie": <el. meta = după [transcenderea imediatului] + hodos
= drum, cale, traseu/traiect + logos = ştiinţă, limbaj/discurs*). Însăşi conceperea tripticului
cercetare-facilitare-dezvoltare în această ordine întrupează o viziune metodologică asupra
cunoaşterii şi a acţiunii în Educaţie, construirea ansamblului lor în alternativitate inovativă
proreformatoare presupunând un "creuzet metodologic" (v. Anexe şi 10) şi implicând profitabil
validarea experienţei ca efect - mediat de expertiză - al reflecţiei (nu al practicii). De interes
direct aici este, însă, că optica metodologică consacră, prin chiar natura ei, esenţa facilitativă
a procesului educaţional**). Or, aceasta atrage - pe motivaţie logică - necesitatea trecerii de la
prestarea diseminativă la profesarea demultiplicativă a profesionalizării, ceea ce condiţionează
acomodarea cu acestea pe poarta de acces a competenţialului; şi aceasta întrucât atât modurile
de lucru - cercul de calitate (conceput în optică nu tehnic-managerială şi nici chiar numai
tactic-liderială, ci guvernanţial-coparticipativă) şi consultanţa proxemică şi telematică -, cât şi
instrumentele - ghiduri congeniale şi proiectul (v. mai jos

22

) ca produs al cercetării locale -

sunt real-înnoitoare doar dacă sunt axate pe competenţe. De altfel, chiar şi numai introducerea
unei convenţii alternative a competenţelor (pentru sinteza redeschiderii discuţiei cu intenţie
de reîntemeiere, a se vedea semnalarea la 18.3]) presupune o (re)alfabetizare în speţă, pentru
care am adoptat fără ezitare denumirea de literare competenţială***). De fapt, ca şi în câmpul
funcţional-tehnologic (unde în câţiva ani computerul a luat locul creionului/pixului/stiloului
fără ca alfabetizarea digitală să fi vătămat pe cineva – conceptual şi funcţional), şi în câmpul
teoretic au loc frecvente repoziţionări şi chiar reconversii în profesiolect (v.

10.5]

) prin care

trecem: cu toţii – metodologic, iar unii, şi deontologic. Reobiectualizarea competenţelor (Db1.)
şi competenţializarea profesionalizării continue sunt inevitabile ca acte proreformatoare, dar
veritabilul act de voinţă profesională este cuprinderea acestui curs al lucrurilor în programe
transformatoare, ceea ce presupune vocaţia divergenţei interogativ-critice faţă de canoane,
*)

mai multe (şi mai diverse) – în art. cit. sub 18.3]

**)

adevăr banal chiar şi pentru literatura pedagogică; nu însă şi pentru practica aferentă...

***)

Dacă bine ştim, termenul 'literare' (< eng. literacy = alfabetizare) a fost promovat, la noi - întru bine-venită
individualizare a [re]profesionalizării (formare continuă a adulţilor) faţă de formarea iniţială a elevilor -, de către
Asociaţia Profesorilor de Limba şi Literatura Română «Ioana Em. Petrescu» din Cluj-Napoca. Aşadar, el nu
este eufemistic, recte grijuliu cu "sensibilităţile" unora (la termenul "alfabetizare"), ci epistemic. El converge
concepţiei noastre despre competenţe ca realităţi mentale caracteristice adulţilor (Mihail, T.M., 2012).
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supleţea de concepţie şi expresivitate ca facilitator de competenţe şi ca furnizor de programe,
probitatea acceptării şi încurajării, inclusiv prin evaluare preponderent formativă, a dobândirii
de către utilizatorii programelor propuse a propriilor lor căi de ajungere la profesionalitate.
În acest sens, dacă pre-formarea pentru program are (ca să reluăm aici un set tipologic
formulat, cândva, conotativ – v. lucr. cit. la 16.2]) - un important rol de "survol" al acestuia şi
de omogenizare a grupului, literării metodologic-procompetenţiale a formatorilor de formatori
îi revine unul consecutiv şi superior: cel de "plonjon" într-un mediu epistemic nou, privind
deopotrivă restructurarea competenţialităţii şi modul conceperii curriculumului de facilitare.
Proiectarea-performarea curriculară - nu ostenim a repeta: pentru profesionalizare continuă*)
cu scopul ghidării conducerii colective a unităţii şcolare - în termenii a ceea ce am numit**)
gândire «altfel» (cf. Anexe, Fig. 4.) şi în format hermeneutic***) cu evaluare integrală (Fig. 5.)
înseamnă reconsiderarea proreformatoare de factură educologică a influenţei formative.

Ce importanţă proformativă consideraţi că presupun:
• în Fig. 4, coloanele titrate cu "v." - reluând prezenţa gândirii verticale plasate în dreapta celor care numesc tipurile de gândire «altfel» ?
• în Fig. 5, operaţiile DESTITUIRE şi RESTITUIRE, plasate sub semnul
PREÎNŢELEGERII ?
Comparaţi între ele aspectele literale ale celor două figuri şi apreciaţi utilitatea acestui
execiţiu de alfabetizare operaţional-funcţională (lectura de scheme).

*)

pentru care tipícul curricular al formării iniţiale nu este o opţiune fie şi (numai) pentru că, după cum observau
Brundage, D. H. şi Mackeracher, D. (1980), Adult Learning Principles and Their Application to Programme
Planning, Toronto, Ministry of Education, 'An adult [...] tends to perceive time as including an ever-increasing
past, a fleeting and pressured present, and a finite future. A young person tends to perceive time as including, a
present and an infinite future'; apud: Curriculum Guidelines for Access Programmes into Higher Education for
Underrepresented Adult Learners ("Chagal" Project Coordinator: Grete Kernegger, Viena) – cf.
www.oead.at/fileadmin/oead_zentrale/.../chagal/English.pdf – idee aparent anodină (chiar cu aer de poncifă), dar,
completată cu o caracterizare şi a trecutului juvenil - cât de scurt este el - cu foarte adânc impact curricular
**)

Mihail, T.M. (2008b) Proiectul 'ICCPRE'. Formarea ca formatori (de formatori) a profesorilor în proiectarea şi
performarea de curricula alternative de formare continuă şi iniţială centrată pe şcoală/zonă, pentru reuşită
educaţional-umană, prin cercetare specific-profesorală de echipă, în baza 'gândirii «altfel»' [modúl de formare
continuă, texte de consultanţă]. Bucureşti, ISE - Braşov, Liceul "C. Brâncoveanu" – pre-print.
***)

caracterizat prin elaborare-propunere de accepţii, consacrând (cu expresia lui N. Manolescu) "lectura infidelă"
a realităţii: introducerea [recurentă a] unui spirit [propriu-înnoitor] într-un cadru semnic; şi substanţializând, astfel,
specificul de plauzibilitate al curriculumului de profesionalizare (competenţial), diferit de cel de verosimilitate al
curricumului de preprofesionalizare (apetenţial) – v. mai departe; cf. Mihail, T.M. (2003) Formarea extinsă a
formatorilor de formatori. Aprofundare-specializare: formatorul de formatori – facilitator şi (co)autor de formare.
De-verbalizare şi co-verbalitate în comunicarea proformativă. Pachet modular proxemic-telematic. Bucureşti, ISE,
pre-print: '[...] curriculumul de profesionalizare este un produs eutropologic şi coautoral, construit ca un complex
textual: context-intertext-anatext' (v. şi Db1. şi 30)
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În acest context de principii este esenţial a se ţine seama că gândirea intelectuală adultă este,
prin factura ei, metodologică. Centrată pe sarcină, dar interesată de eficienţă, ea lucrează în
logica lui cum, prin stăpânirea a feluriţi algoritmi, "prelucraţi", însă - în proporţii variate -, de
ispita neasemănătorului, a divergentului*). Numai că aceasta din urmă este aplatizată – întâi în
formaţia intelectuală dobândită în şcoală (preocupată covârşitor de gândirea conformiza[n]tă),
apoi în activitatea curentă (proocupaţională), pecabil de puţin preocupată, în pofida retoricii
ei, de aspectul profesional, ceea ce diminuează şansa structurării de ansambluri competenţiale
promiţătoare de creativitate. De aceea, facilitarea despre care vorbim are a asista, din cât mai
multe direcţii necanonice (de genul gândirii «altfel»), creativitatea ortoforică: imaginativul
denotativ, manifestat, prin deosebire de metaforicul conotativ ("artistic") la nivel de concepte
şi de constructe. Expertiza veritabilă a adulţilor ocupaţi în Educaţie - fie ei formatori (indirecţi
sau direcţi) ori conducători de organizaţii/instituţii - se structurează, mai înainte de orice, cu
aparat conceptual înnoitor – tehnicile de lucru şi informaţionalul necesare punerii în lucrare
a competenţelor focalizate la un moment dat pentru actualizare-formulare fiind adjuvante.
Însă toate acestea sunt de conştientizat, în permanenţă, ca ansamblu şi de aceea scenarizarea
curriculară garantă de formativitate în profesionalizare - cu scop programatic în stimularea
coparticipării efective şi a variabilităţii replicative (nu mimetic-diseminative) - operează
optim în model hermeneutic (Fig. 5.).
În acest model, prima etapă în succesiunea construirii expertizei - preînţelegerea - propune
nu numai subînţeleasa priză preparatoare la ţintele agreate ale demersului profesionalizant,
ci şi menţionarea de repere modale, procedurale şi ilustrativ-conţinutistice altere faţă de propria
intenţie formativă. Prezenţe "algebrice", acestea au un rol formativ atât prin deschiderea
unui orizont mai larg decât cel vizat ca direct-obiectual în decuparea curriculară proprie, cât şi
prin marcarea diferenţei dintre criticul ignorării ca indezirabile şi polemicul excluderii ca
păgubitoare; în preînţelegere, desistării ("destituire") exprese i se alătură recuperarea
("restituire") a unor zone de lucru cu valoare de precedenţă utilă, vitregite în unele abordări
anterioare. A doua etapă în aceeaşi ordine, transprehensiunea este, pentru construirea
curriculumului de profesionalizare ceea ce este miezul hermeneutic în devenirea ipostazelor
unui obiect de reflecţie supus derivării (BIII. şi 13): compactarea în scop edificant a clasicelor
*)

În Adult cognition as a dimension of lifelong learning - Field J., Leicester, M. (eds.) (2001) Lifelong learning:
education across the lifespan, Philadelphia, Falmer -, S.D. Brookfield semnala, pentru procesul formării adultului,
asocierea utilitarismului - trilobat în 'gândire dialectică' (i. e. finalizat în sinteză "exemplară"), 'logică practică' şi
lesnicioasa identificare a căilor potrivite subiectului/sarcinii) cu reflecţia critică – argument suficient motivării la
profesionalizare, coparticipare şi variabilitate a persoanelor aflate în funcţie de conducere şcolară, în pofida tipului
ocupaţional şi provizoriu al poziţiei lor şi pentru că funcţia este imparabil înfeudată presiunilor sistemului.
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interpretare-înţelegere (comprehensiune), într-o mişcare unică de relevare a ceea ce
formează în termeni nu doar de inteligibil, ci de prelucrabil ("constituire") prin accepţii
convenabile perechii de formare facilitator-utilizator; transprehensiunea implică predominant
transpecţie*) (şi doar secundar empatie) şi vizează expres competenţialitate – încât modelarea
curriculară în spiritul ei a literării şi a ghidării ca forme ale facilitării oferă stagiului de
formare coerenţă şi robusteţe. În fine, a treia etapă a modelării heremeneutice este expresia
(exprimarea/formularea) - forma "literală" care finalizează actul transprehensiv într-o
construcţie de semnificaţii -, pe care, în context curricular, preferăm a o numi expunere –
accepţie aflată mai aproape de regimul (co)discursului formativ şi de ideea de comunicare,
prin sugestia de "exhibare", de prezentare/exercitare publică a reflecţiei. Expunerea este finală
doar întrucât este ultima fază a unui proces - oricum circular -, dar, sub raportul susţinerilor,
ea este etern-provizorie**).
Aceasta este direcţia în care se va orienta, pe verticala modală a stagiilor, şi etapa a treia (c.),
a acomodării cu modul de lucru şi cu formula de ghid – un (spre a continua seria plasticizantă
"survol"-"plonjon") "foraj" în modelarea ghidării ca facilitare şi a instrumentelor congeniale.
Modelul hermeneutic este acelaşi - conturat, de altfel, încă de la nivel "macro", prin desenarea
prizei la program ca întreg (pre-formativul ca preînţelegere), continuată cu integrala formării
(facilitarea ca transpecţie) şi finalizată în fructificări (cercurile de calitate, cercetarea zonală şi
proiectele ca expunere) şi exercitat curricular, la nivel "micro", pentru fiecare temă de etapă –
toate acestea însoţite de microstagii de parcurs: pregătirea pentru recoltarea de date faptice
concrete (d.) – cu investigarea lor pentru calitatea de "nutrimenţi" ai programului, dar mai
ales ai lucrului cu cercurile de calitate; pentru localizarea (situaţionalizare în arealul zonal) a
facilitării efective – cu desenarea celei mai bune abordări (e.) a lucrului în cercurile de calitate;
pentru evaluarea internă a efectelor declanşate de program – cu adăugarea, la un moment dat,
a dimensiunii asesive (f.) în expertiza ghidanţilor; în fine, pentru cercetarea zonală însăşi (g.) –
cu diversele forme de concretizare.
Deşi par a avea nevoie - ca şi acomodarea însăşi (c.) - doar de varii instrumente de lucru, toate
aceste activităţi vor deveni părţi ale unui program doar dacă vor avea ca sustent un aparat
profesionalizant coerent, care trebuie privit - şi în acest sens figurează el în sinopsisul (şi în
*)

v. mai jos, 20

**)

Mai direct (şi aplicat): finalizarea are sens nu de "încheiere", ci de fructificare prin elaborare de bune practici
demultiplicabile, izvorâte din expertiza şi, fireşte, din experienţa formatorilor, a ghidanţilor şi a membrilor
cercurilor de calitate, ca şi din analiza dezvoltării unităţilor şcolare prin proiecte.
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sumarul) programului ca obiect de (co)proiectare*) - drept "materialul" modal-informaţional
pentru un curriculum de interformare. Şi, întrucât termenul, dar mai ales practica pe care o
denumeşte, sunt oarecum insolite, este de marcat că modelul tehnic al interformării nu se
află în fade "cursuri" sau "simpozioane" unde se citesc - fastidios şi emfatic, ori timorat şi
precipitat (după "gradul" prestatorului şi talentul organizatorului) - câteva pagini "corecte", ci
(îngăduie-ni-se metafora), în "ciorba de bolovan" – reper literar (şi gastronomic!) cu valoare
de mitologem: aşa cum - subînţelege V. Voiculescu în povestirea omonimă - un anume soi de
"bolovan" (bine încins) oferă unei fierturi nu atât placebo-ul savorii, cât identitate de gen
prin stimularea contribuţiei multiindividuale, tot astfel suportul de (re)profesionalizare este
bine configurat nu de o strânsură de topice, ci de catalizatorul "coparticipare a expertizelor".
Iar design-ul care scenarizează acest gen de facilitare va lua în seamă, spre situaţionalizare,
modelul de formare propus în Fig. 5. (sau, dacă acesta este inconvenabil, altul), dar, parafrazând
o vorbă celebră, el va fi curricular-interformativ sau nu va fi deloc (profesionalizant).
Este de precizat că înscrierea cercetării specifice zonale printre instanţele stagilor de formare
conţine ideea că aceasta trebuie preparată atât în sine - ca ocupaţie cu un specific demandant -,
cât şi în perspectivă facilitativă. Demultiplicarea şi, mai ales, reiniţierea programului funcţie
de rezultatele lui - sau iniţierea unui alt program - sunt esenţiale pentru viaţa profesională a
unei organizaţii educaţionale, pe care cercul de calitate are ocazia a o orienta. Începutul optim
al unei asemenea demers este un reminder la formatori - sub formă de follow-up - al instanţei
iniţiale de pre-formare, aportul lui specific este expertiza rezultată din efectele facilitării, iar
scopul ei expres este orientarea proinovativă spre cât mai deschise orizonturi de interes.

Care ar fi elementul... ghidant, pentru Dvs. ca formatori de formatori, pentru a proiecta
follow-up-ul programului de faţă (cel puţin, până la acest moment al lui)?

2[d.-e.]. Cercuri de calitate
Verticala 2. pune în evidenţă activităţile de ghidare managerială, derulate de facilitatori în
diverse etape (c.-g.). În termenii discuţiei de faţă, cercurile de calitate20 sunt grupe de lucru
alcătuite din membrii şcolari şi perişcolari ai conducerilor colective de unitate şcolară, care,
însă, nu vor dubla şedinţele prodecizionale ale Consilului de Administraţie, ci le vor furniza

*)

Pe orizontala etapei c. – coroborarea de activităţi: datele stării de lucruri din arealul de lucru, provenite din
studii de posibilitate - demersuri exploratorii net diferite, prin judecarea obiectivă a raportului dintre resursele
"calde" şi "reci" şi ofertele de schimbare, de opinialele 'analize de nevoi', care vizează existentul (in)suficient, dar
nu şi proreformatorul necunoscut - reţinute ca interese zonale şi ca oferte de teme de studiu proiectabile.
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opţiuni rezultate în urma unor dezbateri pe teme specifice, sporindu-le, astfel, operativitatea.
Acest deziderat se poate înfăptui prin deschiderea spre liderial a cercului de calitate ca forum
managerial: în timp ce chestiunile considerate a fi comportând confidenţialitate ori decizie au
a râmâne în cadrul strict al CA, este de dorit ca problemele care privesc evoluţia şcolii prin
inţiativă şi inovaţie să fie discutate într-o componenţă a cercului de calitate care include şi
persoane - nu neapărat "cu funcţie" - din colectivul şcolar, preocupate de creşterea profesională
(management de proces) şi/sau instituţională (management de sistem) a zonei/unităţii şcolare.
Derulate în "oficierea" ghidanţilor, cercurile de calitate vor beneficia, în spiritul colaborativ al
programului, de susţinerea manifestă a formatorilor de formatori zonali, a căror importanţă
crucială în sistem rezidă nu doar în identitatea lor de utilizatori ai unui program (în perpetuă
apdatare şi apgradare), ci şi în aceea de asistanţi ai demultiplicării lui întru pregătire continuă
a facilitatorilor-ghidanţi – resursele pentru lucrul curent din cercurile de calitate21.
Dacă preorganizarea şi, respectiv, prestarea-împărtăşirea de bune practici constituie catenele
(în)spre formarea-iniţiere de origine, şi (în)spre cercetarea zonală ca finalitate, nucleul de lucru
este cel al intervenţiilor situaţionalizate (v. De2.). "Stagiu permanent" al ghidării manageriale,
cercul de calitate asigură nu doar continuitate reală reflecţiei proactive în domeniul conducerii,
ci şi substanţialitate motivantă. Provenind din portofoliul unei mişcări manageriale eficiente
- "lean thinking/management"22 - formula lui propune interconsultanţa ca metodologie de
optimizare a actului managerial. Imaginată de K. Ishikawa*) pe teren nipon, dar cu menţionata
origine chineză (gândire-trăire), această modalitate de lucru este considerată eficientă îndeosebi
ocupaţional, adică tocmai în zona de situare a managementului nostru educaţional în acest
moment de evoluţie a lui. Prin ghidare neprescriptivistă şi colaborativă, adevărul banal că
optimizarea eficienţei procesului trece prin optimizarea eficienţei resurselor capătă, în
dezbaterile cercului de calitate, valenţa redimensionării / repunerii de probleme, în termenii
căreia efectivitatea formativă - fie ea reformatoare sau dezvoltativă - constă, spuneam, nu în
livrarea de soluţii punctuale (best practice), ci în reproblematizări clarificatoare şi sugestii
de căi de lucru. Cercul de calitate are finalitatea generală a dezvoltării unui mediu de lucru
nu doar coactiv, ci coparticipativ, prin corelarea capabilităţilor şi disponibilităţilor implicaților
(adesea ignorate în spaţiul lor imediat sau în parcursul curent de lucru) şi a cultivării, astfel, a

*)

mai bine cunoscut la noi pentru diagrama "Fishbone", a organizării procesului pe criteriul etiologic (cauză-efect);
Ishikawa, K. (1980; ed. I 1970) QC Circle Koryo : General Principles of the QC Circle şi Id. (1985) How to
Operate QC Circle Activities – ambele Tokyo, QCCH, UJSE. Titulatura 'QC [quality control] Circle' nu trebuie să
deruteze: controlul nu este un "CTC" punitiv, ci vizează reglarea preventivă în plan mental a riscului de eronare.
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motivaţiei lor intrinseci. Fie că este vorba de rentabilitatea unei firme, ori de efectivitatea
socială, interconsultarea în cercul de calitate vizează nu produsul (material), ci procesul
reflecţiei şi efectul de durată. Iată de ce scenarizarea ghidantă a intereselor de lucru pentru
cercul de calitate este de preferat, formativ, convenţionalei operaţionalizări generice a
rezultatelor cercetării în "suporturi de curs". Atât strategia modal-competenţială presupusă de
rezolvarea de probleme prin repunerea lor, cât şi tactica demultiplicativă a unui program
instituţional-coparticipativ gândit pe termen lung, pot fi mult mai bine servite de un demers
perspectivist-reglator, coparticipativ, practicabil funcţie de relaţia posibilităţi-disponibilităţi, cu
sugestii generate prin repunere de probleme - inclusiv prin benchmarking -, decât de unul de
tip mentoral ("vademecum"), cu funcţie reglementativă şi cu itinerar obligatoriu, rezolutiv,
autoritativ, conductivist şi promovat diseminativ, întru utilizare nivelată -, sau chiar de unul de
tip inaugural ("*vadetecum", cum metaforizam cândva), explorativ, contingent, voluntarist,
experimentalist, cu soluţii imediate, practicabil funcţie de "nevoi" conjuncturale.
Cercul de calitate este proactiv (şi productiv) când "procesează" debatativ - ideal: preventiv
(varianta optimă: proiectiv), prin implicarea expresă a riscului posibil, şi, ca excepţie, remedial
(varianta optimă: contrafactual) prin constatarea riscului apărut*) - date reprezentative
din arealul de interes. El nu apelează la simularea de situaţii - tactică falimentară a formării
uzuale -, ci preia situaţii/cazuri reale din activitatea curentă. De precizat că debatativul este
nonpolemic - preluând specificul brainstorming-ului (dar fără "porţia" lui de gratuitate) - şi
nonmentoral - împrumutând spiritul coaching-ului (cu identitatea lui discret-intervenţională**)).
Pe de altă parte, însă, simplul act de prezenţă nu va fi niciodată contribuţia membrilor cercului
de calitate.
Prin aceasta, cercul de calitate ca mod al facilitării-ghidare pentru conducere este - nu doar
simbolic, ci efectiv - catena cea mai directă între filozofia lean thinking/management şi
strategia guvernanţei (v. 8). El are a se derula ca metamanagement al atribuţiilor bazate pe
competenţe focalizate. Ambele au drept "comandament" intern co-participarea şi anume: în
materie de conducere – interconsultarea, iar în materie de profesionalizare – interformarea.
*)

De exemplu, Cornescu, Viorel ş.a. (2004). Management – de la teorie la practică. Bucureşti, Edit. Universităţii
(v. şi 21 sub (1)); www.publicservice.co.uk/pdf/home_office/spring2000/p124.pdf (A. Carey. The Turnbull Report);
www.dur.ac.uk/.../riskmanagementstrategy/. "Risc posibil" poate părea tautologic (asociem reflex riscul cu latenţa),
iar (din acelaşi motiv) "risc apărut" – un nonsens. Totuşi, cât timp interesul pentru predictibil (şi pentru acţiunea în
sensul acestuia) deţine un loc marginal printre preocupările manageriale, iar ceea ce trece drept "paşi în reformă"
este, covârşitor, un mănunchi de "măsuri" promovate sub semnul urgenţei stârnite de avarii deja produse, riscul
apărut este, din păcate, etalonul, iar riscul posibil – dezideratul...
**)

cf. Mihail, T.M., 2009. V. şi 12, privitor la ghidare în genere
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Discutate - cum altfel? - pe terenul democraţiei reale, aceste pietre de hotar circumscriu o
mentalitate managerială din ce în ce mai dezangajată faţă de practicile autoritariste,
voluntariste şi formal-ierarhiste (autocratic style) şi din ce în ce mai ataşată de coexistenţa
liberă cu adhocraţia23 şi cu un shared leadership*) care distinge net între responsabilitatea
asumată şi răspunderea alocată, ca şi de extensia self-management-ului spre ideea de proiect
personal şi de autoguvernare**).
Pentru conducerea colectivă prin CA, de interes special este că guvernanţa şcolară - temă
încă foarte puţin abordată la noi - este acea strategie a societăţii democratice nonegalitariste
menită diminuării până la eliminare a "corupţiei discrete" pe calea reglării deontologice şi
contributive a mersului instituţional, în temei profesional specializat. De aceea (subliniem),
respingerea ei - expresă sau tacită - este semn indubitabil de imoralitate ocupaţională.
Guvernanţa este nu doar opţiune axiologică a conducerii colective (inclusiv a celei extinse la
toate organismele şcolii şi la liderii informali), ci face sens în sfera răspunderii juridice.
Rostul guvernanţei şcolare este optima orientare (eutropia) conducerii, prin acţiunea factorilor
procesual-reglatori în reglementativul sistemic, întru optimizarea mediului de formare –
la palier funcţional, dar mai ales procalitativ. În acest sens, miezul guvernanţei şcolare
proreformatoare este competenţialitatea managerială ca enzimă profesională a conducerii,
concretizată în setarea nu tehnocratic-birocratică, ci adhocratic-meritocratică a funcţiilor.
Este motivul pentru care, dintre cele trei tipuri de apartenenţi şcolari şi perişcolari menţionaţi
(C1.) - stakeholders, shareholders, riskholders -, viziunea proreformator-educaţională îi
consideră esenţiali pe cei din urmă. Ei sunt aceia care pot asigura punerea în practică, la nivelul
organizaţiei care asigură "viul" instituţional, a principiului guvernanţial de-concentrant al
complementarităţii subsidiaritate-policentricitate. Şi tot ei pot garanta profesional Planului
de Dezvoltare Instituţională [a Unităţii Şcolare] (PDI[US]) regimul de veritabil program de
guvernare a şcolii (v. 9), întru aplicare concret-consecventă a guvernanţei, cu profesionalizare
în manieră lean prin cercuri de calitate a conducerii, cu formare de formatori şi cu cercetare
zonală – activităţi de prim plan care trebuie să devină uzuale.

Consideraţi că participanţii la cercul de calitate au nevoie de un profil competenţial –
în condiţiile în care ghidantului i s-a stabilit deja (C1.) - desigur, cu titlu de propunere un astfel de profil?
*)

Cf. (pentru rapida familiarizare cu tema) Sandra Pintor [2013]: When is Sharing Leadership in Teams Effective?
în merage.uci.edu/.../[612]
**)

care (atenţie!) nu trebuie confundată, în speţă, cu autoformarea, care îi este doar una dintre componente
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Reluând, pe acest fond, tema propriu-zis ghidantă - módul cercului de calitate -, răspunsul la
întrebarea din caseta anterioară nu este dificil: cum punctam mai sus, cercul de calitate nu are
caracter formal, simplul act de prezenţă neavând loc în filozofia lui. Şi, deşi s-ar putea crede
că, în esenţă, participanţii nu fac mai mult decât să (re)pună probleme - reale - şi să sugereze căi
- realiste - de rezolvare a lor, încât ei nu par, mai ales dacă priviţi masificat, a avea (nevoie de)
un profil competenţial reliefat, transfocarea pe un astfel de grup de lucru vădeşte că el nu este
unul de "învăţăcei", ci unul de interghidare, similar tipologic celui de interformare constituit
ulterior fazei iniţiale, de formare asistată extern, pentru formatorii de formatori ca facilitatori.
Iată (ca şi mai sus), în trecerea la ilustrarea printr-un topic a activităţii de gen, portetul
minimal al acestui profil.
● Competenţe configurabile:
 competenţa de identificare operativă a potenţialităţii de risc negativ în activitatea de
conducere colectivă în zona de resort;
 competenţa de analizare transpectivă a dificultăţilor de funcţionare a conducerii
colective în şcoală / în zonă;
 competenţa de comunicare argumentativă a propriilor sugestii de soluţii ghidante în
grupele de lucru;
 competenţa de coparticipare la continuarea implicativă a programului de ghidare pe
calea cercetării-dezvoltării locale şi zonale.
Efecte aşteptate pot fi: regândirea coordonatelor conducerii şcolare de pe poziţii specific
procompetenţiale, stimularea continuării programului prin cercetare zonală, conştientizarea
ISJ cu importanţa extinderii-continuării programului.
Pentru ilustrarea anunţată, transformăm în subiect (reprecizăm: exemplificativ, nu prescriptiv),
operând modificarea de rigoare în textul expozitiv iniţial, una dintre întrebările asupra pregătirii
on-the-job, pentru conducere, a membrilor CA (v. supra, BII2/), pentru, în primă instanţă,
'participative management' (Noonen), iar apoi pentru calitatea superioară 'distributed/shared
leadership' (Wenger-Trayner). Este vorba despre chestiunea vizând factura ghidării membrilor
conducerii colective*). Pe fondul (re)problematizării lipsei de distingere normativ-metodologică
dintre evoluţia profesională şi cariera ocupaţională în condiţiile date ale discontinuităţii
formaţiei de bază la corpul managerial - a cărei lămurire prealabilă este esenţială -,
utilizatorii au a opta, ţinând seama de oferta formativă existentă pe piaţa Educaţiei:

*)

Alegerea, dintre cele de acolo, a celei cu caracter autoreferenţial accentuează caracterul formativ al ilustrării.
Preferarea pentru exemplificare a lui 2b/ (şi nu a lui 2a/) ţinteşte acomodarea utilizatorilor cu tematica.
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b/ pregătirea on-the-job a (tuturor) membrilor CA - cu un background foarte variat
(Art. 10.4. şi 11.2-3 din Metodologia de organizare şi funcţionare a CA din unităţile de
învăţământ preuniversitar) - este de preconizat:
i/ ca abilitare?
ii/ ca specializare*)?

Reflectaţi la utilitatea teoretică şi practică a temei propuse, în contextul discuţiei de faţă.
Pentru rodarea reflecţiei, puteţi începe prin a vă propune definirea de lucru a termenilor:
abilitare (un fel de popularizare) / specializare (un grad al profesionalizării).
În acelaşi scop, mişcarea a doua de reflecţie poate fi răspunsul la întrebarea-cheie:
Cine trebuie să fie agentul responsabil pentru «este de preconizat»?
Pentru abordarea mai lesnicioasă a subiectului, propunem alternativele ipotetice:
1.1. Dacă / "–"**) / reglementările se referă la programe despre management şi despre calitate,
atunci ghidarea este doar exemplificativă pentru generalitatea problematicii manageriale,
pentru care tema conducerii colective este o "aplicaţie" topică (al cărei impact proformativ este
de aşteptat să fie sensibil mai redus decât al unei teme focalizate);
1.2. Dacă, însă / "+" /, reglementările vizează fireasca joncţiune a celor două niveluri (directoral
şi al membrilor intern-şcolari şi comunitari ai CA) - şi, prin aceasta, sensul descentralizant şi
de-concentrant***) presupus de eficienţa gestională a unităţii, dar mai ales de oferta educaţională
proreformatoare şi procalitativă produsă sub îndrumarea unei real-eficiente conduceri colective,
atunci ghidarea specializantă trebuie definită şi dezvoltată în termeni adecvaţi acestui scop;
2.1. Dacă / "–" / specificitatea menţionată în reglementările legale este a programelor - obligatorii
formal, însă finanţate doar pentru persoane în funcţie, nu şi pentru candidaţi, şi planificate, în
principiu, periodic, dar prestate sporadic şi direct cu subiecţii în speţă (imposibil de cuprins) -,
atunci calitatea de utilizatori activi prin formare veritabil-continuă calificativă a participanţilor
nu poate fi asigurată în mod propriu nici prin "diseminare" de texte elaborate centralizat şi nici
chiar prin folosirea mediului electronic de formare telematică, aceştia riscând să rămână simpli
beneficiari "abilitaţi" certificativ (şi chiar numai "informaţi" prin consfătuiri);

*)

Termenul ("tare" valoric!) trimite la posibilitatea - perfect realistă în condiţii de reglementare adecvată, de
reglare deontologic-responsabilă şi de bună organizare zonală/locală - de a se conta pe modelul de intervenţie
(cf. Mihail, T.M., 2009) "cerc de calitate" printre formele creditabile de profesionalizare continuă.
**)

"–" : ipoteza defavorabilă; "+" : ipoteza favorabilă

***)

Accepţia, reamintim, în: Mihail, T.M. (2008b).
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2.2. Dacă, însă / "+" /, caracterul specific aparţine, prin gândire strategică, genului "formare",
cu subdiviziunile lui - propuse aici sau concepute altfel, dar în cu acelaşi criteriu distinctiv -,
atunci este de aşteptat o concepere metodologic-calificativă, o planificare veritabil-continuă,
o derulare demultiplicativă prin formatori, şi o axare pe tematica implicată de funcţionalizarea
şi de operaţionalizarea procompetenţială a conducerii colective;
3.1. Dacă / "–" / "externii" CA (reprezentanţii comunităţii) sau chiar candidaţii intern-şcolari
la acest organism de conducere colectivă nu au obligaţia (răspunderea) profesionalizării reale
în managementul conducerii colective în bază competenţială - fie şi la nivel de iniţiere (însă
nu de "abilitare", ci de practicare consecventă pe toată perioada participării lor la conducere) -,
atunci CA va avea un caracter formal, redus la conformism proreglementativ şi administrativ,
fără stimularea responsabilităţii reglatoare în zona de-concentrării educaţionale, activitatea ei
urmând a se derula cu randament managerial slab, îndeosebi în aspectele profesionale;
3.2. Dacă, însă / "+" /, frecventarea de forme de pregătire real-continuă diversificate ca formulă
(stagii, consultanţă, coaching) în câmpul specific al managementului conducerii colective va
incumba - susţinută fiind sub toate aspectele organizaţional-instituţionale - ambelor categorii,
atunci atât conducerea ca expresie a guvernanţei, cât şi expertiza managerial-procompetenţială
în conceperea de-concentrată şi în monitorizarea performării ofertei curriculare a şcolii au
şanse de a se înscrie pe cale real-reformatoare şi de a avea de câştigat în calitate.

Refaceţi traseul de reflecţie propus în caseta anterioară, ţinând seama de decizia rezultată
din compararea ipotezelor alternative ( "–" şi "+" ).
Optaţi pentru una dintre variantele propuse (i/ abilitare; ii/ specializare) sau propuneţi alta.

Fie şi doar imaginea realizării (ratificate a) valorilor - evident, cele marcate cu "+" - implicate
în ipotezele de mai sus, bazată pe buna stăpânire, prin studierea în sine şi comparativ, a
datelor faptice din unitatea şcolară*), este elocventă pentru importanţa substanţială a activităţii
de monitorizare-evaluare a efectelor obţinute prin activitatea consecventă (nepărăsită după
un scurt timp de funcţionare, cum prea des se întâmplă pe la noi), a cercurilor de calitate. Deşi
etapa forte a acestui mod de lucru este, evident, ghidarea însăşi, pierderea prin neurmărire şi
nefructificare a ideilor apărute în discuţii l-ar face formal, inutil, chiar parazit pentru activitatea

*)

pentru distincţia "studiu" (prospectiv) / "analiză" (sumativă) v. 31.3]; este adevărat că în circulaţie se află şi
expresia - dezagreabilă, de altfel - "analiză de nevoi" – eronat prezentată, însă, ca numind o investigaţie de început
(reformator) de ciclu, ca semn al unei înnoiri; de fapt, din deficit de anticipativitate, ea apare mereu la final
(reparator) de traseu, ca semn al crizei (v. şi o notă anterioară asupra relaţiei risc-criză; v. din nou 31
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curentă a conducerilor colective; şi, în acelaşi timp – o ratare pentru cercetarea locală aplicată,
a cărei misiune de "rostogolire" de bune practici demultiplicabile ar fi sărăcită.
Organizarea practică a activităţii cercului de calitate nu are - cum nici aceea a stagiilor ori a
proiectelor - alte cerinţe decât cele uzuale: asigurarea de condiţii civilizate pentru o bună
desfăşurare, de la regularitatea întâlnirilor (de preferinţă, lunare) la consemnarea lor sub
forma unor minute*) - alcătuite pe loc, nu din memorie - şi difuzate către participanţi pe un
forum intern sau prin e-mail. Aceste documente sunt esenţiale şi pentru menţinerea cadenţei
de lucru, şi ca surse de repere faptice necesare monitorizării efectelor.
3[f.-g.]. Proiecte
Verticala 3. a modalităţilor ţinteşte perspectiva: finalizarea programului şi prin alte forme decât
optimizarea directă în activitatea curentă, cum sunt feluritele proiecte. "Teoria" proiectului,
mult discutată la diverse sesiuni de "formare continuă", este în genere cunoscută24.

Examinaţi, în modelul propus la nota de final 24 intrările care vi se par esenţiale
("fără de care nu se poate") şi completaţi fiecare dintre aceste intrări cu prevederi
procedurale (tehnice).
De accentuat aparte ar fi poziţionarea proiectului de echipă - de conducere - pe arcul dintre
proiectul instituţional (ocupaţional, de carieră) şi proiectul personal (profesional, de devenire).
Acesta reprezintă maturizarea şi responsabilizarea conducerilor colective ale şcolilor pe măsura
avansării în activitatea cercurilor de calitate. Ea presupune - în succesiunea etapelor - extensia
rezolvării de probleme de la scara şcolară la cea zonală, prin parcursul de la interesul imediat la
problematica local-specifică, pendinte unui teritoriu - ţinut, judeţ, regiune (de dezvoltare) -,
adică, în fond, de la implicarea în contingent la preocuparea pentru starea subsistemului.
Instrumentarul tehnologic actual înlesneşte, prin facilităţile de comunicare, atât informarea
asupra problemelor de rezolvat, cât şi aplicarea expertizei la integrala activităţii (i.e. inclusiv
activităţile administrative), dar mai ales punerea în operă a maximului interghidării: oferirea de
consultanţă şi iniţierea-dezvoltarea de cercetare specifică pe bază de proiect25.

*)

În privinţa acestora, ar fi, poate, de observat, în plan tehnic - şi de recomandat, în spirit deopotrivă de ghidare
congenială şi de marketing - că modul de evitare a reţetismului şi de discretă invitare la demultiplicare în
direcţie proprie se produce prin orientarea discuţiilor din cercul de calitate (şi, consecutiv, a consemnării lor într-o
minută) spre o formulă care să stipuleze atât ce se recomandă ca soluţie-sugestie în topicul dezbătut (sub
consemnul "De aceea, se propune..."), cât şi – fie: a/ ce se previne, ca daună posibilă, prin recomandarea/ările
oferită/e; b/ ce este de evitat, ca atitudine sau ca proceduri, prin diferenţă/opoziţie cu ceea ce se propune.
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Pentru o imagine completă a utilizatorului de program schiţăm aici, în aceeaşi structură, şi
profilul cercetătorului local:
● Competenţe configurabile:
 competenţa de comunicare argumentativă a propriilor sugestii de soluţii ghidante în
grupele de lucru şi în activitatea curentă;
 competenţa de structurare de grupuri de suport pentru cercurile de calitate*);
 competenţa de profilare a programelor de consultanţă şi/sau cercetare apte a continua
programul de ghidare pe calea cercetării-dezvoltării locale şi zonale.
Efecte aşteptate pot fi regândirea de pe poziţii procompetenţiale specifice a coordonatelor
conducerii şcolare, conştientizarea conducerilor ISJ cu importanţa extinderii-continuării
programului, impulsionarea continuării programului prin cercetare specifică proprie.
De altfel, stimularea expresă - atât pe calea (managerială a) organismelor zonale, cât şi pe cea
(profesională a) cercetării experte - a unui follow-up cercetiv local de continuitate are cea mai
consistentă încărcătură eutropică. Activitatea de cercetare - gândită nu drept complementară,
ci drept parte integrantă a normei profesionale/ocupaţionale - este formativă ca atare.
Înscrierea reprezentanţilor şcolari şi perişcolari din CA în această activitate a programului
naţional de facilitare - formare şi ghidare - ar fi, de bună seamă, un foarte productiv îndemn în
această direcţie pentru întregul corp educaţional. Abordarea, în instanţă iniţială, a unor teme
aparent nespectaculoase, dar de evidentă utilitate, cum ar fi acelea semnalate la 4.4] ori la 8, ar
constitui - mai ales dacă intrate în circuitul facilitării (de exemplu, pentru interformare şi
interghidare, bazate pe o responsabilă selectare a unor bune practici), şi nu destinate unor
banale "sesiuni de comunicări" - exerciţii fertile atât pentru optimizarea activităţii imediate şi
mai ales pentru participarea la apariţia mentalităţii diferite de cea a funestului "merge şi-aşa", a
pauşalismului nonmeritocratic, a amatorismului comod. Cultura cercetării (uzuale, nu ocazionale)
are un rol crucial în conducere - văzută deopotrivă, dar diferenţiat, ca leadership şi ca
management - prin introducerea în bugetul de expertiză a dimensiunii proocupaţionale – teméi
al carierei. Cele mai utile proiecte de cercetare zonală cu punct de pornire în tema de faţă par
a consta, într-o primă fază de lucru, pentru ambele subtipuri de facilitatori - formatorii şi
ghidanţii -, în adâncirea/particularizarea variilor concepte şi teme propuse şi în trasarea
*)

În ilustrarea etapelor de lucru (c.-g.) implicate în modul de lucru "proiect", este vizibilă importanţa majoră a
grupurilor de sprijin; culegerea de date reprezentative necesare, pe de o parte, prospectării pieţei, iar, pe de alta,
elaborării analizelor de impact - cu atenţie către identificarea operativă a potenţialităţii de risc negativ/pozitiv în
activitatea de conducere din zona de resort -, ca şi extensia la componenta administrativă a ghidării, dar mai ales
perpetuarea optimizată a programului de formare-dezvoltare continuă a expertizei manageriale prin consultanţă,
extrapolare şi aplicaţii sunt activităţi pentru care cadrul cercurilor este indispensabil.
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celor mai realiste căi de demultiplicare a programului. Ulterior, membrii cercurilor de
calitate interesaţi de cercetare ar putea dezvolta privitor la / interferent cu / independent de cele
dezbătute în sesiunile de lucru ale cercurilor, subteme ale secţiunilor C. şi D.,
intercomunicabile pe un forum. Beneficiul integral al unui astfel de program ar fi constituirea
unui portofoliu al topicelor dezvoltate în orizontul lui.
Altfel spus, programul de profesionalizare continuă - prin formatori şi pe bază de
competenţe - a conducerilor şcolare colective poate da măsura potenţialităţii lui proactive
dacă apt să (lăsat să?) îşi genereze cadrul şi mediul unei mişcări profesionale.
Examinând integrala "spaţiului-cadru" notaţi în agenda Dvs. de lucru spre a comunica
la momentul oportun:
-

care puncte ale abordării v-au reţinut atenţia ca "noduri" ghidante?
care repere prezente acolo ar trebui lămurite prin dezvoltări?
care elemente de prezentare sunt inutile?

D. Intersecţii
Schimbarea se produce când cei care au de câştigat din ea
sunt mai motivaţi şi mai decişi decât cei care au de pierdut.
Postulat managerial

Crezul co-elaborării ghidului implică ideea că subiectele înscrise în sinopsisul-sumar
sunt repere de acţiune ale formatorilor de formatori şi ale ghidanţilor familiarizaţi
atât cu programul, cât şi cu interesele membrilor cercurilor de calitate ca utilizatori.
În acest sens, cheia reuşitei ar fi, neîndoios, confluenţa dintre contribuţia personală
şi conlucrare. Optimişti că actul conducerii nu va rămâne, etern, în Educaţia noastră,
un teren cvasimanagerial, schiţăm aici câteva puncte de pornire la coparticipare*).
Convenţia ghidului este omniscienţa autoral-mentorală consfinţind instrumental autoritatea
directivă şi conductivă a experienţei şi ierarhiei. Dimpotrivă, spiritul ghidării congeniale este
eutropic-facilitator, chemând implicaţii la co-participare interformativă, la concatenarea
expertizei modale cu realitatea şi cu interesul factuale. Am inserat câteva dezvoltări sub c1.
a1. Integrarea iniţiatori-facilitatori-utilizatori
Rolul iniţial în co-elaborarea finală a programului şi în operaţionalizarea lui revine, cum
am marcat în subtitlu şi cum, pe urmele (de succes) ale programelor noastre de gen, îndeosebi
*)

În C. am accentuat modurile; în D. vom "derula", în casetele sinopsisului, succesiunea etapelor. Este, de aceea,
de ţinut seamă că unele activităţi se desfăşoară simultan, dar în convenţia unor modalităţi de lucru diferite.
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'Formator 2006' (menţionat sub

5.1]

), am subliniat pe parcurs, formatorilor de formatori.

Ofertat de iniţiator şi preluat de beneficiarul instituţional (finanţator), programul trece, practic,
odată cu faza de preformare, în grija profesională şi procesual-managerială a facilitatorilor,
a căror misiune este nu doar aproprierea specificului lui şi a intereselor utilizatorilor
(ghidanţi şi personal managerial şcolar şi perişcolar), ci şi conglutinarea competenţelor şi
integrarea atribuţiilor co-participanţilor. De aceea, preformarea este instanţă esenţială, iar
toate tipurile de resurse necesare (umane, materiale, de timp etc.) trebuie alocate cu toată
responsabilitatea – formalismul şi "economia" restrictivă fiind contraproductive.
Deşi, în sinopsis, etapa a. este marcată (ca şi b.) cu blancuri în dreptul modalităţilor 2. şi 3.
- întrucât ghidanţii şi utilizatorii finali nu au, în aceste faze, participare directă specifică -,
formatorii de formatori trebuie să aibă deja conturată, in rem, odată cu finalul preformării,
alături de modurile derulării concrete a programului, imaginea universului de lucru al acestora,
îndeosebi background-ul managerial şi de formare, ca şi preocupările şi dificultăţile curente.
Aceasta presupune investigaţii în teritoriul profesional-ocupaţional de jurisdicţie, realizate
(cel puţin) prin sondaj, atât prin chestionare, cât şi în varii tipuri de convorbire (dialoguri,
focus groups, incidenţe). Regulile pentru aceste investigaţii sunt bine cunoscute sau lesne de
aflat din lucrări de sociologie, respectivele demersuri reprezentând strategia creării din timp a
câte unui "cap de pod" în fiecare unitate şcolară care urmează a fi cuprinsă în program.
Formatorilor de formatori le va reveni şi monitorizarea generală a derulării programului şi
oferirea ulterioară de consultanţă (în spiritul motto-ului acestei secţiuni), precum şi stimularea
- împreună cu managerii de zonă (inspectorii teritoriali), cu ghidanţii şi cu liderii informali
ce apar, de regulă, dintre utilizatori - a extensiei de program şi a iniţierii de proiecte, inclusiv
a celor de cercetare zonală specifică. Iniţierea şi menţinerea în stare de funcţionare permanentă
a unor forum-uri de discuţie este un alt reper în activitatea lor, care ajută nu doar investigaţia
iniţială (de fapt, o operaţie iterativă), dar şi concretizarea premizelor integrării de care vorbim,
precum şi viitoarele postări (şi frecventări) de documente reprezentative: "minutele" de cerc,
exemple de bune practici, rapoarte de efecte de formare rezultate din evaluări.
Formatorul de formatori este, astfel, proba de evidenţă că facilitatorul veritabil este nu un
intermediar, ci promotor, iar acţiunea lui coagulant-integratoare: "arhetipul" congenialităţii.
O politică lucidă a managementului de sistem educaţional - despovărată de interesele
extraeducaţionale şi de reflexele anastatice - ar trebui să acorde formatorului de formatori
statut propriu – individual (profesionalizare) şi instituţional (ocupare).
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Contribuţii coautorale necesare ale formatorilor de formatori:
- imaginea generală a(supra) programului – formată prin lectura suportului de lucru şi prin
parcurgerea coactivă a stagiului de preformare;
- voinţă şi deschidere proreformatoare – dobândită prin reflecţie profesională în cunoştinţă de
cauză asupra situaţiei de fapt şi a perspectivelor oferite de program;
- instrumentar de investigare a intereselor de evoluţie profesional-ocupaţională – preluat din
literatura sociologică şi psihologică;
- disponibilitate pentru participarea la activităţi concrete (proiecte) în favoarea schimbării
- alte contribuţii, la iniţiativa utilizatorilor şi/sau izvorâte din practică.
a2. şi a3. – etape-blanc în activitatea specifică
b1. Redimensionarea metodologic-competenţială
Buna "scenarizare" şi apoi "montare" a repunerii şi rezolvării (optim orientative) a problemelor
educaţional- (dar şi gestional-)manageriale ale conducerii colective are două precondiţii majore:
aportul metodologic - în bază de cercetare şi, într-un anumit grad (nu decisiv, dar important
în realizarea congenială a ghidării), de experienţă în lucrul cu adulţii - la traiectul formativ al
facilitatorilor (formatori de formatori, ghidanţi) şi ulterioara abordare competenţială de către
aceştia a activităţii în cercurile de calitate. În bună măsură comune "actanţilor" implicaţi, ele
sunt, totuşi, distribuite. Primul se află cu precădere în sarcina coresponsabililor de program:
iniţiatorii-ofertanţi şi nucleele zonale/locale de formare care preiau programul ca organizatori
(cu asistenţa indispensabilă a contractorilor-finanţatori – beneficiarii instituţionali) şi mai ales
ca agenţi de formare. A doua: în sarcina ghidanţilor, sub veghea formatorilor de formatori (şi,
fireşte, a răspunzătorilor inspectorali). Pornind de la precizarea că metodologicul profesional
este nu un normativ mascat (precum în "Metodologia de organizare şi funcţionare..."), un
reţetar de soluţii extrapolate (ca în "Metodologia punerii în aplicare a..."), ori o "carte tehnică"
(cum ar fi în "Metodologia desfăşurării concursului de..."), ci un îndreptar procompetenţial;
şi amintind cele marcate în C.1. despre natura nu autoscopică - de reflecţie asupra metodelor
(nici ea prezentă în toate referinţele, unele oprindu-se la definiţia insuficientă "totalitate a
metodelor" -, ci despre acţiune, în acţiune şi asupra acţiunii opinăm că, pe fondul:
a/ opticii eutropice în privinţa procesului de formare, care susţine prevalenţa caracterului
reflexiv şi subiectiv (vocaţional, automotivaţional şi autoguvernanţial) al profesionalizării,
asupra celui tranzitiv şi conductiv (obligativitate, comandă centralizată, "nevoi" de sistem);
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b/ identităţii profesional-ocupaţionale în sistem a formatorului de formatori ca actor
specializat andragogic, pentru care conştiinţa de sine profesională (echilibrată)26 şi
înrolarea ocupaţională (necesară) constituie repere nu doar funcţionale, ci procalitative;
c/ bazei edificative - cu eventual background educologic - şi ţintei aplicative - cu dezirabil
orizont teleologic (v.

22.3]

) în cheie dimetică*), în temeiul relaţiei (crono-deonto)logice

cercetare→formare/facilitare→dezvoltare,
antrenarea metodologică a formatorilor - şi, mai departe, a ghidanţilor care vor lucra direct
cu membrii cercurilor de calitate - are ca pietre unghiulare:
1. Edificarea [în privinţa] specificului metodologic al unui proiect (v.

24

şi passim.)

ori al unui program – pornind de la un model în circulaţie, ca de exemplu "6D" (prelucrat):

–

DESTINARE
DEZVOLTARE
–

DERULARE
–

DESIGN
–

DOCUMENTARE
DIAGNOSTICARE

–

–

ofertivă
replicativă

aplicativă

cu risc incorporat
analitic-proiectivă
corectă, realistă, intrepidă

Fig. B.
sau de la altul – nu neapărat mai elaborat, dar mai implicativ, precum cel de mai jos (Fig. C.),
în care drumul ("calea") de la concepţia/conceperea determinatoare de cerinţe la livrarea
aplicativă este un triplu parcurs de rafinare - prin reflecţie, perspectivare şi pilotare (cu
decizie implicită) - a ceea ce urmează a deveni un program (co)elaborat, angajat şi condus prin
depăşirea simplului know-how memetic proexecutiv în replicare coparticipativă, de extracţie
guvernanţială, prestat în dublul scop al profesionalizării continue a corpus-ului formator şi
utilizator şi - defel de neglijat sau de considerat ca excesiv - al emendării reglementărilor în uz
*)

Mihail, T.M. (2011) şi (2012)
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prin confruntarea cu "viul" performativ inovativ, modificator (inclusiv creator) de valoare –
efect al strategiei de spirit reglator.

Fig. C.
2. Reconsiderarea proreformatoare a conceptisticii27 – bază ortoforic-expresivă a
discursului coverbal*)28;
3. Remodelarea curriculară**) a demersului formativ, în manieră tipic metodologică
(în ceea ce ne priveşte, considerăm că aceasta este hermeneutică – v. Fig. 5.), din care să
transpară nu doar intenţiile curricular-proiective, ci şi aşteptările curricular-performative.
"Oul curricular" (cum a fost numit acest model de către utilizatori – nu numai pentru înfăţişare,
s-a spus, ci şi pentru forţa de generare) - propune reflecţie pe trei planuri: al conceperii în cheie
hermeneutică aplicată la câmp (v. chestiunea transprehensiunii sub C1.), al structurării în
temei predictiv-perspectivist - v. în figură reperele mnemotehnice (destituiri etc.29) - şi al
directei relaţionări de factură eutropică (v. BI. şi passim.) dintre competenţe şi evaluare.
Ceea ce rezultă, ca redactat, prin tematizarea (ilustrarea cu informaţie selectată şi prelucrată) a
modelului este un (anume fel de) text - cu un design mai compact sau mai schematic - ale cărui
*)

Mihail, T.M. (2003); v. şi Fig. 7.

**)

procompetenţială – v. punctul următor (4.)
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trăsături esenţiale de fond originează în tipul lui constructiv*). Identitatea de anatext
presupune filtrarea celei de text prin specificul "realităţii-care-devine" a curriculumului: întâi
prin co-elaborare(a proiectivă), apoi la performare(a demultiplicativă), şi, în fine, ca
optimizare (post-asesivă). Din fiecare dintre ele rezultă o "negare" - provizorie - a textului, un
"a-text", negată la rândul ei într-un an-a-text**) (litotic în spirit) echivalent cu o cu o
(re)"deschidere" – proces conţinător al unei logici a discursului exploatată şi în filozofie (dar
cu final închis), ca dialectică. Ipostazele intermediare ale construirii curriculare sunt, în
esenţă, intertextuale30.
Dar: întru cât este necesară această "procesare" a textului curricular iniţial-proiectat? Motivul
este evident: curriculumul ca principal factor orientativ al formării este prezentat, în diferite
documente, ca reglator31. În această perspectivă, intenţia formativă (şi cu atât mai puţin cea
conţinutist-informativă),
subordonatoare

la

natura

indicativ-conductivă

contextul-paradigmă

(norme,

şi

raportarea

opţiuni

procedurale)

("-agogică")

informaţii,

caracteristice curriculumului proiectat sunt insuficiente eutropic. Dacă, în adevăr, "educaţia"
este "centrată [nu doar financiar...] pe elev", atunci acesta este de considerat (am mai spus-o),
nu beneficiarul, ci subiectul ei; ca atare, obiectul eutropic-educaţional este nu formativitatea,
ci formabilitatea, care se forjează - reflexiv! - pe întregul parcurs curricular. În consecinţă,
reglator este nu textul "dat", ci anatextul, care încapsulează evoluţia modalizată (personalizată)
a individului prin toate ipostazele curriculumului.
4. Orientarea procompetenţială a formării este unul dintre cele mai "provocatoare"
pariuri ale contemporaneităţii educaţionale***). Din cele expuse vor fi reieşit câteva repere: că
avem în vedere, ca obiect de discuţie, ceea ce am numit veritabilă competenţialitate, cu
domeniu natural de afinitate în profesionalizarea profesorală şi managerială; că formarea de
competenţe este o chestiune de autoguvernare personal-profesională, bazată pe un set/sistem
de valori sociale şi individuale; că, resurse în act, construite pe apetenţe bine identificate şi

*)

Mihail, T.M. (1998) Formarea formatorilor: curriculumul ca anatext. Preliminarii teoretice pentru o aplicaţie
practică. Bucureşti, ISE, pre-print (cu varii concretizări ulterioare)
**)

v. ca exemplu (strict denotativ): anastatic < static = stabil; astatic = instabil; anastatic = non-instabil; numirea
prin dubla negare este instrument lingvistic de (re)potenţare calitativă la nivel ontic
***)

am tentat a o demonstra în textul pregătitor (deja menţionat) al acestui ghid - Mihail, T.M. (2012) -, premers
de Programul ICCPRE - "Impactul competenţelor de cercetare ale profesorului asupra reuşitei educaţionale" -,
derulat la Braşov în perioada 2007-2009 (v. C1.), precum şi în studiul sintetic predat portofoliului pentru 1/2014
al Revistei de pedagogie (şi el amintit) – texte de sprijin la care - deoarece suficiente în economia argumentării trimitem pentru susţinerea şi a dezvoltărilor următoare, şi a necesităţii l i t e r ă r i i c o m p e t e n ţ i a l e ca
mod de formare
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cultivate la vârsta primei formări, competenţele constituie nucleul bugetului de expertiză al
actantului educaţional constituindu-i profilul individual.
Adăugăm acum la acestea că perspectiva constructivă asupra esenţei competenţialităţii este
aceea care se relevă din punctul în care structura şi funcţionalitatea competenţelor se
conturează în congruenţa trăsăturilor lor intrinseci – edificante şi operaţionalizabile.
În privinţa trăsăturilor edificante, este de amintit că, aşa cum (în genere) se ştie, "competenţa"
se defineşte - în opinia noastră: impropriu şi structural, şi funcţional - ca o "capacitate"
generică aglutinată din "cunoştinţe, deprinderi şi atitudini" – "c.d.a.", cel adesea alterat de alţi
compuşi iniţial neglijaţi şi distorsionat de frecventa "discriminare pozitivă" a cunoştinţelor*).
Deficienţele acestei hibride configurări încep cu absenţa din compoziţie a datului natural compensată ("isteţ"...) de unii prin forma bastardă a(p)titudini -, continuă în ideea formării
competenţei prin "achiziţii" aditive - cu sanctificarea "cunoştinţelor procedurale" -, traversează
inert bariera vârstelor (tranşată de mult de andragogie), culminează în amalgamul reglementativ
(standardial) profesio-ocupaţional şi sfârşeşte în infirmitate asesivă - inclusiv din cauza ilicitei
omologii performanţă-performare (v. 33).
Or, specificul competenţial este de definit în alt registru decât cel moştenit de la skills (fie ele
şi extinse la mental)32. Competenţele - singularul nu face sens categorial, acesta rezidând în
competenţialitate -, i.e. (recuperînd un termen) capacităţi competenţiale (competenţe adulte)
sunt sinergii emoţional-imaginal-reflective (EIR) aflate: a/ în configurare continuă din
apetenţe, i.e. capacităţi apetenţiale (competenţe juvenile): compuşi magmatici, ebulitivi, de
dotaţii-motivaţii-expectaţii (de detectat timpuriu şi exact întru facilitarea eutropiei personale
şi de cultivat la primele vârste şcolare) - şi din exercitare pe întreaga durată a vieţii decizive;
b/ în manifestare contingentă ca obiectivare; c/ în reconsiderare permanentă prin in/validare.
Virtu[alită]ţi profesionale**) semiotizate intuitiv în limbajul gândirii (Ch. Peirce: nu putem
gândi fără semne), ele subzistă ca ferment intelectual în laboratorul mental (arierplanul
*)

reflex pozitivist care conduce la artificializarea problemei: într-un text de gen citim că '[...] valoarea adăugată
[sic!] pe care o aduce instruirea [sic!]' vede competenţele ca suma: '(tipuri de) cunoştinţe + structuri operatorii',
entităţi statice (depozit mental?) care, spre a deveni 'acţionale', trebuie dublate de o 'dinamică valoric-motivaţională'.
Or, "structuri operatorii" sunt înseşi competenţele, dar în alt plan decât al "achiziţiei" de cunoştinţe şi al
operaţiilor logice preliminare (integrare, disimilare, generalizare, abstractizare, anticipare), şi anume al
creativităţii în bază conceptuală şi al mişcărilor ei mentale: intuire, imaginare, reflecţie, formulare, comunicare
**)

pentru rostul croşetelor v. chapeau-ul la C.: prin virtualităţi înţelegem facultăţi creative (nu nebuloase,
obscure - şi cu atât mai puţin oculte -, ci impalpabile fiindcă manifeste doar la concretizarea în nume şi în act)
care se edifică permanent ca virtuţi: calităţi intelectuale cu deontologie inclusă
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elaborării), precipitând, odată ţintite pe sarcină, în enunţuri discursive specifice - provizorii
(I.P. Culianu: nimeni nu poate spune niciodată exact ce vrea să spună) - şi devenind, astfel
formalizate, prezumabile ca vectori de expertiză constatabil-evaluabil-creditabil-standardizabili.
Din starea de actualizare, competenţele se comportamentalizează prin situaţionalizare topică
în resurse în act generatoare de valori modificate (ideal: procalitative), care vitalizează
enzimatic, în variate proporţii de EIR, performările33 în produse (constructe, texte, artefacte)
livrabile şi mai ales în efecte demultiplicabile (conduite, idei, iniţiative).
Stările competenţiale sunt, prin urmare: plauzibilitatea, actualizarea, situaţionalizarea,
performarea, (in)validarea și optimizarea.
"Straturile" competenţialităţii sunt implicate în relaţia:
"TRECUT"
I : [apetenţialitate

II : [intralingvism*)

"PREZENT"
] latenţă

"VIITOR"

obiectualizare [

] formulare

exercitare [

operaţionalizare]

funcţionare],

Fig. D.
unde vectorul punctat-îngroşat indică trecerea din mentalul subtil în formalul manifest.
Dacă în textele de referinţă - îndeosebi Mihail (2012) - aceste caracteristici sunt argumentate
în sine, în acest spaţiu utilă proformativ este relevarea altui unghi de abordare – ale cărui
coordonate legitimează literarea competenţială. Datul natural ("genă", "înclinaţie", "chemare",
"vocaţie", "talent", "dar", "har"), cel care oferă amprenta personală a setului competenţial
(deschis) al individului lipseşte... firesc din aproximarea uzuală a ideii de competenţă, care se
află în paradoxul de a fi şi tributară concepţiei determinist-economiste a 'formării omului în
procesul muncii' (care şi exilează "competenţa" în zona ocupaţionalului şi a valorii "adăugate"),
dar şi conştientă că vârsta instalării competenţialităţii nu poate fi coborâtă sub o anume limită
– neprecizată, dar subînţeleasă (partizan) ca a fi cea a debutului educaţiei formale. De aici,

*)

poziţionare în convenţiile de exprimare lexicală şi sintactică în care se produc conceptualizarea şi aplicarea
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clivajul de tip "verigă lipsă" între puericultură şi şcolaritate (mulţi învăţători încă îşi închipuie,
cum afirma unul dintre ei, că "preiau copilul ca pe o coală albă"...), ca şi - în consecinţă - între
pseudocompetenţialitatea vârstelor şcolare mici şi mijlocii şi competenţialitatea (veritabilă) a
celor două vârste ale profesionalizării: iniţială - liceală şi universitară (şi, eventual, postliceală
şi postuniversitară) şi continuă - ocupaţională (şi, eventual, postocupaţională – în discutarea
cărora sunt de notat, desigur, posibilele [re]conversii profesionale şi specializări).
De aceea, deşi obiectul nostru de lucru este competenţialitatea (proformativă şi managerială),
demersul procompetenţial nu poate funcţiona pe un teren inadecvat spiritului eutropic, din
care lipseşte fundaţia datului natural. Dar evocarea acestuia în speţă este pertinentă pentru
primele vârste, în care decizionalul şi programaticul, dimensiuni ale catalizării emoţionalului
şi imaginalului de către reflectiv - nu se manifestă încă. Devine evident, în această situaţie,
că, ignorarea ineităţii fiind eronată, iar coborârea vârstei (pseudo)competenţiale până... unde?
– ilară, soluţia firească este precedarea "solidului" competenţial - construit şi susţinut prin
autoguvernanţă profesională - de "fluidul" frust al capabilităţilor-disponibilităţilor native
ca premize competenţiale*). Am numit (sugestiv-mnemotehnic) acest mediu apetenţialitate**)
(sincretică – Fig. 8), premergătoare şi preparatoare - de competenţialitate (sinergică – Fig. 9),
proces care nu doar justifică, ci solicită o construcţie curriculară de tip "cC-tD-niF" (v. passim).
Un alt model în registru figurativ: "şariaj" apetenţial aluvionar - "aliaj" competenţial fuzional.
Dar indiferent de (re)prezentare, facilitarea curriculară veritabil-continuă de factură modală
- cu specificitate pre-service, respectiv in-service -, este soluţia firească nu numai a treptatei
cultivări a apetenţelor şi configurări a competenţelor, dar, din unghiul celor de faţă, mai ales
a circularităţii nondivergente intern a "caruselului" apetenţial-competenţial (v. p. urm., Fig. E).
Structura competenţială osmotică determină, în construirea influenţei formative curriculare
(Fig. 9), intensităţi diferite ale celor trei componente concatenate - EIR - şi relaţii specifice ale
proiecţiilor lor - cC-tD-niF; ele se articulează corespondent, modelul comportând:

*)

un demers meritoriu ar fi contracararea tentativei de retrogradare la elementaritate a competenţialităţii pe calea
inundării palierului maturităţii cu principii ped-agogice, prin mişcarea inversă: urcarea "ştachetei" formative
pentru vârsta şcolară mică, la care introducerea principiului autoguvernanţei timpurii - în modelul (tipologic)
al Philosophy for Children (M. Lipman, adaptat, la noi, de Doina-Olga Ştefănescu şi, recent, C. Fartuşnic) poate fi salutară din perspectivă modală: desprinderea de conţinutism şi pregătirea terenului proapetenţial
**)

< lat. appetere < adpetere = a căuta (instinctiv), a dori (involuntar), a tinde (preraţionat); v. şi revista valorilor
semantice ale etimonului, în textele de refeeinţă; o sumarizare – în RP 1/2014
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APETEŢIALUL
dotaţie

motivaţie
expectaţie

reflecţie
emoţie
COMPETENŢIALUL

imaginaţie
Fig. E.34

-

dimensiunea crucială a rolului curricular al competenţialităţii*), cross-curricularul (cC),
este proiecţia reflecţiei - trăsătura-forte competenţială, tipică maturităţii profesionale,
care traduce conceptual şi organizează discursiv pulsiunile prereflexive - pe legătura în
aparenţă slabă (deoarece marcată de rudimente de apetenţialitate) dintre emoţional şi
imaginal, dar în esenţă cea mai propice (deoarece reprezintă conexiunea interiorizării
valorilor cu intenţionalul creativ) deschiderii faţă de opţiunea modală: alegerea căii;

-

cea mai "sensibilă" componentă a curriculumului, trans-domenialul/disciplinarul (tD)
este proiecţia imaginaţiei - cea mai fertilă trăsătură a integralei apetenţial-competenţiale,
fiindcă decelabilă încă în dotaţie**) - ca vector al posibilului, pe relaţia de contiguitate
(deoarece adesea materializată doar în starea de creaţie) dintre emoţional şi reflectiv,
dar în fond cea mai aptă pentru prelucrarea factualului informaţional recoltat din surse
aparent distale şi metisat topic într-un scenariu (curricular) a cărui formativitate constă
în dublarea asociativului reproductiv descensiv cu disociativul inovativ anabatic***) 35;

-

subentitatea curriculară non-&in-formal (niF) este proiecţia emoţionalului - "umanul"
etern al unui competenţial evident [f]rigid în formula tradiţional-pedagogică (c.+d.+a.) pe catena solidă (deoarece leagă cei doi piloni ai creativităţii profesionale: centrifugul
eluziv şi centripetul constructiv) dintre imaginal şi reflectiv, unde experienţa "trăită"
(fără constrângerile spaţiului instituţionalizat) poate împrospăta convenţia formală36.

*)

deşi poate părea superfluu, precizăm, totuşi: crucială pentru că înlesneşte comutarea informativ → formativ

**)

şi consubstanţială competenţelor, ca inefabilă şi imponderabilă

***)

defel lesnicioasă, această operaţie complexă este motivul real al "reticenţi" la transdisciplinaritate
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Articularea curriculară a competenţelor este, desigur, posibilă, în condiţiile formalizării lor
lexico-semantice (nominative) şi sintactice (discursive)*), instanţă care succede obiectualizării şi
deschide exercitarea. Insistăm doar asupra faptului că formele verbalizate subîntind atribute
descriptibile în indicatori şi evaluabile**) şi că deşi "formula" competenţială este constantă în
structura de adâncime, redacţia ei literală poate diferi de la o competenţă la alta – în planul
componenţei (funcţie de accentele intenţionale) şi în cel al ordinii constituenţilor (funcţie de
topica limbii de exprimare). În folos evaluativ, elementele tronsonului calificativ sunt de
redactat precis-situativ, ţintit-obiectual, "facturabil" în privinţa direcţionalului (nu echivoc:
'adecvat', 'corespunzător', 'uzual', ca prin standarde) şi concis în privinţa contingenţelor.
Trăsăturile operaţionalizabile - mărci de estimare a competenţelor ca atare (nu de evaluare a
produselor/efectelor acestora: lucrări executate sau grad de calificare a "posesorului") - sunt:
▪ formabilitate – proprietate competenţială relevabilă, ca nivel de instituire, intraformativ: în
procesul (re)profesionalizării, prin raportul dintre posibilităţile şi disponibilităţile formabile pe de o parte - şi specificul formării parcurse - pe de altă parte; de exemplu, într-un program
de literare competenţială în cheia celor de aici, formabilitatea unor competenţe specifice (de
tip teoractic) este superioară faţă de a unora transversale/generice/"-cheie";
▪ portabilitate – proprietate rezultată (în Educaţie) din implicabilitatea curriculară probată
a competenţelor declarate ca deţinute prin formare de orice fel şi înscrise în certificate; e.g.:
prestarea demultiplicativă a unor curricula competenţiale vădeşte o portabilitate mai solidă prin perspectiva deschiderii şi nuanţării - decât prestarea diseminativă, mimetică;
▪ performabilitate – proprietate detectabilă în valorile reieşite din practicarea competenţelor
într-un proces; de pildă, utilizabilitatea în programul de ghidare a competenţei-"ancoră" de
dinamizare tactico-tehnică a antreprenorialului managerial prin intraprenorialul liderial
ori a competenţei"-flotor" (pentru ambele, v. Mihail, 2102) de asumare în spirit adhocratic a
riscului pozitiv în raport de resursele disponibile le vădeşte performabilitatea;
▪ transferabilitate – proprietate competenţială virtual-relevantă a predictibilităţii contextuale,
a adaptabilităţii situaţionale şi a flexibilităţii cazuale a expertizei***); este vorba aici de
"starea" competenţială, de conştiinţa lucidă faţă de nivelul şi de specificul propriei calificări –
atât de necesară substanţializării realiste a relaţiei voliţional-raţional şi raţional-real.

*)

topic asupra căruia nu mai insistăm, deoarece a fost dezvoltat în Mihail, 2012 şi sintetizat în RP 1/2014

**)

un model – în Mihail, T.M. (2005) Spre o valoare modificată/transformată: de la evaluarea proiectivă, prin
istorie contrafactuală, la evaluare integrală. Modúl de formare ulterioară a formatorilor, Bucureşti, ISE – pre-print
***)

exprimarea transferabilităţii în termeni experienţiali (reuşite reutilizabile, "bune practici") este insuficientă
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Acestea sunt liniile de forţă care evidenţiază - prin ocularul prizei proevaluative dificultoase,
cauzată de incongruenţe la diverse niveluri - deplina legitimitate a literării competenţiale:
comandamentul facilitării prin formare şi ghidare a optimităţii conducerii colective este un
scop programatic către care accesul trece - am spune ("tare"): obligatoriu - prin teritoriul încă
debatabil al tematicii competenţiale – mult mai mult decât o chestiune de percepţie/intuiţie
sau - şi mai pernicios - de preluare mecanică. Iar primii îndrituiţi la o expertiză de adâncime
sunt, desigur, formatorii de formatori. Ei trebuie să parvină la deţinerea, prin co-participare
activă, la redeschiderea cu intenţie reîntemeietoare a discutării competenţelor ca resurse în act
ale bugetului de expertiză apdatabil-apgradabilă şi comportând autoguvernare profesională.
Contribuţii coautorale necesare ale formatorilor de formatori:
- vocaţie pentru lucrul cu adulţii, ca formator;
- conştiinţa de cin profesional (al formatorilor de formatori);
- potenţial de trecere de la reflexul metodic la mentalitatea metodologică;
- responsabilitate în asumarea transformării conceptuale şi curricular-(pro)competenţiale a
formării on-the-job
- alte contribuţii, la iniţiativa utilizatorilor şi/sau izvorâte din practică.
b2. şi b3. – idem a2. şi a3.
c1. (Co)proiectarea aparatului ghidant
Dacă asupra identităţii formării de formatori întrebarea - retorică, ce-i drept, din ambele ei
perspective - pare a fi: trebuie să fie formarea o punere fidelă în aplicare a reglementărilor de
"dezvoltare profesională", sau o cale de reglare a expertizei (aproximative*)) din subsistemul
educaţiei şcolare?, asupra celei a ghidării dilema identitară ar putea suna astfel: trebuie aceasta
menită oferirii şi practicării de şabloane de tip "reţetă", ori chiar "ordin de zi", pentru atitudini
şi comportamente instituţional-comode, sau teren (şi modalităţi) de manifestare a unor postúri
managerial-lideriale substanţializate prin mobilizarea competenţialităţii şi prin co-participare?
Presupunând că situarea celor de aici în favoarea alternativei la soluţia în uz este evidentă,
rămâne ca, în privinţa aspectelor concrete, să întărim sugestia deja oferită: aparatul ghidant
destinat optimei orientări proocupaţionale a (tuturor) membrilor conducerilor colective poate fi
*)

pecabil-convenabile oricărui management de comandă cu "viziune" hipometropă şi cu interese extraprofesionale
(politice şi pecuniare), din care motiv "reforma" nu a pus niciodată, în epoca postconcentraţionară, problema
comutării transformative în profesionalitatea de gen, rămânând la ajustări: adaptări, ameliorări, alinieri ş.c.l.
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construit eficient doar împreună cu aceştia. Propusa congenialitate (v. A. Menţiuni, C1.)*)
aparţine în primul rând operaţiilor de ghidare şi abia apoi instrumentelor**) ei (ghidurile).
Altfel spus, ea aparţine, deopotrivă prin aspectul de proiectare (în comun), cât şi prin cel de
performare (demultiplicativă) realităţii de - şi aici folosim doar sintagma-concept, degajată
de conţinutul ei consacrat - 'work in progress', mai degrabă decât celei de 'book in progress'
(indiferent de forma de redactare - clasică sau în IT -, care este secundară). De aici:
→ accentul pe interactivitatea nu doar coproiectivă, ci şi coprestatoare, înfăptuită nu
prin "diseminarea" modelului sau a instrumentului, ci printr-un stagiu premergător de
formare proxemică al programului de iniţiere-specializare, care să includă - în sensul
unui "smartketing" al complexului de cercetare-formare-dezvoltare - un prim contact
cu alternativa propusă prin baza de cercetare şi cu formula de ghid (aflătoare în
"suportul de curs"), precum şi preliminarea acţiunilor necesare preparării etapelor de
lucru în direcţia modalităţilor şi a activităţilor preconizate – de la optima orientare în
formarea managerială procompetenţială a conducerii colective a unităţilor şcolarespre
reiniţierea programului în alte spaţii decât cel "pilot" şi de aici spre consultanţă şi
mai ales spre instanţa esenţială pentru menţinerea spiritului programului

***)

:

extrapolare şi aplicaţii prin cercetare specifică zonală/locală;
→ apelul la ideea de guvernanţă şcolară****), care, introdusă în subsistem ca, spuneam,
strategie de diminuare până la eliminare a "corupţiei discrete" prin reglare deontologică
a mersului instituţional prin coparticipare la acesta în temei profesional specializat,
poate ordona managerial activitatea ocupaţional-instituţională a conducerilor colective37.
Formula de ghid congenial este, prin urmare, nu a clasicului enchiridion ("mic manual"), ci a
unui pre(-)text în/de (re)construcţie continuă, aşadar instrument nu al unei formări fosilizate,
ci al unui progres viu - "în facere" -, într-un şir telescopic de good practices situaţionalizate,
deci fatal provizorii. În acest regim, el este, în solidar cu programul introdus, formă de repudiere

*)

Un comentariu explicativ (www.vocabulary.com/dictionary/congeniality): 'People who have the quality of
congeniality have a gift for getting along with others [...] The noun 'congeniality' is closely related to the word
'geniality', which means 'friendliness' [...] the Latin prefix 'con' ('with') adds a sense of connection to other people'.
**)

instrumentelor – pentru că, mai ales în condiţia reglator-congenială, nu avem a vorbi despre un ghid-"biblie"

***)

şansa realistă de îndrumare a institiţiei şcolare prin a substanţializa "coaja" de ocupaţionalitate cu un "miez" de
profesionalitate stând (şi insistăm: în pofida eşecului înregistrat în tentativa de cointeresare a actualei conduceri a
UNCJR) în conjuncţia organismelor decizionale din Educaţie cu cel al acestui organism
****)

punctul de pornire pentru orientarea temei de faţă (formulată expres în titlul ghidului: 'în spiritul guvernanţei
şcolare') – în Mihail, T.M. (2010); aici, este menţionat sub 8 şi sumarizat sub 37
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a discursului educaţional ca para/perifrază (garanţie de personalizare a influenţei formative),
devenind, împreună cu tot arsenalul de profesionalizare - scris ori nu - un anatext38.
Dar oare nu este contradictoriu în termeni un ghid*) care, în locul recomandării de a se urma
un făgaş bătătorit, propune luare de drum propriu, croirea unei căi judecate de utilizatorul
însuşi ca potrivită?; care mizează nu pe lesnicioasă (dar îndogmantă) 'îndreptare', ci pe sporul
căutării?; în sumă: care, în loc să dirijeze "ciceronic", îndeamnă "catilinar"**)? Fireşte,
răspunsul depinde de opţiunea pentru comportamentul mental memetic - agogic, paradigmic
(aristotelicul 'nous pathetikos') - sau, dimpotrivă, pentru cel dimetic (Mihail, 2011; v. 33 ş.u.),
agonal, dinamic ('nous poietikos') -, al expertizei pentru grupul-ţintă - formatori, directori,
profesori etc. - în domeniul/speţa vizat(ă), în urma evaluării atente a terenului (un "babilon" al
urmării de căi proprii de către grupuri profesionale - mari sau mici - cu substrat formaţional
grevat de aproximaţii noţionale este, într-adevăr, previzibil).
Tehnic, coproiectarea presupune câteva condiţii – relevate de literatura de specialitate. Între
ele: respectarea de către alcătuitor a posturii sale experte; adoptarea unui format; exactitatea
ţintei; oferirea de explicaţii privind formula de ghid în raport cu produse de acelaşi tip;
utilizare limitată a spiritului critic; conceptualitate, claritate, originalitate; efort de optimizare.
Contribuţii coautorale necesare ale formatorilor de formatori:
- repere teoretice ale orientării conducerii şcolare (empirism, normativism, guvernanţă), provenite
din expertiză/experienţă, utile optimei proporţionalizări a investiţiei congeniale modale;
- reflecţie asupra a diverse formule de ghid;
- reflecţie asupra proiectării curriculare ca succesiune a dimensiunilor modelării (v. 29):
- topice ilustrative, constitutive ale portofoliului de profesionalizare;
- alte contribuţii, la iniţiativa utilizatorilor şi/sau izvorâte din practică.

*)

Sens originar: în cultura orientală – călăuză, povăţuitor, conducător "docent"; în cea occidentală – indicator
"vizionar" de cale; etimon: protoindo-europeanul *weid = a vedea, evoluat lingvistic-cultural în sanscritul vedaḥ,
în celticul wid- (rădăcină pentru viziune, idee şi idol şi component al lui druwid – druid), în elinele eidos şi eidōlon
(dar şi Haides – Hades!), în germanicul wissaz (wisson- = aparenţă şi wisa = drum propriu [sic!]), în latinele
videre şi īdōlum (imagine mentală şi fizică, nutritoare de imaginaţie), în irlandezul find, în englezele wise şi wisdom
(ceea ce rezultă din ce vezi), în francezul guise, în provensalul guidar. Cf. Watkins, C. (ed.) (2000, ed. a II-a)
The American Heritage Dictionary of Indo-European Roots. Boston, Mifflin; utilă excursia şi la (între altele)
indoeuro.bizland.com/project/.../word16.ht...; wikipedia.qwika.com › ... › fr.wikipedia.org.
**)

Este, desigur, un mod metaforic de a spune, în numele echivalenţei de lexicon: ghid = cicerone - după sugestia
din 1726 a lui J. Addison, într-o sinecdocă bazată nu pe textele de(spre) elocinţă, ci pe micul op (atribuit)
Commentariolum Petitionis / De petitione consulatus (tradus recent de Al. Cizek sub titlul Mic manual de
campanie electorală) -, prin aluzie la cultural-simbolica opoziţie a oportunismului ciceronic cu "natura catilinară" –
nu "demonică", ci insurgentă
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c2. Consultare prealabilă
Aşa cum introducerea programului reclamă avizul (desigur, instituţional, dar mai ales
profesional) al managementului zonal -, exercitarea facilitării într-o arie de lucru presupune
consultarea nonformală preliminară cu directorii şcolari şi cu reprezentanţii autorităţilor locale –
îndeosebi în privinţa disponibilităţilor de lucru; înainte de a realiza studii ("de fezabilitate"),
cunoaşterea prin discuţii informale a atmosferei de lucru - (ne)favorabilă intenţiilor de lucru este esenţială pentru calibrarea "intrării" programului. Pentru aceia - ostili din principiu sau
numai mefienţi - care văd în aceasta o altă (costisitoare) manevră pregătitoare, precizăm că un
bun management de program planifică preliminariile într-o singură mişcare.
Contribuţii coautorale necesare ale formatorilor de formatori:
- situarea în actualitatea stării formării (manageriale) în zona de interes;
- bună comunicare cu toţi utilizatorii zonali/locali potenţiali din viitoarele cercuri de calitate;
- asocierea cu experţi psihologi din zona de aplicare;
- alte contribuţii, la iniţiativa utilizatorilor şi/sau izvorâte din practică.
c3. Prospectarea pieţei (microstudii de posibilitate)
Caracterul anticipativ este o constantă a programului care - este de sperat - va fi transpărut
deja din susţinerile de faţă. Cum am mai spus, profesionalizarea de formatori şi de ghidanţi
nu este scop în sine; ea urmăreşte, ca ţintă finală - cea intermediară fiind, de bună seamă,
optimizarea activităţii conducerii şcolare colective - declanşarea de proiecte succesive în
câmpul propus, ca şi în altele, conexe sau subsecvente. De aceea, un demers timpuriu al
programului este nu atât descoperirea de "pieţe de desfacere" - indispensabile pentru activităţile
de profit, dar (oarecum) subînţelese pentru cele beneficiale, dacă programul se implementează
naţional, sau, cel puţin, regional -, ci de identificarea, în vederea stimulării procalitative, a unor
capacităţi de absorbţie şi de replicare pentru diverse piste deschise prin program (principala
direcţie fiind - spuneam - cercetarea specifică zonală, în cele trei ipostaze ale ei*)).
Evoluţia edificării (în sensurile amintite) în câmpul formării continue este net diferită în(tr-o)
perspectivă profesională axată guvernanţial, faţă de una incidentală, precum aceea a prelungitei
"reforme" actuale. În acest sens, anticiparea (v.

*)

v. g1.-3.
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36 pct.1/

) consemnată în microstudii, priveşte

aspectele subiective - disponibilităţile (v. c2.) - în contextul celor obiective - posibilităţile reale
de developare a programului în mediul managerial de aplicaţie.
Contribuţii coautorale necesare ale formatorilor de formatori:
- concluzii cu caracter proiectiv din rapoartele personalului de conducere şcolară;
- iniţiative prezentate în / absente din întrunirile organismelor de conducere şcolară;
- alte contribuţii, la iniţiativa utilizatorilor şi/sau izvorâte din practică.
d1. Investigarea tematică (studiere-selectare)
Succesiv culegerii de date, de o evidentă necesitate devine studiul prospectiv de oportunitate
şi de optimă orientare a ghidanţilor, în fiecare zonă în parte. Dar acesta îşi atinge scopul doar
dacă este centrat pe o strategie prin care formarea pentru facilitare este concepută funcţie de
specificul zonal/local – afirmaţie banală dacă nenuanţată astfel: concepută, anume (completăm
aici topicul modal "intervenţie", inserat mai sus) nu ca set de incidenţe ocazionale, în raport cu
deficitul de expertiză al membrilor grupurilor-ţintă (deficit care poate fi mare prin antecedentul
unei formări sporadice, generând "nevoi" imediate ce vor obtura priorităţile proreformatoare,
cu pronunţat caracter de noutate, ale programului propus) -, ci drept proiect de zonă, în care
interesele de formare să covârşească, prin caracterul prioritar, "urgenţele" compensatorii ale
slabei/inconstantei profesionalizări proocupaţionale. Pentru un astfel de proiect, investigarea
temelor adecvate şi a direcţiilor favorabile de abordare presupune o monografiere sincronică
(desigur, "în mic") a situaţiei formării din unităţile şcolare de aplicaţie. Lectura PDIUS - dacă
pertinent, prin întocmirea lui ca veritabil program de guvernare şcolară cu aport funcţional
implicit şi cu aport procalitativ ostensiv (v. Mihail, 2011) -, cercetarea rapoartelor directorale
privind modul de rezolvare a problemelor de conducere ivite şi, nu în ultimă instanţă, opiniile
- liber exprimate - ale utilizatorilor zonali/locali ai programului, în pregătirea introducerii lui,
sunt de rigoare.
Contribuţii coautorale necesare ale formatorilor de formatori:
- documente şcolare adecvate interesului investigativ;
- colaborare ţintită cu viitorii utilizatori de program, din zonă/şcoli;
- aprecieri sumative şi estimative ale actanţilor şcolari şi perişcolari;
- instrumente de analiză (chestionare, focus-groups);
- alte contribuţii, la iniţiativa utilizatorilor şi/sau izvorâte din practică.
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d2. Prelucrarea de date reprezentative
Preluarea şi culegerea de date sunt frecvente în subsistemul şcolar. Varii interese administrative,
statistice, sau de cercetare solicită frecvent asemenea operaţii. Dar ele vizează cu precădere
aspecte cantitative, nu calitative, iar prelucrarea datelor este dictată de sarcina imediată a
solicitantului, direcţionarea prin recul a rezultatelor ei în folosul real al şcolilor fiind, din
varii pricini, ca şi inexistentă. Chiar dacă utilizatorii datelor ar retrimite prelucrarea la sursă,
lipsa de reprezentativitate a acestora pentru preocupările specifice ale emitenţilor le-ar face
inutilizabile. Soluţia este ţintirea prelucrării pe interesul comun (aici: de profesionalizare).
În cazul expertizei manageriale a conducerilor colective ale unităţilor şcolare, reprezentative
sunt datele care privesc activitatea conjugată intra- şi perişcolară în materie de conducere şi
prelucrări care vizează optimizarea acesteia, realizate de / împreună cu persoane calificate
(mulţumitor) în domeniul sociologic. Dacă acestea lipsesc din anturajul şcolii/consiliului local,
ele pot fi solicitate din zonă sau de la instituţii de profil. Evident, aceasta necesită iniţiativă
managerială şi, uneori, contracte – onorate, însă, nu pecuniar, ci prin servicii, cum ar fi acceptul
de a deveni zonă de aplicaţie pentru cercetări de gen.
Contribuţii coautorale necesare ale formatorilor de formatori:
- expertiză sociologică sau forţa de capacitare colaborativă a unor specialişti în domeniu;
- modele de prelucrare;
- viziune în aplicarea extensivă în spaţiu şi în timp a rezultatelor prelucrării;
- alte contribuţii, la iniţiativa utilizatorilor şi/sau izvorâte din practică.
d3. Elaborarea de studii de impact
Scopul superior al unui ghid de acest fel este, spuneam, fructificarea unor iniţiative nu prin
produse (instrumente), ci prin efecte de formare şi facilitare. Acestea rezultă, pe de o parte,
indirect, din activitatea formatorilor, iar, pe de alta, direct, din orientarea prodemultiplicativă a
activităţii ghidanţilor, dar şi din stimularea contribuţiei interacţionale a implicaţilor (conducerile
şcolare), generatoare de bune practici, ele însele demultiplicabile. Această formulă de lucru
este nu doar (cea mai) productivă în principiu, dar ea este în mod special valabilă pentru
specificul eterogen al grupului-ţintă asupra căruia ne aplecăm aici: ceea ce poate constitui o
piedică în funcţionarea omogenă a CA - mediile diferite de provenienţă şi interesele uneori
divergente (fie şi prin neconştientizarea a ce ar trebui/putea să facă obiectul lor comun) ale
membrilor intern- şi extern-şcolari - sunt de transformat, de formatori, apoi de ghidanţi şi,
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odată cu parcurgerea programului, de subiecţii înşişi, în alt cadru de lucru decât al şedinţelor
cu potenţial conflictual: de exemplu, grupuri Balint*) sau - cel mai indicat - cercuri de calitate,
care sunt surse nu numai de acomodare reciprocă, ci de coeziune de grup. Aceasta este direcţia
în care au fost îndreptate - pornind de la reglementările actuale şi de la iniţiativa de reformă ipotezele de lucru pentru pregătirea ghidului.
Principiile pre-elaborate pot fi remarcabile, dar garanţii pentru: asigurarea raportului optim
dintre diverse modalităţi de formare şi economia realistă de resurse; ponderarea etapizării
formării cu gradarea acesteia; medierea formării directe (a membrilor CA) de către formarea
indirectă (de formatori); ca şi pentru alte repere de reuşită – toate acestea sunt conţinute în cei
trei piloni de susţinere a programului: seriozitatea proiectării şi soliditatea performării stagiului
premergător (de survol) al programului, bazarea implementării acestuia pe studii de impact şi
exploatarea profesională şi ocupaţională a rezultatelor formării-facilitării prin continuarea şi
diversificarea programului.
Studiul de impact**) al unui program (inovativ) de formare-dezvoltare prin competenţe specifice
a expertizei manageriale a conducerii colective a şcolii are de urmărit, ca atare, posibilităţile
realiste de instalare a efectelor de formare-ghidare, atât în expertiza teoractică a formabililor
- formatori de formatori, ghidanţi, utilizatori ultimi -, cât şi în iniţierea şi punerea în operă a
unor proiecte în direcţiile menţionate sub g. Caracteristicile principale ale acestui gen de
anticipare a planificării pasibile de reuşită au în vedere***):
- suportabilitatea programului la nivel institiţional şi la nivel profesional – garanţie a
caracterului nonarbitrar al procesului decizional bazat pe analizarea raţională a mai multor
variante, în funcţie de criterii stabilite şi justificate corespunzător;
- ameliorarea / comutarea propunerii care va constitui obiectul contractării-derulării, pe
baza preliminării riscurilor pozitive/negative;

*)

Măntăluţă, O.; Blendea, P. (2012) Consiliere şi consultanţă în management educaţional, 7. Rezolvarea de
probleme în cadrul organizaţiei şcolare (II) şi passim.
**)

încă o dată (v. 31.3]) – spre eliminarea oricărui dubiu: studiul de impact este altceva decât analiza de impact
fiind inaugural, 'ex-ante' (analiza este terminală, 'ex-post'), implicând constructivul (analiza: reconstructivul),
înainte de evaluări de parcurs, 'interim', de etapă/stadiu, şi presupunând proiectivitate (analiza este retroiectă);
studiul de impact estimează consecinţele potenţiale ale unei intenţii, luând în considerare raportul realist dintre
riscurile pozitive şi riscurile negative, 'între dorinţă şi realitate', cum spun autorii unui text de gen
***)

J. Zall Kusek, J. şi R.C. Rist consideră, în Ten Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System,
Washington, The World Bank, (2004), că evaluarea de impact trebuie să parcurgă etapele: identificarea problemei,
formularea obiectivelor, selectarea indicatorilor de monitorizat, colectarea informaţiilor relevante pentru starea
actuală, stabilirea ţintelor specifice şi a termenelor de raportare a rezultatelor.
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- evidenţierea specificului contribuţiei tuturor implicaţilor (stakeholders, shareholders,
riskholders) şi pentru ambele entităţi (şcoala şi comunitatea);
- coparticiparea concretă a factorilor pertinenţi pentru program;
- şansele respectării planificării programului în parametrii stabiliţi (coerenţa derulării);
- posibilitatea asigurării, în acest cadru, a flexibilităţii (adăugarea, modificarea sau
eliminarea bine motivată a unor componente de program);
- condiţionarea transparenţei de lucru; perspectiva evaluării corecte şi meritocratice a
parcursului şi a rezultatelor;
Dintre acestea, o atenţie specială merită (inclusiv spre lămurirea denumirii) demersurile criticiste
analiza de risc şi analiza cost-efectivitate (variantă comasată a investigărilor mai tehnice
"cost-eficacitate" şi "cost-consecinţă"). Acestea au fost preluate în forma lor originară - risk,
respectiv cost-effectiveness analysis -, în domenii (cum este cel economic) unde preocuparea
pentru specializarea şi pentru nuanţarea conceptuală dincolo de câmpul imediat de lucru nu este
în prim plan. Dincolo de aceasta, sunt de clarificat noţiunile-obiect: "risc" este evenimentul /
seria de evenimente provenit/e dinăuntrul grupului de actanţi sau din ambianţa unui demers.
El este caracterizat de variaţia "în sus" ori "în jos" (risc pozitiv/negativ), în spaţiul: incertitudini
cu emergenţă potenţială şi cu impact deturnant, şi vulnerabilităţi cu manifestare expectabilă
– raport moderat cu un coeficient de protecţie (toleranţă) la ambele. Explorarea riscului este,
aşadar, estimarea posibilităţii (nu probabilităţii) exprimabile în limbaj natural*) (nu statistic),
recte aproximabile semantic-lexical în 'cunoştinţe subiective', de producere/intervenire a unui
incident cu varii grade de impact, în ideea nu evitării, ci preluării şi repartizării riscului la
actanţii / participanţii în proces cei mai capabili, în principiu, pentru a-l întâmpina**).
La rândul ei, efectivitatea este "ducerea până la capăt" a unui demers/proces, astfel încât
investiţia ("cost"-ul) să poată fi justificat nu numai prin oportunitate, ci şi prin gradul maxim
de realizare. În consecinţă, investigaţia cost-efectivitate surmontează, în acord cu cea dinainte,
dificultatea de a cuantifica rezultate beneficiale de tipul efectului, prin inter-implicarea tipurilor
de buget (resurse reunite: umane, financiare, de informaţie, de timp)***).

*)

Chang, S.S.L., Zadeh, L. (1972). On fuzzy mapping and control, IEEE Trans. System Man Cybernet. 2

**)

V. Cornescu ş.a., 2004. "Managerii" din Educaţie care încă mai consideră studiul de risc drept un fel de
"drob de sare" nu sunt defel mai stimabili decât cei care evită iniţiativele deoarece... comportă riscuri.
***)

Mihail, T.M. (2010). Elemente de formarea formatorilor de formatori pentru programul 'Modéle de intervenţie'.
Set de iconi. Bucureşti, ISE – pre-print. Aplicaţie la: Id. (2009)
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Contribuţii coautorale necesare ale formatorilor de formatori:
- ţintele exprimate în indicatori şi înfăptuirile exprimate în indici;
- mentalitate biunivoc-colaborativă şi demultiplicativă;
- prevederea de soluţii de rezervă;
- priza la aparat de evaluare bazat pe valori modificate;
- disponibilitatea şi posibilitatea de comunicare în teritoriu a rezultatelor studiului, inclusiv în
vederea obţinerii de reacţii (feedback);
- alte contribuţii, la iniţiativa utilizatorilor şi/sau izvorâte din practică.
e1. Pregătirea de lucru (contextualizare)
În continuitatea naturală a facilitării expertizei metodologice şi competenţiale a corpus-ului
zonal de formatori şi a ghidanţilor, formatorii de formatori continuă programul prin a asista,
spuneam, activitatea celor din urmă în cercurile de calitate şi în proiecte, acordând o atenţie
specială aspectului procalitativ. Aceasta presupune translaţia de la dimensiunea extensivă
(integrală) a programului spre nivelurile de intensivitate: contextual zonal/local - realizat în
stagii - şi mai departe, situaţional - de cerc (e2.) - şi sectorial - proiecte (e3.).
Modul productiv de contextualizare pentru pregătirea activităţii optime în cercurile de calitate
este nu doar plasarea în spaţiu (judeţean, regional, naţional), în timp (trecut, prezent viitor)
sau în valoare (modestă, medie, bună) a grupului-ţintă, ci, raportarea comparativă la modul de
repunere şi de rezolvare de probleme în medii şi în domenii din care se pot prelua sugestii şi
soluţii. Acest fel de a proceda se numeşte benchmarking39 şi desemnează nu doar, limitativ,
"împrumutarea" de reţete de succes de la organizaţii din domenii cu alt specific şi, de regulă,
de rang superior (diplomatic spus: "arta" de a afla cum reuşesc unele organizaţii să evolueze
mai eficient decât cea proprie şi de a utiliza constructiv datele), ci atitudinea procomutativă
în favoarea schimbării de fond şi conduita procalitativă în favoarea progresului organizaţional.
Se vizează obţinerea de valoare prin acceptarea / producerea schimbării poliindividuale*) –
întâi (cum este firesc) la nivel conceptual. Metalimbajul este nu numai un "mediu de cultură"
pentru edificare, dar este, el însuşi, un alt domeniu decât cel - practic(ist) - în care lucrează
curent manageriatul (şcolar).

*)

Încă W.E. Deming, cu expertiza sa de mare anvergură, formată în două spaţii civilizaţionale (american şi nipon)
susţinea, în Out of the crisis (Cambridge, MIT-CAES, 1986): 'The transformation is everybody's job' şi îndemna
managementul instituţional: 'Put everybody in the company to work to accomplish the transformation'.
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Odată conştientizat ca sursă de re-valuare, el devine punct din care agentul de conducere îşi
poate privi activitatea din alt unghi decât cel uzual, oferind premise de înnoire permanentă.
Similar, demersul consecvent de benchmarking*), asigurat de tendinţa naturală a accepţiilor
(noi) de a deveni, din recesive, dominante (v.

29

), prin rolul lor de refundamentare a fiecărei

(noi) ipostaze de "bună practică" – veritabilă (nu mimetică, i.e. destinată nu "rezultatului", ci
reuşitei educaţional-umane a tuturor implicaţilor în proces). Spre a fi de folos, o construcţie
profesională trebuie să fie deopotrivă engramică prin expresivitatea ortoforică a constructelor
- "genul proxim" al sensurilor trăieşte prin "diferenţa specifică" a accepţiilor - şi fertilă prin a
prefera (şi "profera") mai degrabă sugestii decât soluţii. Or, benchmarking-ul oferă chiar
această cale modificatoare de valoare/calitate a facilitării ca optimă orientare.
Contribuţii coautorale necesare ale formatorilor de formatori:
- expertiză provenită din cercetare-documentare de tip benchmarking în domeniile de interes /
deficitare;
- documentare de teren în realizările formative ale altor domenii decât cel educaţional;
- interfaţă de translare între expertiza altor domenii şi aceea educaţională;
- alte contribuţii, la iniţiativa utilizatorilor şi/sau izvorâte din practică.
e2. Situaţionalizarea intervenţiilor
Tactic, intensiunea centripetă a asistării (v. e1.) se realizează prin situaţionalizare corectă,
iar tehnic – prin planificare adecvată, consemnată în scheme de lucru (Ishikawa, Gantt etc.),
aspect dezvoltat în Mihail, T.M., 2012 [IX. Anexe, Proiect] şi, de aceea, doar amintit aici ( 24 ).
Sub raport tactic, esenţială este specializarea modului de intervenţie la varietatea tipurilor de
demers: asigurarea cursivităţii întâlnirilor proxemic-telematice ale stagiilor de formare şi de
facilitare, vegherea, împreună cu reprezentanţii autorităţilor de resort, asupra regularităţii şi a
substanţialităţii reunirii cercurilor de calitate, complinirea cu aplicaţii de tip consultanţă a
*)

Iată "decalogul" de benchmarking al companiei Xerox:
1. Identificarea a ceea ce trebuie supus procesului de optimizare.
2. Localizarea [sub]organizaţiilor [optimizabile].
3. Deciderea metodei de colectare a datelor şi colectarea acestora.
4. Determinarea lipsurilor curente.
5. Proiectarea nivelurilor viitoare.
6. Comunicarea rezultatelor demersului şi obţinerea acceptului [organizaţiei].
7. Stabilirea scopurilor.
8. Dezvoltarea planurilor de acţiune.
9. Implementarea acţiunilor specifice.
10. Recalibrarea [însuşi] benchmarking-ului (demers esenţial pentru o filozofie a optimizării care nu se
limitează la "practică", avându-şi în vedere, autoreferenţial, evoluţia).
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interstiţiilor din activitatea de stagiu şi de cerc, introducerea şi permanentizarea ca manieră de
lucru a intervenţiilor de tip coaching acolo unde apar dificultăţi individuale / de microgrup,
sprijinirea introducerii (şi corelarea) iniţiativelor de cercetare locală.
Acesta este sensul în care semnalam - timpuriu - necesitatea de a privi activităţile descrise (şi
deschise) aici în paradoxala lor dublă ipostază de succesivitate şi concomitenţă40, precizând
că secvenţializarea ansamblului este o chestiune doar de natură a descrierii – realitate
confirmată de aspectul tehnic (planificarea).
Contribuţii coautorale necesare ale formatorilor de formatori:
- acceptul intern-motivat asupra genului nu tutorial ("de întrebuinţare", prescriptivist, depozit
de proceduri-panaceu), ci proreglator şi proreflectiv (întru repunere de probleme) al ghidului;
- competenţe specifice de consultanţă, coaching etc. distribuite în grupul formatorilor;
- deschidere culturală;
- alte contribuţii, la iniţiativa utilizatorilor şi/sau izvorâte din practică.
e3. Translarea la actul administrativ
Cum precizam încă de la început, (v. I. şi 3), gestionalul are un pronunţat caracter specializat,
care trebuie lăsat spre dezvoltare în seama celor care (probează că) deţin competenţe de gen.
Este zona tematică în care principiul congenialităţii pe care este construit ghidul îşi află cea
mai fidelă exprimare: aici, cooperarea formatorilor cu factorii de conducere operativă şi a
acestora cu deţinătorii de expertiză gestională este indispensabilă. Alături de cea a persoanelor
deja specializate - sau, cel puţin, iniţiate - în scrierea de proiecte, contribuţia membrilor
perişcolari ai CA poate fi, în acest sector, maximă. Pre-stagiul despre care vorbeam poate
avea un atelier de lucru special destinat acestui topic.
Pe de altă parte, înscrierea topicului la modalitatea "Proiecte" ţine seama de realitatea epocii şi
a locului: subfinanţarea Educaţiei (pentru care cei responsabili se plasează la marginea legii)
cauzează situaţia că intensia sectorială a programului - recte complinirea laturii educaţionale
a conducerii colective cu aceea administrativă - depinde esenţial de cofinanţare prin proiecte*).

*)

şi, ca atare, de caracterul cu atât mai necesar apăsat-antreprenorial al acestei forme de conducere (pentru
tema proiectului, v. 24 şi passim.)

55

Un program de studii la o facultate de profil sintetizează, din literatura de specialitate, un set de
competenţe în domeniu. Cităm*) câteva dintre acestea:
'Cognitive şi instrumentale:
- cunoaşterea conceptelor de bază referitoare la administraţia publică naţională şi înţelegerea
sensului lor specific, a conexiunilor şi determinărilor sistemice;
- înţelegerea structurii şi funcţionării sferei sectorului public;
- familiarizarea cu managementul instituţiilor şi autorităţilor publice sau al structurilor
intermediare din administraţia centrală şi locală;
- capacitatea de analiză şi [de] sinteză a proceselor şi fenomenelor specifice sectorului public
[...];
- capacitatea de implementare a politicilor publice;
- capacitatea de a lua în considerare conexiunile transversale şi de a identifica relaţiile
complexe dintre evenimente şi date specifice;
- utilizarea argumentaţiei şi a cunoştinţelor relevante pentru a analiza fapte, tendinţe şi modele
în administraţia publică;
- capacitatea de utilizare a tehnologiilor informaţionale pentru eficientizarea activităţilor din
sectoarele public şi privat;
- abilităţi de comunicare scrisă şi orală (inclusiv într-o limbă străină) în domeniul activităţii
administrative.
Sistemice şi decizionale:
- capacitatea de a anticipa nevoile, problemele şi evoluţiile pe scena administraţiei publice;
- capacitatea de a identifica aspectele strategice şi problemele sistemice, de a stabili priorităţi
în problematica specifică reformei şi administraţiei publice precum şi în sectorul public;
- asigurarea legalităţii;
- fundamentarea şi elaborarea proiectelor susţinute din fonduri publice naţionale şi europene.'

Contribuţii coautorale necesare ale formatorilor de formatori:
- competenţe administrative, derivate din funcţia managerială de organizare;
- intuiţie în detectarea de oportunităţi de cofinanţare prin proiecte;
- expertiză în scrierea de proiecte;
- alte contribuţii, la iniţiativa utilizatorilor şi/sau izvorâte din practică.

*)

cf. ucdc.ro/sja/competente-ucdc.html; menţionăm, însă, că reproducerea de mai sus vizează în mod exclusiv
domeniile de preocupare, deoarece competenţele sunt formulate neprofesional, iar organizarea lor pare... guvernată
de criterii aleatorii
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f1. Pregătirea de evaluatori
Monitorizarea şi evaluarea înseamnă un (prevăzător) audit (cel puţin) profesional (dacă nu şi
economic) intern - dar, la decizia managementului zonal/local ca finanţator instituţional de
program, şi asupra evoluţiei expertizei de profil la utilizatorii ultimi: conducerile colective
(în termenii "beneficialităţii": «bani contra valoare») - şi se pot realiza prin mijloace uzuale:
rapoarte zonale/locale, inspecţii, chestionare, convorbiri. Acestea au, însă, neajunsul de a nu
surprinde cu toată fidelitatea criterială aspectul de interes major: creşterea în calitate prin
modificarea de valoare postformativă, iar, uneori, de a fi mai degrabă formal-justificative,
mai ales în privinţa fondurilor alocate de stat. Pentru substanţializarea calitativă şi producătoare
de ecouri optimizant-utilizabile (v. şi 3, 4.4], 6, 9, 24, passim şi referinţe), corpus-ul de facilitatori
- formatori şi ghidanţi - are două căi posibile de lucru: aprofundarea temei evaluării sau
specializarea unui subcorp de evaluatori. Orice cale s-ar alege (deşi opţiunea nu este, totuşi,
chiar indiferentă), evaluarea se aplică la trei realităţi – conjuncte, dar diferite:
• a produselor realizate de utilizatorii de program (conduceri colective);
• a efectelor:
- de formare a expertizei (generate curricular) la agenţii de facilitare;
- de prestare a expertizei în cercurile de calitate şi în practica de conducere;
• a competenţelor ca resurse în act (v. b1. şi 18, inclusiv art. cit. sub 18.3]).
Dacă evaluarea competenţelor ca atare este ceva mai solicitantă*), necesitând tenace incursiuni
prealabile (şi teoretice, şi practice) în câmpul competenţialităţii**); şi dacă evaluarea produselor
se - de fapt, s-ar - întreprinde fără dificultăţi notabile prin consemnarea firească în fişa postului
a corespondenţei dintre normă (standarde etc.) şi atribuţii (sau/şi sarcini)***), mai anevoioasă
este (resimţită) evaluarea celor două tipuri de efecte – prizate ca imponderabile sau trecute în
seama beneficiului indirect (reacţia altora la acţiunea managerului****)). Şi aceasta deoarece,
oricât de convingător "armate" conceptual - prin alternativă la identitatea actuală - şi traduse în

*)

dar indispensabilă nu doar alcătuirii profilurilor competenţiale, ci şi, preliminar, detectării existenţei înseşi a
competenţelor – în cazul nostru, de conducere (cu nota specifică: în absenţa formaţiei de manager), întrucât de
realizarea ei (acurată) depinde, alături de perspectiva înnoită asupra modalului şi a transdomenialului proformativ
în bază competenţială, însăşi adoptarea şi promovarea în subsistem a competenţialului ca ferment curricular
**)

a se vedea în Mihail, 2014 comentarea referinţei M. Nagels

***)

alocate funcţie de potenţialul competenţial individual corect evaluat periodic, ceea ce presupune stabilirea
unei relaţii ferme de proporţionalitate directă între competenţe ca indicatori şi rezultatele-produs ca indici
****)

similară (pseudo)evaluării profesorului funcţie de rezultatele elevilor
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norme, competenţele sunt greu de evaluat în condiţiile unei cazuistici empirice, adică a unei
practici (de conducere) care nu preia spiritul clarificărilor şi al nuanţărilor teoretice. De aceea,
ele intră adesea în dialelă: evaluarea lor - care ar trebui să genereze ecouri validante - este
deficitară (dacă nu chiar deficientă) fiindcă practicarea lor - care ar trebui să producă rezultate
natural-evaluabile - este astfel, ceea ce le face evaluarea deficitară şi tot aşa... înapoi – steril
regressus ad infinitum41.
"Remedierea" este, în această situaţie, insuficientă. Calea de rezolvare este reconsiderarea şi
reabordarea complexului proiectare-performare-evaluare curriculară (şi) dinspre capătul lui
asesiv – în baza, desigur, concepţiei alternative despre competenţe. Monitorizarea şi evaluarea
internă de (produse şi) efecte ar trebui să devină una dintre ţintele profesionale majore ale
facilitatorilor. Iar un mijloc eficace de realizare este analiza de impact, în ambele ei aspecte:
cel vizând efectele activităţii formative/ghidante la utilizator (rezultatele analizei privindu-l)
şi cel privind efectele activităţii de formare/ghidare/conducere la subiect, întru optimizarea
- prin reflecţie responsabilă asupra acţiunii şi prin recul şi feedback - expertizei de facilitare
şi de conducere, acesta din urmă concretizând caracterul reflexiv ("întors la sine") al analizei,
scutită astfel de aproximarea 'funcţie de performanţele beneficiarului' a efectelor de facilitare.
Câteva repere ale analizei de impact*): 42.
Cum spuneam, creşterea în calitate se constată în baza modificării postformative de valoare.
Aparatul evaluativ propus (Fig. 6.) contestă reducerea evaluării-bază a analizei la economista
şi cantitativa - deci evident contradictorie cu specificul şi al competenţialităţii, şi al calităţii 'valoare adăugată', nuanţând calitatea în varii grade de valoare**), cu punctul referenţial în
valoarea-martor standardizată***). Privite dinspre acest tip de evaluare - şi fără a neglija că
esenţa lor transformator-reformatoare stă în modul lor demultiplicativ (contribuţia proprie a
fiecărui actant implicat) de funcţionare atât a facilitării, cât şi a conducerii - competenţele ca
resurse în act apar ca evaluabile în temeiul indicilor acţionali stabiliţi pentru fiecare sarcină
(situaţionalizarea expertizei). Evaluarea competenţelor priveşte gradul contribuţiei personale –
fie în direcţia "minus" (diminuare-staţionare), fie în direcţia "plus". Competenţialitate înseamnă
*)

apud Raluca Gârboan: Metode utilizate în evaluarea programelor: analiza impactului social. Vezi
www.apubb.ro/.../Metode_utilizate_in_evaluarea_pro...
**)

diminuat = anti-calitate; staţionar = non-calitate; ajustat/adăugat = pre-calitate; ameliorat = pro-calitate; creat
= calitate. Vezi Fig. 6.
***)

a/ pe de o parte, aceasta nu înseamnă "îngheţată", ci stabilită pentru o instanţă, dar supusă variaţiei pe măsură
ce scopurile schimbării ţintite sunt atinse; b/ pe de altă parte, fiecare treaptă de valoare (inclusiv valoarea-martor)
este bine să fie concepută ca interval
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nu "a şti să faci" / "ce faci cu ce ştii" - cum a fost marcată pe urmele memeticelor skill-uri -, ci
"cum să faci mai bine" şi, într-o perspectivă mai largă, "ce devii prin cum faci". De aceea,
în acord cu ideea de autoguvernare, autoevaluarea lucidă, criteriată, este (complinită de o
interevaluare asemenea) una dintre condiţiile de evoluţie calitativă a competenţialităţii.
Contribuţii coautorale necesare ale formatorilor de formatori:
- disponibilitatea reală pentru aspectele evaluative specifice competenţialităţii;
- criterii de auto- şi interevaluare;
- aplicare creativă a constatărilor auto- şi interevaluării în programele de formare;
- alte contribuţii, la iniţiativa utilizatorilor şi/sau izvorâte din practică.
f2. Analiza de documente, de prestări şi de reacţii
Forma curentă de constatare evaluativă a reuşitei la utilizator a şirului de operaţii şi de
etape ale programului - cu influenţă în evaluarea instituţională (justificativă, până la urmă, de
finanţare şi de organizare) - este analizarea, fie şi prin sondaj, a "urmelor materiale" ale
acţiunii celor două tipuri de facilitatori şi a utilizatorilor finali. Documentele întocmite în speţă
fac parte din aşa-numita "birocraţie bună". Căile esenţiale de înfăptuire sunt cele menţionate
în subtitlu, observarea directă ("inspecţia") revenind, cum spuneam, instanţei de monitorizare.
Analiza de documente priveşte:
- contractele de derulare şi alte forme administrative ale programului;
- scenariile curriculare;
- compararea (de tip benchmarking) cu situaţii similare din alte arii/domenii.
Ea are a furniza repere despre bonitatea programului şi despre oportunitatea continuării lui în
termenii iniţiali sau într-o manieră optimizată, ca şi despre implicarea reală a utilizatorilor.
Alegerea formulei/echipei şi a frecvenţei ei de realizare este atributul formatorilor de formatori
şi al ghidanţilor - în colaborare, desigur, cu responsabilul inspectoral de program.
Analiza de prestări - inclusiv autoevaluativă! - are în vedere, în contextul conlucrării efective,
revista "minutelor" încheiate la finalul sesiunilor cercurilor de calitate. Dincolo de observarea
conformităţii datelor tehnice (reperative) ale acestora, analiza vizează concluziile aplicabile
ale discuţiilor de cerc şi principalele argumente care le-au conturat – ulterioara confruntare cu
realitatea din teren (performările concrete ale conducerilor colective) a sintezelor realizate de
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facilitatori fiind o sarcină inspectorală a celor două părţi implicate (şcolară şi perişcolară), cu
caracter nu de control, ci de veghere asupra sporirii calităţii în performarea managerială.
Un aspect al evaluării în speţă este analiza reacţiilor beneficiarilor; ea ţinteşte ceea ce ARACIP
intenţionează să implice, prin conformare la o anumită tendinţă prezentă în Europa (şi nu
numai), ca indicator de calitate al standardelor de referinţă: satisfacţia "clienţilor"43.
Contribuţii coautorale necesare ale formatorilor de formatori:
- organizare de grup şi specializare în evaluarea indirectă a rezultatelor;
- instrumente de evaluare indirectă a rezultatelor adecvate programului;
- alte contribuţii, la iniţiativa utilizatorilor şi/sau izvorâte din practică.
f3. Acordarea de consultanţă
În condiţiile actuale ale educaţiei secundare de la noi, consultanţa ca modalitate de asistare
continuă este, mai degrabă, un deziderat*). De aceea, ea figurează aici sub genericul "Proiecte",
urmând a se substanţializa în urma monitorizării şi evaluării programului, din concluziile
asupra intereselor de formare dezvoltate de acesta în jurul problemelor dificile ale conducerii.
Necesitând competenţe specifice, serviciile de consultanţă sunt menite investigării, clarificării,
optimizării şi, dacă este cazul, redefinirii activităţii unei organizaţii la nivelul strategic al
resurselor umane (mai nou - se precizează în documentele de profil - şi tehnologice, adică,
al resurselor reunite). Odată cu dezvoltarea şi extinderea coaching-ului ca modalitate de
lucru, consultanţa a renunţat în mare măsură la 'a ajuta oamenii să se ajute singuri', centrându-se
pe o formă de "sfătuire" - inclusiv telematică (la distanţă), pe cale informatică - apropiată de
ghidare (nu de simpla apdatare a informaţiei). Astfel, ea se găseşte, în mod firesc în orizontul
formării de formatori, ca destinată dinamizării fluxului de expertiză, care asigură - ca şi cel
de cash de pe piaţă - nu doar funcţionarea inerţială a mecanismului instituţional, ci creşterea
sensibilă a calităţii prestaţiei profesio-ocupaţionale – aici: a conducerii colective.
În mod curent, consultanţa - acordată, se-nţelege de la sine, la cerere - este definită ca acţiunea
'dozării sincronizate a energiilor' (inclusiv logistice). În Educaţie, printre energiile activatoare
care trebuie puse în lucrare mult mai pregnant decât până acum se află aceea subiectivă a
trebuinţelor de formare ale utilizatorilor (de toate vârstele, categoriile şi rangurile) şi aceea

*)

până într-acolo, încât se întâlnesc, încă, medii şcolare în care se vădeşte necesară limpezirea diferenţei dintre
consultare (ascultare a unor păreri) şi consultanţă (oferirea de sfaturi calificate)
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obiectivă, a trebuinţei de reformare a sistemului. Contribuţia consultanţei se poate limita,
în această privinţă, la semnalarea, în urma unui studiu situaţional, a punctelor tensive, ori poate
avansa până la flexibilizarea planificării (v. Fig. 12. – diagrama Ishikawa sau "osul de peşte")
şi până la implicarea optimă a personalului şi organizarea "producţiei". Cele mai frecvente
teme solicitate consultanţei sunt, după unii autori, cele privind factorii de succes şi de calitate,
managementul riscului, training-ul, antreprenoriatul şi intraprenoriatul. În lume, susţin lucrările
de gen, consultanţa nu mai este opţională, ea realizând o muncă fundamentală şi necesară,
prestată de experţi într-un domeniu definit. "Instinctul" (de exemplu, de conducere) nu mai
este suficient, el trebuind înlocuit cu date (organizate) de evidenţiere a problemelor. Abordări
facile, precum asigurarea informaţiilor, nu mai ajung pentru ca angajaţii să ia propriile decizii,
fiind de rigoare venirea în întâmpinarea acestora şi secvenţionarea în sarcini cu termene
determinate a atribuţiilor aflate în lucru.
Consultanţa pentru conducerea colectivă a unităţii şcolare este atribut natural al facilitatorilor,
dar ea nu se confundă defel cu substituirea celor care au de rezolvat probleme în mediul lor.
Alături de tipurile de facilitare şi de interconsultanţă - care se va instala odată cu avansarea în
activitatea cercurilor de calitate în grupurile respective -, ea este o formă de cooperare, având
ca principală ţintă diversificarea căilor de abordare a chestiunilor debatabile. Pentru economie
de timp, oferirea de consultanţă se va putea combina cu monitorizarea cercurilor de calitate
(nu însă şi cu şedinţele de lucru ale CA, care trebuie să rămână, spuneam, distincte) – încă un
motiv pentru care chestiunea consultanţei îşi are locul firesc, în sinopsisul programului, pe
orizontala acestei activităţi.
Contribuţii coautorale necesare ale formatorilor de formatori:
- competenţe de consultanţă (de investigare, clarificare, optimizare şi redefinire a activităţii);
- cooperarea cu ghidanţii, în siajul programului;
- coroborarea problemelor apărute pe agenda celor care solicită consultanţă;
- alte contribuţii, la iniţiativa utilizatorilor şi/sau izvorâte din practică.
g1. Demultiplicare-reiniţiere de program
În documentul programatic 'EERA's Agenda for Horizon 2020'*) se află următoarea memorabilă
profesiune de credinţă strategică: '[...] we need research in education for innovation, in

*)

www.eera-ecer.de/about/projects-partnerships/eera-and-horizon-2020/ (EERA: European Educational Research
Association, membru fondator al WERA: World Educational Research Association; ECER: European Conference
on Educational Research)
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order to avoid the danger that innovative attitudes will be discouraged by rigid curricula
and pedagogies'. Pluralul final al percutantei afirmaţii ne îngăduie să înţelegem că pericolul
semnalat se referă nu doar la formarea elevilor, ci şi la profesionalizarea - iniţială şi ulterioară a agenţilor de formare (profesori) şi de conducere (manageri), proiectată şi performată în baza
cercetării educaţionale inovativ-dezvoltative experte şi zonale – registru în care programul aici
propus, întemeiat pe ideea reformatoare a formării prioritare şi al ocupării specifice în sistem
a formatorilor de formatori şi, apoi, a ghidanţilor, se cere continuat prin demultiplicare şi
prin reiniţiere ca proiect de dezvoltare la palier zonal/local.
Acest demers necesită un management al cercetării:
• sprijinit pe principiile:
a/ reformei procalitative prin formare (în ecuaţia Cercetare-Facilitare-Dezvoltare), având
ca repere esenţiale: bază deontologică, complexitate a cercetării (-documentare, -reflecţie, aplicare), clarificare conceptuală şi avansare de accepţii şi de constructe perspectiviste,
orientare procompetenţială în baza gândirii «altfel», modelare hermeneutică şi construire
metodologică a curricula de profesionalizare pre- şi in-service;
b/ resurselor reunite/întrunite, în componenţa: umane ("calde") - vocaţie corect detectată,
formaţie cauţionată prin calificare*) la nivel de expertiză (know-how competenţial permanent
apdatat şi apgradat), ocupare conform specializării**), inovaţie (imaginaţie, risc), leadership
delegativ (adhocraţie), evaluare meritocratică - şi nonumane ("reci") - materiale (investiţii,
logistică), ambientale (scenografie şi coregrafie stimulative), informaţionale (baze de date,
abonamente), de acces (participare - colocvii, webinars -, instituţii de pilotare), de timp
(parcursuri diferenţiate pentru teme transversale/personale);
• condus de strategiile:
a/ misiunilor diferenţiate la nivel de conducere: lideriale - previziune, incubare, iniţiere
(nereprimată), motivare (antrenare), reglare, stimulare - şi manageriale - care pot fi cele ale
funcţiilor şi rolurilor deja cunoscute de la Duncan, Mintzberg şi (mulţi) alţii - programare
(strategică), proiectare, planificare, organizare, monitorizare (control), evaluare***), valorificare
(de produse şi de efecte), expunere publică a unităţii şcolare (ofertare, marketing) - sau pot fi

*)

nu prin certificare formală

**)

referirea este aici la zona managerială

***)

în afara Evaluării Proiective, deja menţionate, am lansat, de-a lungul anilor de formare continuă de formatori şi
de manageri, o serie de modele de evaluare şi de selecţie: 3I, 4V, "din rol" şi altele
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concepute în altă cheie v. modele de intervenţie (Mihail, 2009), câmpuri de referinţă (Mihail,
2012) şi altele;
b/ tipurilor psihologice44 – transferate la formarea pentru conducere.
Contribuţii coautorale necesare ale formatorilor de formatori:
- concepţie strategică proreformatoare;
- deţinerea de expertiză în teoria şi în managementul cercetării;
- configurarea de arii de pilotare şi de implementare;
- alte contribuţii, la iniţiativa utilizatorilor şi/sau izvorâte din practică.
g2. Structurarea de bune practici
Noţiunea la care ne vom referi aici apare frecvent în ghidul de faţă. Importată polemic, ca şi
multe altele, din vocabularul internaţional, ea a izbândit - formal (şi cu sechele...) - în lupta
pedago-ideologică împotriva "schimbului de experienţă", devenind monedă curentă, dar nu
întotdeauna cu acoperire în aurul schimbării de fond. De aceea, ea nu figurează aici - cum s-a
putut constata -, ca şi "practica" în sine, doar în accepţia pozitivă cu care, din motive diverse,
tind a o credita... practicienii din sistem. Formulată la singular ('bună practică'/good practice),
sintagma are acelaşi neajuns ca şi genericul 'competenţă': lipsa de relief. Mai mult: ea este
confundată adesea, voluntarist sau autoritarist, cu best practice (cea mai bună practică, i.e.
cale unică, reţetă) diseminabilă, compromiţând tocmai spiritul critic pe care se presupune că
este menită a-l susţine45.
În management, teoria benchmarking-ului - simplificat: a proceda la fel cu cei mai buni decât
tine, a lua exemplu(l ca atare) - pare a încuraja tacit această utilizare, dinspre aspectul empiric
al activităţii de gen. Din direcţia opusă, a aspectului normativ, cele mai fidele vehicule ale
acestei omologii sunt programele şcolare şi instrumentele adiacente lor - adică partea
proiectată, scrisă, a curriculumului -, care se presupun (şi se propun) pe ele însele, practicist,
drept optime. Or, curriculumul optim este cel realizat, aşadar cel care - deşi, dacă viabil, este
demultiplicabil în spirit - este valabil, în literă, o singură dată. Instanţele curriculare sunt
unicate. În acest sens, conform principiului variabilităţii mediului de extracţie (şi, deci, al
relativităţii nomice), bunele practici ilustrează, spuneam, valabilităţi situaţionale, aşadar fatal
provizorii şi, ca atare, având o valoare exemplificativă, prin urmare de luat în considerare cum
grano salis în alte medii şi condiţii concrete decât cele din care provin, unde variabilele sunt,
firesc, diferite. Este şi motivul pentru care, la fiecare rubrică de sugerare a contribuţiilor
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coautorale necesare ale formatorilor de formatori la derularea programului am inserat şi pe
aceea a iniţiativei utilizatorilor şi/sau a izvorârii din practică (ordine de idei din perspectiva
căreia şi considerăm că "ghid practic" este o tautologie).
Veritabilele bune practici născute în stagii şi în cercurile de calitate se bazează pe un demers
solidar teoretic-practic, sau, altfel spus, pe reflecţia în acţiune. De aici – atenţia specială pe
care am destinat-o - în casete diverse ale sinopsisului - activităţilor de monitorizare-evaluare,
urmate de sintetizarea spre reflecţie a celor puse în dezbaterea proxemică, faţă-în-faţă) - în
stagii, în cercuri (cu grupele de utilizatori în rol de conceptori de bune practici) sau prin
consultanţă - şi telematică (la distanţă) - intercomunicarea pe un forum special destinat
cultivării demultiplicativului inovativ situaţionalizat: exercitarea variabilizată (cel puţin
optimizată faţă de instanţe anterioare, dacă nu inovativă), a expertizei profesionale şi/sau
ocupaţionale, recte a competenţialităţii ca resursă în act (ţintită pe sarcină, cu finalitatea
ilustrării unei opţiuni – ceea ce înseamnă exemplificativă, nu "exemplară").
Pentru conducerea colectivă a unei unităţi şcolare, bune practici (manageriale) sunt, înainte
de toate, cele care vizează conlucrarea armonioasă dintre membrii şcolari şi perişcolari ai CA,
redobândirea autorităţii ei intelectuale, profesionale şi instituţionale în spaţiul educaţional
(local/zonal/regional) şi în comunitate şi construirea-ofertarea celor mai utile căi formative
pentru reuşita educaţional-umană şi social-ocupaţională a tuturor celor implicaţi în proces.
Contribuţii coautorale necesare ale formatorilor de formatori:
- disponibilitate pentru reflecţia evidenţiatoare de valori modificate;
- arii de pilotare şi, ulterior, de demultiplicare a bunelor practici;
- competenţe de evaluare a impactului bunelor practici;
- alte contribuţii, la iniţiativa utilizatorilor şi/sau izvorâte din practică.
g3. Extrapolare şi aplicaţii
În afara extensiei la componenta administrativă, programul de formare-dezvoltare a expertizei
de conducere - înfăptuit prin activitatea de reală continuitate a formatorilor de formatori - poate
fi extrapolat la activitatea catedrelor, în direcţia creării de cercuri de calitate transdisciplinare
şi aplicat la specializarea de formatori de formatori pentru subdomenii de interes zonal/local.
Printre ele – mentoratul şcolar sau activitatea "nedidactică". Profesionalizarea oricărui tronson
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de lucru are nevoie atât de concepţie proreformatoare, cât şi de literare competenţială şi de
organizarea trecerii marcate, din funcţional, în procalitativ (inclusiv în materia evaluării).
Un aspect important (managerial-administrativ, dar cu evidentă consistenţă profesională) este
cel al includerii în program a unei categorii de utilizatori neglijaţi de sistem, din "raţiuni" de
economie: candidaţii la poziţia de membru al conducerii colective a şcolii. Aceste resurse
sunt exceptate de la finanţarea pregătirii "oficiale", care preferă catehizarea celor deja numiţi
în funcţii (cum spuneam, pe criterii partizane). "Pragmatic" - de fapt cinic şi neprofesional -,
mentalitatea cadristă după care rotaţia democratică la putere face efectivă, într-un termen
oarecare ("până la urmă"), pregătirea tuturor, pare satisfăcută; lăsând, însă, la o parte că astfel
se admite indirect ce se neagă formal - numirea conducerilor pe criterii politice -, efectele
păgubitoare majore ale unei atare concepţii schismatice (amplificate acum de prezenţa în CA
a consilierilor locali partinici) sunt lipsa omogenităţii expertizei, adâncirea discrepanţelor
competenţiale din sistem şi inevitabila înrâurire a acestor neajunsuri în aspectul managerial al
procesului educaţional. De aici, obstinata denumire "dezvoltare profesională", chiar şi în
situaţiile în care, cum este cazul managementului (mai ales în lumina ultimelor lui evoluţii),
orice dezvoltare are loc pe fondul formării prealabile, al formaţiei profesionale. Există,
desigur, şi varianta autofinanţării candidaţilor (care se şi practică, pe alocuri), dar ea generează
nu doar inechitate, ci şi impredictibilitate. De aceea, odată cu reglementarea componenţei şi a
funcţionării CA şcolar, literarea competenţială - şi tot ce decurge din aceasta în materie de
management de proces şi de sistem - a candidaţilor la funcţii de conducere devine o obligaţie
a autorităţii de resort – care, dacă înfăptuită prin formatori - pregătiţi şi ocupaţi în sistem în
această calitate, spre a asigura reala continuitate pe orizontala sistemului şi pe verticala
personală a utilizatorilor, şi permanent (colocvial formulând) "ţinuţi în priză" profesională
prin apdatări şi apgradări, şi ele (autentic-)continue -, nu este copleşitoare financiar*). Dar ea cere
mentalitate proreformatoare şi conducere debirocratizată.
Contribuţii coautorale necesare ale formatorilor de formatori:
- viziune deschisă asupra teritoriilor de utilitate ale programului;
- concepţie integratoare asupra aspectelor manageriale ale activităţii şcolare;
- alte contribuţii, la iniţiativa utilizatorilor şi/sau izvorâte din practică.

*)

mai ales dacă realizată - cum am propus (şi cum ar fi normal) - în parteneriat cu UNCJR

65

E. Concluzii şi recomandări
Reperul axial al specializării expertizei formative, ghidante sau manageriale a variilor tipuri
de grup-ţintă este formarea în temei competenţial - şi în manieră transdomenială (pentru
formatori) şi transdisciplinară (pentru formabili) -, de factură procalitativă, asupra căreia
atât "top-management-ul", cât şi formatorii - deţinători de strategii, de metodologii şi de
tehnici de formare - trebuie să aibă o limpede imagine de principii şi normativă, actualizată
prin contact permanent atât cu cercetarea-formarea-dezvoltarea expertă, cât şi cu utilizatorii.
Doar unii sau doar ceilalţi este o opţiune sărăcitoare.
Referenţialul managerial al acestui demers este guvernanţa şcolară – suscitată în corpul
Ghidului*). Este necesar a se face sensibilă ideea că, prin paralelă cu alte instituţii, instituţia
şcolară gestionează cele două valori esenţiale ale unei societăţi: personalităţile în formare şi
formatorii lor – ei înşişi (dacă oneşti) formabili "eterni". Faţă de această realitate indeniabilă,
Educaţia a fost şi este mult subcotată ca activitate socială, dar şi marcată - în compensaţie? de profeso-, manago-, iar, prin reacţie, actualul elevo-centrism**). În acest mediu, preluarea
guvernanţei la nivel şcolar - "preuniversitar", cum i se spune cu doar un sfert de teméi -, prin
a schimba ce este de schimbat şi a adapta ce este de adaptat din teoria şi din practica ei
generală (şi nu neapărat din ipostaza ei universitară – cf.

23

) înseamnă nu atât consolidarea

dimensiunii reglementative şi a funcţiei "îndrumare şi control", cum se crede, cât adoptarea în
managerialul conducerii colective - cu participanţi nu doar interconectaţi, ci coparticipativi - a
concepţiei despre reglator (orientare flexibilă) ca nomic (adhocratic institutiv) recesiv (cu
majoră semnificaţie la actualizare***)). Conlucrarea reglatoare guvernanţială este miezul
evoluţiei procalitative a conducerii colective a unităţii şcolare. Ea contribuie esenţial nu doar la
depolarizare şi la evitarea excesului de putere la director - accentuat de reglementările în
vigoare (Legea 11 amendată) -, dar şi la menţionata îmbinare transfuncţională a
antreprenoriatului managerial cu intraprenoriatul liderial.

*)

cu punct de pornire în contribuţia noastră Spre o guvernanţă asociativă în spaţiul şcolar, în Colectiv (2010)
Pregătirea managerilor din învăţământul preuniversitar pentru utilizarea noilor sisteme de guvernanţă, Bucureşti,
ISE, pre-print
**)

formă nu totdeauna benignă de anarhism, cum s-a constatat "pe viu" în anumite societăţi şi în anumite epoci,
unde ea a avut şi manifestări (sociale) ciclopice
***)

în sensul lui M. Florian (v. 37 ), a cărui pledoarie este, aici, de interes nu doar ca principiu generator, ci şi din
unghiul posibilităţii noutăţii 'într-un univers care este sau pare a fi inteligibil numai prin repetiţie şi identitate',
prin înlocuirea, în perechea hermeneutică dominant/recesiv, de exemplu cu funcţional/(pro)calitativ, unde
primul domină, dar al doilea are (nu doar în reformă!) semnificaţie superioară şi creează noutate
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Întrucât conducerea - în sens managerial: nu numai instituţională, dar şi de profesionalizare,
de proiectare, de cercetare - este activitatea-ax a unităţii şcolare, "de-făcutul" în lumina celor
de aici este în strânsă legătură cu planificarea integralei activităţii, consemnate - nu formal - în
documentul-"fanion" al funcţionării procalitative a şcolii, la comandamentele căruia o conexăm:
PDIUS ca - spuneam - program de guvernare şcolară, ale cărui ţinte ar trebui să fie:
→ introducerea decisă a mobilităţii profesional-ocupaţionale prin contract individual
reînnoit periodic, pe fondul unor condiţii civilizaţionale adecvate acestui pas;
→ gândirea autonomiei instituţionale ca de-concentrare profesională (complementară
descentralizării administrative sau independentă de ea) şi extinderea posibilităţii de
iniţiativă şi decizie inclusiv în privinţa formării continue a personalului profesional şi
managerial, prin crearea, alături de cadrul de răspundere pentru sarcini contractate, a
celui pentru asumare de responsabilităţi, cu distingerea performării uzuale de
performanţa calitativă;
→ trecerea la un sistem modern de guvernanţă şcolară, în temeiul compatibilizării cu
legislaţia europeană (dar cu marcarea specificului naţional – îndeosebi de orientare
inovatoare) şi al formării prealabile a directorilor de şcoală ca manageri;
→ stimularea juridică şi financiară a inovaţiei, însoţită de o monitorizare şi de o
evaluare bazată pe standarde profesionale;
→ considerarea actanţilor educaţionali "director" şi "profesor" dintr-o perspectivă
net diferită de aceea fie "cadristă", fie "dăscălistă", anume de profesionist ale educaţiei
ocupat în subsistem ca manager, respectiv ca formator – fie el iniţial (de elevi), fie
continuu (de formatori/manageri/profesori)*);
→ regândirea prin această prismă a înnoirii-dezvoltării profesionale în baza libertăţii
de alegere a furnizorilor de formare din propriul personal de gen, preparat prin
proiecte interne de medie şi lungă durată;
→ numirea în funcţii de conducere a celor care au nu doar certificarea, ci calificarea
managerială - menţinută prin formare profesională continuă şi corect evaluată - necesară
îndeplinirii de sarcini curente, dar şi asumării de responsabilităţi transformatoare;
→ stimularea, prin iniţiative locale, a elaborării la nivel naţional a reglementărilor
privind capitalul de risc al Educaţiei, în vederea sprijinirii inovării;
→ reorientarea cercetării ştiinţifice specific-profesorale, la nivelul şcolii secundare,
al cărei pariu reformator este construirea unei structuri de cercetare-formare-dezvoltare;
*)

cu introducerea în sistem a funcţiei de formator de formatori angajat la Casa Corpului Didactic reconcepută,
cum pledăm de multă vreme, ca Agenţie de Resurse, Informaţii şi Expertiză (ARIE)
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→ centrarea educaţiei ca acţiune integratoare pe triada formabil-formator-mediu de
formare, cu axarea finalităţii reuşitei educaţional-umane pe ideea "gândirii «altfel»"*);
→ sporirea impactului educaţiei în economie, dar nu univoc, ci prin influenţare
reciprocă între oferta educaţională şi cererea de pe piaţa muncii.
Încheiem seria contribuţiilor noastre de cercetare cu credinţa că, atunci când spiritul motoului
acestei lucrări se va putea instala ca strategie de lucru - managerială şi nu numai - "idealul"
unor repere precum cele dezvoltate aici va deveni "real" curent.
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CERCETAREA PROREFORMATOARE*)
mnemo ACT

mnemo 3C-a

ABORDARE

COMUTARE

TRANSFERARE

(elasticitate epistemică)

(inovativitate modală)

(variabilitate operaţională)

CUPRINDERE:

CONSTRUIRE:

COMUNICARE:

aluviuni relevante

alternative sinectice

adecvări utile

ambient
informaţional

creuzet
metodologic

sintaxă şi stilistică
procedural-coactive

clarificări conceptuale
şi investiţii de accepţii

reflecţii
deliberative

focare şi ancore
topice

conexiuni
asociativ-disociative

sugestii
reglatoare

traiect
demultiplicativ

mnemo m.i.e.D~

metaDISCURS
(explicaţii)**)

intraDISCURS
(implicaţii)**)

extraDISCURS
(aplicaţii)**)

Fig 3.
*)

Cf. Mihail, T.M. (2011).

**)

v. motto-ul Ghidului
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TIPURI DE GÂNDIRE
Asertivă
("verticală")*)

Interogativă
(euristică)

Este de gen stereotipic
– autoritativ-algoritmic:
- consideră că în gândire
paşii trebuie să fie exacţi,
abaterile fiind neavenite
- funcţionează direcţional,
în temei canonic
Este raţională, punctuală,
secvenţială:
organizează-dezvoltă
idei
consacrate
şi
operează cu soluţii-model
- elimină informaţia
curent considerată irelevantă
Este
apropriată
în
situaţii de gen fixare:
- legitimează norme/dogme
încastrate în noţiunile în uz
- se exercită sub emblema:
Ştiu exact ce caut
şi ce trebuie să găsesc

Este de gen heterotipic –
dubitativ-chestionant:
- consideră nefirească lipsa
din gândire a variabilităţii/alternativităţii
- funcţionează explorativ,
în sens reproblematizant
Este extensivă, analitică,
prospectivă:
- solicită clarificări din/în
perspective surprinzătoare
şi subînţelege soluţii flexibile
- chestionează informaţia
(ca) posibil-relevantă
Este profitabilă în situaţii
de gen explorare:
- refuză implicit tiparele
şi constructele-valiză
- se exercită sub emblema:
Orice fapt conţine şi altceva
(de găsit) decât ce cauţi

Este de gen contratipic –
debatativ-polemic:
consideră
eronată
gândirea uniformă şi
dezavuează "calea unică"
- funcţionează dubitativ,
în manieră polemică
Este autocentrată, argumentativă, detaliantă:
- pune în dispută adevăruri
fixate şi propune soluţii
neconvenţionale
- porneşte cu premisa că nu
există informaţie irelevantă
Este viguroasă în situaţii
de gen controversă:
- contestă explicit sensurile
imuabile şi oferă accepţii
- se exercită sub emblema:
Găseşti căutând împreună
cu alţii, dar diferit de ei

Este de gen atipic –
inovator-anticipativ:
- consideră că fixitatea
şi univocitatea gândirii
trebuie abolite
- funcţionează creativ,
în logică disociativă
Este speculativă, deviantă,
imaginativă:
- generează conjecturi
surprinzătoare
şi
avansează soluţii insolite
- uzează curent de informaţia
presupus-irelevantă
Este preţuită în situaţii de
gen consultare liberă:
- produce sugestii de tip
antisistem, aparent inaplicabile
- se exercită sub emblema:
A căuta este mai
important decât a găsi

Este de gen arhetipic –
revalorizant-institutiv:
- consideră că raţiunea
de a fi a gândirii este a
reformula datum-ul
- funcţionează remodelant, în cheie procesuală
Este reglatoare, globală,
sintetică:
- identifică semnificaţii
care degajează soluţii
demultiplicabile
- consideră orice informaţie
virtual relevantă
Este folositoare în situaţii de reconsiderare:
- proiectează telescopic reflecţii deschise
- se exercită sub emblema:
Găseşti doar ce cauţi, dar
n-ai căuta dacă n-ai fi găsit

Spirit conformist

Spirit neconformist

Spirit anticonformist

Spirit nonconformist

Spirit transconformist

"v."

Critică
(eristică)**)

"v."

Divergentă
("laterală")

"v."

Metodologică
(hermeneutică)

Fig. 4

*)

Se manifestă la debuturile ciclurilor de cunoaştere/creaţie ca momente de contact cu paradigma şi la finalurile lor ("v.") - ca instanţe de validare a rezultatelor.

**)

de factură deliberativă
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"v."

Formatul hermeneutic al curriculumului ca program
A P ET EN Ţ E - CO MP ET E N Ţ E

Preînţelegere
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I

- se ignoră...

- se contestă...
R
E
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I
T
U
I
R
I

CONSTITUIRI
- se implică...

- se convine...
Transprehensiune
INSTITUIRI
- se invocă...

- se induce...

- se concede...

- se consacră...
Expunere

Evaluare Integrală
Fig. 5

75

TREPTE CALITATIVE DE VALOARE
În reformă, a nu progresa este a regresa ('A nu înainta înseamnă a coborî' – Sf. Augustin): staza constatată a calităţii într-o valoare similară cu
una anterioară unei intervenţii formative reprezintă, în fapt, nonevoluţie. În acest sens, valoarea staţionară, identică formal valorii-"martor", este întrucât modificată (postformativă) - diferită, pe fond, de aceea, indicând un nivel echivalent descreşterii. Ca atare, evaluarea va fi proiectată spre a
constata inechivoc şi eventuala lipsă a schimbării.

(Non)..............................................................Schimbare
CONTEXT DAT
(indícii)

Regresare
descreştere

Non-dezvoltare
creştere zero

Dezvoltare liniară
creştere

Instituire
precedent

Stare iniţială
SITUAŢIE LUATĂ

VALOARE
TIP DE VALORI
(indicatori)

funcţionali
(índici)
calitativi

Valoare
uzuală
(valoare-"martor")
nivel / stadiu
pre-evaluat
nivel / stadiu
pre-evaluat

MODIFICATĂ / TRANSFORMATĂ

valoare
valoare
VALOARE
diminuată: staţionară: ajustată/adăugată:
anti-calitate non-calitate
pre-calitate
nivel / stadiu
re-evaluat
nivel / stadiu
re-evaluat

VALOARE
ameliorată:
pro-calitate

VALOARE
creată:
calitate

"

"

"

"

"

"

"

"

Formatul propus este cel al Evaluării Proiective, cu accentuat caracter formativ, derulată prin auto-/inter-/extra-/contraevaluare:
a/ introspectivă (instanţială)
["Cum este?"]
: conştientizarea gradului de implicare (procompetenţială) în profesionalizare;
b/ retrospectivă (memorială)
["Cum a fost?"]
: constatarea relaţionării expertizei existente cu cea (competenţială) propusă în formare;
c/ retroactivă (recuperativă)
["Cum putea fi?"] : evidenţierea capacităţii de optimizare prin contrafactual a competenţialităţii;
d/ prospectivă (predictivă)
["Cum va fi?"]
: conturarea imaginii viitoarei prestaţii de conducere/formare în orizont competenţial.

Fig. 6
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COMUNICAŢIONALUL COVERBAL
în

SPAŢIUL/MEDIUL DE FORMARE
FIGURAL
PREVERBAL
NONVERBAL

ORAL

LITERAL
POSTVERBAL

VERBAL

PARAVERBAL

SCRIPTIC

AMBIENTAL
GESTUAL-MIMIC

ARTICULAT

SEMIARTICULAT
(PRE)REDACTAT TEHNOREDACTAT
NEARTICULAT
ICONIC

glific

glosic

demiglosic

grinic

logistică
prezenţă
interacţiune
reacţii

[dis]cursivitate
[in]ton[aţie]
exclamaţii

glimic

ascultare
imaginar

gramic - grafic1

gramic - grafic2

concept - desen
text

tipăritură
design
ilustraţii

NOTĂ. Schema sugerează deopotrivă identitatea şi interdependenţa caracteristicilor comunicaţional-coverbale. Deşi
distincte, ele se află nu "în stare pură", ci în coexistenţă (pro)activă - ca "resurse reunite" -, implicând relaţionarea (v. 28).
Fig. 7
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APETENŢIALITATEA

C.

Expectaţie:

efectualităţi (proiective)
adecvat stimulate reglator,
prin asumare de responsabilităţi,
spre reuşită educaţional-uman-socială

B.

Motivaţie:

disponibilităţi (proactive)
optim orientate curricular
prin enculturare şi aculturare
spre internalizare de valori

A. D o t a ţ i e :
capabilităţi (native)

corect detectate şi consecvent îndrumate,
prin consiliere implicită,
spre evoluţie procalitativă
Fig. 8
NOTĂ. Preîntâmpinăm reproşul (previzibil) că din componenţa apetenţelor ar lipsi "cunoştinţele". Acestea sunt avute în vedere, ba chiar plasate într-un loc
privilegiat – dar din perspectivă diferită de aceea a "predării" de conţinuturi: în zona motivaţiei – acolo unde formativitatea informaţiei înseamnă, la vârsta
formării şcolare de preprofesionalizare, facilitarea adaptării la (orice) mediu a individului i/ ca atare - enculturare; ii/ ca parte a comunităţii - aculturare.
Astfel, optima orientare căreia îi slujeşte informaţia va putea fi proiectată, performată şi evaluată veritabil crosscurricular-transdisciplinar-non&informal.
De la acel nivel - dacă bine situat formativ în orizontul şi în uzul educabilului (ca mijloc de formare, nu cu scop de examinare) -, informarea va rămâne o
motivaţie de arierplan, subînţeleasă - sustent pentru frecvent-menţionata aici disponibilitate (la implicare) - pentru întreaga viaţă profesional-ocupaţională.
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STRUCTURA COMPETENŢIAL-PROCURRICULARĂ

E
cC

I

tD-D

n&iF

R

Fig. 9.
unde:
- "EIR" = componentele modelului competenţial (Emoţionalul, Imaginalul*), Reflectivul)
- cC-tD-niF**) = componentele modelului curricular:
- cC (cross-curricularul) – dimensiunea modală
- tD-D (transdomenialul/transdisciplinarul***)) – dimensiunea topic-procomunicaţională
- n&iF (non şi informalul) – dimensiunea experienţială,
modele valabile pentru toate vârstele formabilităţii şi categoriile de utilizatori.
*)

repunctăm: imaginar = zona imaginilor provenite esenţial din percepţie (reproducere); imaginal: = zona imaginilor provenite esenţial din reprezentare (creaţie)

**)

v. şi 30.2] şi passim.

***)

faţă de cele două texte pregătitoare la care am trimis, cele de aici disting apriat transdomenialul - mod curricular specific formării de profesionalizare (competenţiale) de transdisciplinar - specific formării preprofesionale (apetenţiale)
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ANATAXIE COMPETENŢIALĂ
Domenii de competenţialitate în conducere
obiect
generic

DESPRE acţiune

PENTRU acţiune

ÎN acţiune

competenţe de
angajare 1)
competenţe de
previzionare 2)
competenţe de
cauţionare 3)

competenţe de
expunere 4)
competenţe de
modelare 5)
competenţe de
proiectare 6)

competenţe de
relaţionare 7)
competenţe de
variabilizare 8)
competenţe de
demultiplicare 9)

componente
integrate

EMOŢIE
IMAGINAŢIE
REFLECŢIE
1)

6)

acceptare de răspundere / asumare de responsabilitate
2)
anticipare lucid-intuitivă a efectelor acţiunii
3)
girare a acţiunii – prin decizie de (co)participare
4)
întâmpinare şi preluare calculată a riscului
5)
reprezentare sintetică modal-vizuală a acţiunii

scenarizare normativ-conceptuală de ipoteze
raportare la sine, la grup/echipă şi la utilizator
8)
optimizarea acţiunii prin evitarea anastaticului
9)
continuarea acţiunii prin dezvoltare / ofertă
7)

Fig. 10
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Fig. 11
Preluare din:
Moutsopoulos, E. Categoriile estetice. Introducere la o axiologie a obiectului estetic. Trad. rom. Editura Univers, Bucureşti, 1976.
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Diagramă tip Ishikawa

etapă operaţională

etapă operaţională

a'

c'

a

T1
T
T2

etapă operaţională

n2

c(1–x)

x1, x1'

y1

y2

b

etapă operaţională

y3

d
n1

e

y4

e'

z

n3
Fig. 12

Legenda
- T, T1, T2: trasee alternative ale orizontului de timp, funcţie de riscurile prevăzute/intervenite, pe care figurează incidenţele:
- a, b, c(1-x), d, e… : acţiunile planificate inţial şi efectuate conform planificării;
- a', c' ... e' : intervenţii corectoare optimizante postplanificate prin preluarea riscurilor;
- n1, n2, n3 : intervenţii neplanificate, efectuate urmare a unor accidenţi (contingenţe)
- x1, x1' : instanţe majore (comutative) de asumare de parcurs
- y1, y2, y3, y4 : instanţe de sumarizare a monitorizării
- z : instanţa de validare, prin evaluare internă/externă / ratificare internă/externă.
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G. NOTE DE FINAL
Aceste Note sunt discurs "paralel" doar prin separare - întru fluidizarea lecturii - de corpul ghidului.
Pe fond, însă, ele sunt - menţionam sub A. -, nu adaosuri (dilective), ci extensii ale dezvoltărilor din text.
Caracterul lor masiv - în intenţie: semnalizator de crezuri profesionale - tentează evidenţierea şi astfel a
importanţei nu numai "teoretice", ci şi culturale şi deontologice a temelor discutate.
recomandările tactico-tehnice (v. de ex. www.guidetobuy.info/product15-write-product-guide.html
sau publicwritingguide.weebly.com/how-to-guide.html): respectarea de către alcătuitor a posturii sale
experte; adoptarea unui format; exactitatea ţintei; oferirea de explicaţii privind formula de ghid în raport
cu produse de acelaşi tip; utilizare limitată a spiritului critic; conceptualitate, claritate, originalitate;
efort de optimizare.
1

Facilitarea pare a "atenta", astăzi (nu doar specializant, dar chiar substitutiv), în prestarea variilor
intervenţii de profesionalizare, la statutul genericei şi demonetizatei - prin practică diluată şi, cel puţin
în zona adulţilor, prin ocolirea unor funcţii necesare - formări (v. mai departe BIII. şi passim.)
2

Trebuie spus, însă, cu tot riscul reacţiei adverse de la cei ce nu sunt dispuşi să accepte repere cruciale
ca deontologia educaţională şi responsabilitatea veritabilă - inclusiv în demersurile de cercetare -, că
gestionalul este într-adevăr, important, dar nu determinant. Mentalitatea conform căreia, în starea
(îndeosebi civilizaţională) existentă, generarea de calitate este imposibilă fără asigurarea prealabilă a
"tuturor condiţiilor" vădeşte nu doar precară cultură a calităţii, dar şi dificultăţi endemice de înţelegere
a ieşirii din nonprogres. Cum am demonstrat în câteva contribuţii - inclusiv prin aşezarea evaluării
calităţii într-un aparat de lucru compact care surclasează cantitativul contabil al "valorii adăugate" -,
producerea de calitate se înfăptuieşte prin depăşirea - într-o ramă şi la un moment date, este drept, dar
prin efort voluntar personal -, unei valori-martor cu valabilitate relativă. Un dram de calitate - reală şi
de fond -, obţinut chiar în pofida adversităţilor civilizaţionale înseamnă progres.
3

Pe de altă parte, însă, reticenţa faţă de iniţiativă şi de inovaţie a răspunzătorilor sistemului educaţional
- pentru care ei nu sunt pregătiţi (prin formaţie) şi la care nu sunt dispuşi (prin postură) - încurajează
mentalitatea de asistat, concretizată în alegaţia că, esenţial-tradiţionalistă şi etern-indigentă, societatea
românească nu este pregătită pentru schimbare; o opinie care iese din ignominie doar completată astfel:
... întrucât responsabilii ei aleşi, numiţi, ori selectaţi academic sunt lipsiţi de voinţa/putinţa/ştiinţa de a
propune credibil şi de a susţine durabil – de nu proiectarea ei în viitor, măcar aducerea ei în actualitate.
Pricina reală din care 'Educaţia ca prioritate' rămâne un slogan electoral, şcoala – o povară (nu doar
economic), iar formabilii tineri, exceptând câţiva superdotaţi şi privilegiaţii – la urma clasamentelor
internaţionale (poziţie pentru care culpa nu este a lor şi ale cărei efecte sunt constatabile doar în timp,
dar care sunt deja vizibile după un sfert de secol de revenire la "normalitate" – inclusiv în sistemul de
educaţie însuşi, primul asupra căruia ele se răsfrâng, pervers) este tocmai sistemul clientelar - partizan şi
nonmeritocratic - de promovare – forma cea mai pernicioasă a corupţiei.
Din acest punct, identitatea proreformatoare a calităţii ca ferment (şi nu efect) al schimbării se discută în
termeni/criterii de sistem care privesc, dintâi, managementul şi apoi profesoratul. Efortul de avansare în
Istorie trebuie să plece de la adevărul indubitabil că deschiderea perspectivei civilizaţionale (cum, de
altfel, şi închiderea ei1])
1]

iar aceasta chiar în sensul drastic în care, cum am susţinut de-a lungul anilor (iar, recent, au răspicat,
printre alţii, un S. Marcus sau un M. Staş), este implicată o răspundere nu numai morală, ci şi juridică

începe în Educaţie. Ruperea cercului vicios al lipsei de precedent în direcţia schimbării (v. şi 16) este
o evidentă datorie, lipsa iniţiativei în această direcţie fiind imputabilă.
Menţionarea vocabulei "escortă" ne prilejuieşte comunicarea unor reflecţii privitoare la metodologia
scenarizării programului. Tematica acestuia este anunţată în cartea lui de vizită: titlul şi sumarul –
forme prim(ar)e ale paratextualului (în termenii lui P. Cornea: ale "discursului de escortă"). Sensibila
diferenţă dintre ele nu atât în maniera redactării - (firesc-)sintagmatic vs. (insolit-)matriceal -, cât în
modul abordării - conţinutul fiind acelaşi -, a insinuat întrebarea pragmatică despre care dintre ele enunţă
4
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cel mai convenabil (i.e. fidel, direct, explicit, expectabil, expresiv) subiectul demersului, în raport cu
obiectivul proiectului: asistarea optimei orientări1]
1]

monetizam cândva, pentru compactarea sintagmei, eutropie (eu = bună/optimă + tropē = orientare),
pe care o marcam cu trăsătura: reflexivitate implicită; influenţa educaţională este de axat, îndeosebi la
adulţi, pe principiul că, în evoluţia sa, individul se orientează proformativ, asistat expert; acentul modal
al competenţialităţii şi al facilitării ne confirmă, astăzi, prin varii trăsături, opţiunea

pentru structurarea expertizei conducerii colective a unităţii şcolare.
Întrebarea este legitimată de crezul că, departe de a fi semn de pedanterie ori exerciţiu retoric, aşezarea
(re)prezentativă în cuvinte şi în iconi - scenografia şi coregrafia unui text de cercetare - este efectul
deopotrivă al distribuţiei priorităţilor de expresie şi al configurării de planuri de discuţie, cuplu de forţe
dinspre care sintagmaticul structurii de suprafaţă a titlului apare constrâns de aglutinantul topicii, iar
paradigmaticul structurii de adâncime a sumarului – secvenţiat prin stratificare. Or, utilizatorul avizat şi
real-interesat (căruia îi aparţine optima orientare, facilitatorului revenindu-i "doar" rolul de a i-o releva în
variabilele ei) va sesiza - iar, cu timpul, va şi căuta pe simeza obiectului atenţiei lui intelectuale - mixul
de incongruenţă-concordanţă pe care îl conţine, ineluctabil, dualitatea titlu-sumar, fiindcă acesta dă, în
instanţă iniţială – dacă nu măsura valorică, măcar un cert semnal formal al conştiinţei de construcţie.
Bunăoară, el poate da seamă dacă, în optica acestei cercetări, optima orientare este în sarcina unor
proceduri formale (de instrument), ori a desenării perspectivei (de cale).
Pentru proiectarea spre fondul chestiunii a desluşirii anunţate, este necesară o precizare preliminară
asupra integralei problemelor témei: provenind din corpul profesoral, şi nu dintr-un corp managerial,
directorul şcolar (spre a ne rezuma ilustrativ la acesta) este lipsit de calificare managerială iniţială,
conducerea şcolii derulându-se în discontinuitatea formaţiei deţinătorului ei temporar şi fiind, astfel, ca
şi activitatea altor actanţi ai sistemului, o îndeletnicire. Generalizând la integrala de conducere (CA),
rezultă că, practicat - în Educaţie - de persoane pe care se mizează pentru experienţa ("practica") lor, şi
nu pentru formaţia lor managerială - substituită, în cazul "fericit" al directorilor (altfel, declaraţi
'experţi manageriali'...), prin fugară abilitare, ori chiar absentă în cel al marii majorităţi a membrilor
Consiliilor de Administraţie ale şcolilor -, manageriatul şcolar este nu profesional (şi organizaţional), ci
ocupaţional (şi instituţional)2]
2]

o contextualizare în: Mihail, T.M. (2013) Managementul consilierii carierei de conducere în Educaţie
din/în perspectiva guvernanţei şcolare. În: Revista de pedagogie, 3

stare de fapt care face cu atât mai trebuitoare facilitarea de tip ghidare - practicată de persoane nu doar
"familiarizate" cu subiectul, ci pregătite adecvat -, ţintită pe rolul de utilizatori coactivi de expertiză
ocupaţională al actanţilor în cauză (v. ipotezele corelative din proiectul de cercetare).
Privit astfel, titlul lucrării poate da un semnal de inconsecvenţă în recomandarea subiectului: cum se
observă, el îl anunţă, la ambele lui etaje, priorizându-i (şi, astfel, privilegiindu-i) aspectul profesional:
facilitarea-dezvoltarea, cu implicarea expresă a indeniabilei continuităţi reale, a expertizei manageriale
centrate pe "enzima" competenţialitate – salutară în efortul transformativ3]
3]

pe dublu plan: noţional (reedificabil) şi coerentizant cross-curricular - transdisciplinar - non-şi informal
(ranforsabil); prioritate crucială a epocii, competenţialitatea are ca domeniu natural de afinitate
pregătirea adulţilor (vezi mai departe) - motiv pentru care catena ei de rezistenţă este către expertiză

ceea ce lasă în arierplan reperele identităţii ocupaţional-instituţionale: guvernanţa educaţională - câmp
(încă nedefrişat) de extracţie a spiritului de dezvoltare, care tentează, prin punerea la lucru a gândirii
reglatoare (v. 31), "vindecarea" instituţionalului de manago-centrism - şi corelativul ei: conducerea
colectivă a şcolii - adresantul final-efectiv al demersului de cercetare-facilitare-dezvoltare.
Aşadar, deşi declarat ţintă de fond, ocupaţionalul rămâne, totuşi - în economia titlului - în plan retras.
Lămurirea că nu de inconsecvenţă este vorba rezidă, însă, în chiar configurarea acestei componente
paratextuale şi vine imediat de la subtitlu - 'Ghid pentru...' (cu anunţarea utilizatorului direct) -, preferat
unui eventual supratitlu 'Ghid de...' (cu indicarea subiectului) – de unde rezultă apriat intenţia atingerii
ţintei ocupaţionale pe calea profesională a propunerii prin formatori (generic) garanţi de conexiune între
cercetarea ofertantă de formulă de lucru şi managementul şcolar ca utilizator coactiv.
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În schimb, liberă de constrângerea retoricii liniare, geometria sumarului matriceal ar putea viza direct
ocupaţionalul managerial. Cu toate acestea, în convenţia sa de punere în schemă a interdeterminării
planurilor de lucru, ea confirmă prevalenţa profesionalului (preanunţat, de altfel, chiar în sumar,
sub genericul sinopsisul programului), propunând lectura Modalităţi/Etape, confirmând firesc opţiunea
din titlu: cercetarea (şi instrumentul rezultat) se adresează formatorilor conducerii şcolare, iar ghidarea,
care priveşte manageriatul şcolar, se regăseşte în una dintre etape. Ocupaţionalul intră în joc abia după
preparare specifică (culegere-analizare de date, formulare de soluţii-propunere), încât optima orientare
se plasează sub semnul efectului de profesionalizare: formare la formatori şi ghidare la personalul
de conducere. Ordinea din titlu este, aşadar, cea potrivită – doar exprimarea "Formarea-dezvoltarea"
(expertizei manageriale) concedând - fără entuziasm - convenţiei în vigoare – oricum acceptabilă faţă de
"dezvoltare", care, folosită singură, sugerează insidios că formarea (iniţială) este desăvârşită şi trebuie
doar... "perfecţionată". Dar poziţia axială, referenţială, a ocupaţionalului şi a optimei lui influenţări prin
ghidare va rezulta, în economia lucrării, din modul de tratare4]
4]

dintr-o perspectivă care (avem convingerea) va marca în viitor discuţia în domeniu; alături de mai sus
menţionatele competenţialitate - crucială dacă reconsiderată structural (vezi şi subnota anterioară) pentru
constituirea expertizei - şi guvernanţă şcolară, vom trata ghidarea dinspre managementul de tip 'lean'
şi, resuscitând tema evaluării, vom deschide tema spre cercetarea specifică locală (de exemplu, pentru
început, a impactului ghidării şi ghidului în activitatea managerială curentă a unui număr semnificativ
de Consilii de Administraţie şcolare)

Cu atât mai evidentă este congruenţa componentelor titlu şi sumar ale paratextului când, interesaţi de
reliefarea de la început a modului de tratare a temei, plasăm relaţia lor, în cadrul unitar al silabusului 5],
5]

Noţiunea - specializată azi la Educaţie (dar slab-circulantă, la noi, din cauza neaşezării sensului:
'schemă/breviar al reperelor principale ale unui text/curs' sau 'parte examinabilă a curriculumului') - vine
în limbile vernaculare din latină (syllabus = listă [de teme/titluri recomandate ori, dimpotrivă, prohibite
– în ideologiile intolerante]). Etimon: elinul sillubos = index, tablă de materii, debitor lecturii alterate a
iniţialului sittubas. Plasat pe frontispiciul (cel mai adesea miniat al) unui document, el constituia - înţeles
originar la care trimitem aici, metaforic - "numele" lui descriptiv-explicativ, "eticheta" lui: un complex
de titlu-sumar-date tehnice

– elemente care, în modernitate, au fost repartizate pe pagina de titlu şi în colofon.
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într-o alternanţă de planuri potenţatoare ale efectului de (re)prezentare, astfel încât efigia temei apare
din trans-trav6]
6]

procedeu (de filmare) inventat, se pare, de operatorul român Sergiu Huzum, constând în sincronizarea
travelling-ului optic (zoom) cu cel mecanic (deplasare), creează, prin modificarea perspectivei, senzaţia
de comprimare/dilatare a spaţiului; aici: "prim-planul"-titlu şi "fundalul"-sumar

În cazul special în care se decide, ca aici, comentarea acestei relaţii într-o introducere - piesă-cheie a
discursului de escortă -, se asumă rolul deconspirării prin "punere în abis" a ceea ce, altfel, ar urma să
se releve abia la finalul lucrării: integrala agendei de lucru. În acolada ei se înscriu, alături de titlu şi de
tabla de materii (care nu au fost, în fond, cu totul disimilare nici expresiv: deşi mai puţin constrânsă
formal decât primul, cea de-a doua nu a reprodus mecanic ordinea frustă a intereselor de cercetare, ci a
imbricat, slujind marketing-ul subiectului, planurile de discuţie), palierele-ţintă efective ale cercetării,
în structura de substrat:
→ de politici – conducerea colectivă (consacrată normativ) şi guvernanţa instituţional-şcolară
→ strategic – identitatea ocupaţională a utilizatorilor finali (actanţii manageriali)
→ tactic – expertiza competenţială a utilizatorilor imediaţi (actanţii facilitatori)
→ tehnic – instrumentul vizat
Această "în-scenare" serveşte raportul dintre subiectul ţintit - ocupaţionalul managerial (bine) ghidat şi finalitatea de substanţă - optima orientare a utilizatorilor; divulgarea structurii de substrat ridică în
altorelief, prin preeminenţa nivelurilor "politici" şi "strategic", planul major: ocupaţional-instituţional.
Locul palierului tehnic arată că instrumentalul - aici: ghidul - este doar în siajul fondului problematic,
deoarece, dacă ar fi priorizat, ar fi receptat drept reţetist, din cauza împrăştierii aleatoare pe arie largă
(diseminării) "muniţiei" ideatice7].
7]

Reinserăm aici crezul despre eficienţa formării on-the-job prin profesionalizare mediată - dar, graţie
realei continuităţi astfel asigurate: robustă şi sustenabilă -, întrebând, o dată în plus, la câţi "beneficiari"
a ajuns, măcar o dată (ca să nu vorbim şi de "continuitate"), într-un sfert de secol de "reformă",
formarea directă, "de la centru", furnizată, adesea, diseminativ, de formatori de ocazie?

Astfel, repunerea problemelor apare ca opţiune de substanţă care nu are de-a face cu vreo convenţie
("Ghid de... "), ci cu destinarea demersului de cercetare-reflecţie nu direct personalului de conducere,
ci utilizatorilor adecvaţi ai expertizei de formare, care îşi creează, astfel, propria lor expertiză:
formatorii acestui personal – cei care, profesionalizaţi şi angajaţi în sistem, ar putea asigura, prin
strategii, tactici şi tehnici specifice (de pildă, aici: cele de facilitare prin ghidare), continuitatea în
profesionalizare(a proprie şi a altora), prin programe susţinute de proiecte (co)finanţabile. O precizare
esenţială: profesionalizarea formatorilor prin facilitarea-formare cu rol de structurare curriculară a
ghidării microgrupurilor ocupaţionale care sunt conducerile colective de şcoli, presupune expertiză nu
tematică (managementul schimbării, al calităţii sau oricare altul), ci un set solid, dar flexibil de
competenţe modale a căror "punere în funcţiune" să fie ilustrabilă prin orice conţinut managerial: o
expertiză metodologică - în sensul reflecţiei asupra căilor (meta + hodos + logos), nu al sumei de
metode -, bazată pe şi susţinută de o concepţie asupra managementului conducerii (v. în text referirea
la lean management şi, mai departe, prezentarea conceptului) – în privinţa cărora actantul facilitării nu
trebuie presupus ca deţinător (din "experienţă" sau... prin efectul legii) al unei atare expertize, ci ca
postulant la optimă orientare prealabilă asistată.
(Re)amintirea acelui eşec poate părea oţioasă, deoarece: A/ referenţialul diferă, acolo şi atunci fiind
vorba despre profesori, aici şi acum – despre manageri; B/ conjunctura pare depăşită, opţiunea pentru
programe fiind, în fine, consfinţită legal. Totuşi, sunt câteva motive de recurs permanent la el, dar nu
în evocare de eveniment, ci în invocare de argument:
5

A/ Nu categoriile profesori/manageri erau (şi sunt) sunt în cauză, ci, întâi de toate, formatorii. Lipsa
de orizont şi de busolă reformatoare a improvizatului management de proiect de atunci a condus nu doar
la irosirea de fonduri (împrumutate!), dar, cu adevărat nefast, la demonetizarea unei direcţii esenţiale a
reformei: pregătirea preliminară a actanţilor proreformatori, atât de trebuitoare ca discontinuizare după
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pseudo-prăbuşirea de sistem din 1989. "Concepţia" că profesionalizarea prealabilă şi ocuparea unui
corpus de formatori de formatori ar fi - cu expresia de sursă activistică a responsabilei de componentă un 'lux al reformei' a consfinţit convenţia formării zise-continue (clamata "cascadă"), pseudochibzuită
economic, dar mai ales concepută fotografic, imuabil, iterativ, diseminativ, deprivată de iniţiativă şi de
inovativitate, prin care s-a "izbutit" ajungerea la un număr insignifiant de "beneficiari" şi încurajarea
amatorismului "formator" şi a obsecviozităţii faţă de organismul oficial care aprobă textele de gen1]
1]

prin prestarea primei instanţe (exemplare...) a "cursului" în cauză de către o asistenţă tehnică ieftină,
dar precară, dar mai ales prin neasigurarea continuării proiectului – şi nu din pricina lipsei de finanţare
(internă) ulterioară, deoarece formula "în undă" pe care am propus-o atunci era nu doar necostisitoare,
dar şi cu grad mare de efectivitate potenţială, aşa cum, de altfel, s-a şi probat în programul ulterior:
Mihail, T.M. (2006) 'Formator 2006': Formarea ca formatori a responsabililor teritoriali pentru formarea
profesională continuă a profesorilor şi a managerilor educaţionali, în vederea stimulării calităţii educaţiei
în condiţiile descentralizării. Program naţional de formare continuă. Bucureşti, MECT, pre-print – stopat
şi el, prin cabala "responsabililor", când a început a-şi arăta roadele anticonservatoare

Discontinuizarea - "lustraţie" necesară - nu a fost întreprinsă nici mai târziu şi este în continuare nu
doar ignorată, ci refuzată – tacit, dar ţintit.
B/ Doar timpul calendaristic este depăşit, nu şi tipul de conjunctură. Formatorii de formatori ca atare
sunt în continuare denegaţi - standardul lor ocupaţional specializat fiind absorbit în cel "generalist",
pe principiul etern al adaosului cantitativ: mai multe competenţe, şi nu - firesc - specific competenţial, în
a cărui lipsă pregătirea on-the-job este incidentală (deşi reglementată ca "cincinală"), fără specificitate
curriculară (deci neprofesionist) şi evaluată, în lipsa corespondenţei faptice dintre cursuri/programe,
standarde şi fişe de post, prin produse (scriptic-birocratice), şi nu prin efecte de formare. (Pentru alte
caracteristici, v. aici, passim.). Dacă programele viitoare se vor reglementa, şi proiecta-performa în
aceleaşi condiţii ca şi amintitul "Proiect de reformă..." - i.e. în absenţa formatorilor de formatori şi a
formatorilor specializaţi - ele vor însemna, ca şi acela, un eşec mult mai adânc decât cel financiar şi
profesional, ci, prin urmările a ceea ce nu va fi faţă de ce ar fi putut fi - inclusiv continuitatea reală a
asistenţei formative - un flagel naţional.
Cum am discutat în câteva rânduri - Mihail, T.M. (1999) Programul Formarea continuă (ulterioară)
telematică a formatorilor de formatori în educaţie [...] Evaluarea proiectivă, Bucureşti, ISE, Centrul
pentru formarea continuă la distanţă a profesorilor, pre-print sau Id. (2005) De la evaluarea proiectivă,
prin istorie contrafactuală, la evaluare integrală, Bucureşti, ISE, pre-print, ca şi în varii texte de sprijin
de formare continuă -, semnificativă proreformator în generarea de calitate prin prestare managerială
(şi profesorală, de altfel), este - spuneam - nu valoarea adăugată, ci valoarea modificată/transformată,
al cărei grad superior este valoarea creată (v. şi sub C3f. şi Df1.). Or: ce astfel de valoare - va putea
spune oarecine - poate apărea / fi stimulată într-un CA şcolar (mai ales "din anumite zone ale ţării"),
în condiţiile unui manageriat ocupaţional şi redus la execuţie, încât expertiza managerială reală a
conducerii colective să conteze - în ordinea funcţionării sistemului (sau măcar a şcolii) -, iar efortul de
abordare a chestiunii prin consistente resurse de cercetare şi de utilizare să merite făcut? Nu este acest
efort disproporţionat, când diversele probleme (generale sau endemice) se rezolvă prin "relaţii"?
6

Denunţând capcana (deonto)logică a deturnării de situaţie - chestiunea nefiind de loc şi de conjunctură,
ci de principiu şi de sistem -, opinăm că, fie şi în condiţiile în care prima mişcare este deconstructivă,
vizând diminuarea riscurilor de disfuncţie în CA şi în activitatea curentă a şcolii, iar subiectul de
interes major al optimizării ofertei educaţional-formative - prin introducerea în curriculumul de formare
continuă (a managerilor, profesorilor, personalului nedidactic) şi, apoi, iniţială (a elevilor) a unui regim
veritabil-competenţial - ar intra abia ulterior în câmpul de interes şi de acţiune al CA; chiar şi în aceste
condiţii, aşadar, demersul este, totuşi, îndrituit şi tenabil. Asistarea expertizei manageriale unitare a
conducerii colective contează întrucât repercusiunile mismanagement-ului "ocupaţional fără profesional"
pot adânci criza şcolii. Efectul nociv al managementului aproximativ/defectuos al conducerii colective a
unităţilor şcolare este, de altfel, prezent în sistem: disoluţia, pe fondul conducerii ca ocupaţie (cum
spuneam: în discontinuitatea formaţiei de bază a actanţilor) nu doar a autorităţii, dar şi a identităţii
manageriale, cu perpetuarea autarhiei şi empirismului în conducere, favorabile continuării a imixtiunii
politico-electorale distructive în instituţia şcolară. Intervenţia facilitant-ghidantă pentru consolidarea CA
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ca structură gestional-profesională (reamintim asocierea funcţional-ocupaţional-instituţional, precum şi,
la etajul superpus valoric, configuraţia calitativ-profesional-organizaţională) va putea rezolva indistincţia
răspundere/responsabilitate, pregătind terenul pentru elaborarea de atribuţii autentic de-concentrate1].
1]

accepţia din: Colectiv Politici de descentralizare în învăţământul preuniversitar românesc. Managementul
financiar şi sistemul decizional, Bucureşti, ISE, pre-print, Cap 8. Studii de caz şi 10.2. Management
educaţional. Relaţii intraorganizaţionale în condiţii de de-concentrare, păstrată în ulterioarele studii
şi texte de sprijin. Diferenţa între descentralizarea-deconcentrarea administrative asociate "regionalizării"
şi de-concentrarea profesională propusă în studiul menţionat devine cu atât mai necesară cu cât, în
ideologia şi în politica descentralizării, domeniul Educaţiei a fost recent fracturat.

Dar prevenirea disfuncţiilor nu presupune defel "idealul" aducerii activităţii şcolii la un "punct zero".
Funcţionarea cursivă la nivel gestional procură condiţii obiective, "materiale", dar şi subiective, psihice,
favorizante de substanţializare a procesului educaţional şi, pe această cale, de optimizare calitativă a
ofertei formative – deciziile manageriale de reformă reală în slujba progresului confirmabil reuşita educaţional-umană a tuturor implicaţilor în proces (i.e. nu doar a elevilor) - constituindu-se din
valori modificate/transformate, deci şi din valori create. Echilibrul funcţional managerial necesar
readucerii şcolii - mediu de lucru, nu "aşezământ" instituţional - în punctul de sus al scării sociale şi
trecerea, pe acest temei, la echilibrul procalitativ într-o şcoală veritabil competenţializată reprezintă o
atare valoare, al cărei loc pe scala transformărilor depinde de gradul de realizare – de unde firescul
(credem) înţelegerii fenomenului şi al asistării demersului de către top-management-ul educaţional.
Totuşi, responsabilitatea pentru realizarea unui astfel de program - care presupune echilibru funcţional
şi procalitativ între un executiv şcolar ranforsat normativ şi grupul eterogen şi tranzient al membrilor
perişcolari ai CA - incumbă şi organismelor educaţionale, şi forurilor diriguitoare ale celor din urmă:
primării, consilii locale, asociaţii de părinţi. Tentativa noastră de a capacita comisia de specialitate a
Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România a avut, însă, drept rezultat lipsa oricărei reacţii.
Să fie această lipsă de interes al organismului de coordonare a viitoarelor structuri descentralizate,
pentru zona Educaţiei, un semn că omogenitatea managerială a CA şcolare - de care depinde reforma
procalitativă - este, în opinia unor activişti politici, o temă dispensabilă2]?
2]

În opinia altora, însă, ea arată (semnificativ) altfel: problema preocupă, cum vădeşte un recent text de
popularizare a Legii educaţiei şi a altor documente oficiale, prezentat ca ghid al Consiliilor de administraţie
şcolară şi circulând semiconfidenţial, un "grup de iniţiativă": Fundaţia "Soros" România, Fundaţia
pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Fundaţia "Dinu Patriciu", Fundaţia "Centrul Educaţia 2000+",
Roma Education Fund [nici o legătură cu capitala Italiei], The Romanian-American Foundation,
"Unicef" România, Misiunea Rezidentă a Băncii Mondiale în România. În ciuda 'prietenoasei' retorici
proreformatoare, acest text preia întreaga concepţie (in)actuală despre şcoală ca instituţie-aşezământ,
dezinteresând-se, pe fondul chestiunii, de esenţa ei funcţional-procalitativă ca mediu de formare.

Problema este de comentat în contextul stării generale de fapt a resursei umane a şcolii de la noi – de
nimic tulburată, într-un sfert de veac de la "schimbare", nici în formarea iniţială (academică), nici în
cercetare, nici în decizia "top-managementului" de resort. Aşa cum profesorii - dar şi alte categorii de
actanţi din sistem (tendinţele conformiste ale cercetării şi mentalitatea închistat-dăscălească a unor
"formatori de opinie" media-vocali stau mărturie) - sunt persoane mai degrabă certificate decât calificate
în varii "domenii ale cunoaşterii" şi ocupate în Educaţie, directorii de şcoală - spre a nu mai vorbi de
restul membrilor CA - sunt sumar sau chiar deloc atestaţi în management şi ocupaţi în conducere
(îndeosebi cu gestionarea imensei birocraţii caracteristice). Termenul la care se raportează certificarea
- calificarea urmând a deveni pertinentă doar când profesionalizarea se va focaliza pe competenţialitate este creditul transferabil. Sintagma comportă, şi ea, precizări de sens. "Credit" trebuie înţeles nu
"final" - ca acordat după parcurgerea unui număr de ore-muncă formale (ore-frecvenţă) şi nonformale
(ore-reflecţie/aplicaţie) constatate statistic -, ci finalist, teleologic, ca gir instituţionalpentru individ,
prezumat, în baza evaluării unei performări impuse de creditant, ca necesar prestării viitoare de
activităţi profesionale/ocupaţionale la un nivel de bonitate personală superior celui consemnat la creditare;
confirmarea prin monitorizare a gradului/nivelului de deţinere-utilizare a expertizei procalitative este
prevăzută în principiu de sistemul actual, dar, cât timp continuitatea profesionalizării înseamnă, pentru
creditare, periodicitate formală (un ciclu credital), aceasta se va rezuma, birocratic şi antireformator, la
constatarea anuală a îndeplinirii obligaţiilor din fişa postului.
7
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"Transferabil" are un subsens administrativ, "exterior", referitor la mobilitatea instituţională, şi unul
profesional, de fond, privind flexibilitatea expertizei pe orizontala şi pe verticala activităţii subiecţilor.
Transferabilitatea de substanţă a creditelor trebuie să se refere, prin urmare, la factura formării,
anume la specializarea prin competenţe1]
1]

substanţial, creditele sunt autentic-transferabile dacă tot astfel sunt competenţele - cu prioritate cele
transversale (reţeaua de susţinere); polisemantismul - de fapt: omonimia - "transferului" afectează sensul
specializat (v. nota 45)

durate "pro-trans-"2]
2]

În ştiutul spirit al "reformei pe dos" de la noi - suferindă de sindromul carului şi boilor (v. şi 36 pct. 4/) -,
discuţia despre transdisciplinaritate se limitează, ca şi cea despre competenţialitate - deşi punerea în
relaţie a celor două nu excelează ca subiect de preocupare, necum prin coerenţă -, la zona curricularului
pentru elevi, plasat cu obstinaţie, la fiecare gest reglementativ "proreformator", înaintea (de fapt, în locul)
unuia destinat formării prealabile a formatorilor (indirecţi şi direcţi). Or, dacă, aşa cum demonstrăm aici,
competenţialitatea este adecvată formării mature, de profesionalizare, ea susţine un curriculum specific:
transdomenial, al cărui caracter metodologic se exprimă la nivelul îmbinării de componente formative
de politici, strategice, tactice şi tehnice (pentru formarea managerială: normativitate, guvernanţă,
funcţii, stiluri). Pentru preprofesionalizarea juvenilă, menită depăşirii reperelor statice ale informaţiei
punctuale, sustentul apetenţial este cel mai potrivit unui curricular în care rudimentelor de cross-curricular
modal şi ponderii însemnate a non- şi informalului i se ataşează natural spiritul transdisciplinar (10.2]).
Dar (o repetăm) nu în accepţia onto-spiritualistă a transdisciplinarităţii, care obscurizează metodologicul
specific al Educaţiei, susţinută în Carta transdisciplinarităţii. (De Freitas, Morin şi Nicolescu la
Convento da Arrabida, 1994) şi formulată de Basarab Nicolescu în La Transdisciplinarité – Manifeste,
Monaco, Ed. du Rocher (1996) [trad. rom. 2007] ca aflătoare simultan 'între discipline' (confluenţă),
'înăuntrul acestora' (izomorfism) şi 'dincolo de orice disciplină' (sacralitate – dimensiune întărită prin
susţinerea: 'Ţinând seama de diferitele concepţii asupra timpului şi istoriei, transdisciplinaritatea nu exclude
existenţa unui orizont transistoric' [s.n., TMM]. O atare concepţie dă obol indistincţiei, şi aşa prea
răspândite, între trans- pe de o parte şi inter-, multi- (pluri-), pe de alta. Iar dovada este chiar la autor:
'În raport cu interdisciplinaritatea şi [cu] multidisciplinaritatea, transdisciplinaritatea este multireferenţială
şi multidimensională' (s.n., TMM) – formulare galimatioasă care, cu intenţie ori nu (şi dincolo de ecoul
New Age-ist) acţionează frâna antiformativă a conţinutismului, prezentă şi ea în textul lui B. Nicolescu:
'Educaţia transdisciplinară se bazează pe reevaluarea rolului intuiţiei, imaginaţiei, sensibilităţii şi corpului
în transmiterea cunoştinţelor' (s.n., TMM).

Din această perspectivă – un dubiu valabil în privinţa preconizatei "formări continue" prin programe a
personalului şcolar şi îndeosebi al celui de conducere (directori şi membri CA): Metodologia privind
formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar (anexă la OMECTS nr. 5561/31 oct.
2011, Monitorul Oficial, Partea I nr. 767bis/31 oct 2011) prevede că numărul de ore-muncă / credit
transferabil pentru adulţii în pregătire on-the-job este egal cu cel în funcţie în spaţiul universitar: 30;
rezultă că pentru 60 de credite se consumă 1800 de ore-muncă, în raportul 1/3 ore-frecvenţă - ore
individuale; ca atare, ore-frecvenţă necesare: 600, adică aproximativ 2,5 programe maximale tip CNFP
– cuantum nerealist pentru un an calendaristic. Mai mult: conform deja menţionatei Metodologii de
organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar,
pregătirea personalului de conducere din CA trebuie realizată 'în primul an de mandat' (Art. 11.2), iar
fondurile necesare sunt asigurate... chiar de CA 'în cel mult 6 luni de la constituirea consiliului de
administraţie'. Timpul de derulare a "formării" este, aşadar, tocmai pentru cei înrolaţi fără studiile
necesare, înjumătăţit! În plus, prevederea după care 'La evaluarea rezultatelor, formele dezvoltării
profesionale şi de formare continuă se vor credita doar cu condiţia promovării lor' micşorează până la
irealizabil (funcţie şi de ce se înţelege prin 'promovare') perioada alocată pregătirii. Alternativa
frecventării unui astfel de program în primul an de mandat - un fel de formare "din mers" care menţine
starea de improvizaţie din sistem, îndepărtând perspectiva profesionalizării conducerii - este, deci,
iluzorie din capul locului. "Corpul de experţi" manageriali, ca şi condiţiile de "formare continuă" a
membrilor CA sunt încropiri legislative debitoare altor interese decât cel al eficienţei subsistemului 3].
3]

la o eventuală (dar, după toate aparenţele, încă şi mai iluzorie) reîncepere cu începutul în reforma
educaţională de la noi, calibrarea pe competenţe a pregătirii prealabile a managerilor şcolari trebuie să
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fie (v. ca exemplu imediat: www.evolllution.com/opinions/ways-successfully-gear-higher-education-adults/
şi anturajul de discuţii) un productiv punct de pornire

Şi implicăm aici nu doar incidenţa unor teme: guvernanţa - încă nefamiliară spaţiului şcolar, deşi el
este în continuare numit, în chip impropriu, "preuniversitar" – v. Mihail, T.M. (2010) Spre o guvernanţă
asociativă în spaţiul şcolar. În: Colectiv. Pregătirea managerilor din învăţământ pentru utilizarea noilor
sisteme de guvernanţă, Bucureşti, ISE, pre-print; competenţialitatea - de reanalizat, o mai spuneam,
în însăşi structura ei; aparatul curricular specific; self-management-ul - autoguvernanţă timpurie
introdusă încă în epoca şcolară a cultivării apetenţelor ca premise ale competenţelor [Id. (2012),
menţionat deja şi la care vom mai trimite aici]; antreprenoriatul - extins de la vocaţional la integrala
subsistemului -, dar şi reorientarea către educologie ca adevărata Ştiinţă a Educaţiei1].
8

1]

salutară direcţie de reflecţie la nivel meta asupra unui câmp de activitate socială încă înfeudat epistemic
vetero-disciplinei cu vocaţie ideologizantă care este pedagogia, educologia a debutat în SUA anilor '50
şi a continuat acolo, dar şi în Australia - unde era iniţiat, în 1987, International Journal of Educology,
publicat apoi în SUA în formă electronică - şi adoptată după 1990 în Europa "laterală" (ţările baltice şi
balcanice, dar nu numai), direcţie care ar merita cercetată cu atenţie şi la noi

"PDI" însuşi apare, în textul respectiv, în forma cea mai convenţională. În ce ne priveşte, considerăm
(Mihail, T.M., 2011) că marcarea rolului programatic-proactiv al acestui instrument - birocratizat azi
prin formalism - începe cu însăşi intitularea: 'Planul de Dezvoltare Instituţională a Unităţii Şcolare [X]'
îi consfinţeşte înscrierea pe traiectul funcţiei manageriale sintetice de planificare - presupunând-o deja
realizată pe cea analitică de proiectare. Desigur, întru cât presupune anticipare, "înainte-privire",
PDIUS este implicit proiect. Mai mult chiar: el îşi are în chip natural arierplanul proreformator în ideea
de "proiect continuu", în sensul operativei acomodări la schimbări intervenite/vizate. Pe de altă parte,
precizarea "... a Unităţii Şcolare [X]" îi subliniază caracterul de mediu educaţional individualizat şi
priveşte módul formativ al ofertei – curriculumul şi evaluarea naţionale fiind "partituri" obligatorii
normativ, dar performarea lor nuanţată fiind "la fel de obligatorie" deontologic (desigur, pe fondul
pregătirii prealabile a resursei umane pentru acest rol). Astfel, chiar dacă vizează instituţionalul
("coaja" şcolară), un PDIUS productiv este înlesnitor nu atât de efect de stimă ("vizibilitatea" şcolii),
cât de reuşită educaţional-umană - a tuturor actanţilor şcolari (nu doar a elevilor).
9

Este, însă, adevărat că, spre a înceta să mai fie o "formă fără fond", PDIUS presupune favorabilităţi de
(sub)sistem, esenţială fiind de-concentrarea profesională - i.e. reglatorul echilibrând reglementativul
(v., din nou, 31) -, pe fondul descentralizării gestionale: reticularul înlocuind piramidalul (nu neapărat
prin regionalizare). Spre a fi acroşat schimbării de fond, PDIUS trebuie să fie nu un dosar narcisiac1],
1]

şi, cu termenul lui C.R. Dawkins ('The Selfish Gene'): "memetic", autoreproductiv, preocupat de a-şi
perpetua propriile constante, ca expresie restitutivă a memoriei compliante: asociativă, centripetă,
analogică – căruia i-am contrapus (lucr. cit.) pe temei cultural dimeticul disociativ, centrifug, dialogic,
ca produs institutiv al "imaginaţiei bine temperate"

ci, spuneam, programul de guvernare al şcolii. În acest sens, nominalizarea lui în registru guvernanţial
ca reper proreformator ar putea evita ca el să "inspire" rutină instituţională autarhică şi osificantă şi
ar conduce la operaţionalizarea lui ca interfaţă a progresului şcolar local - evaluat standardizat - cu
politicile naţionale de resort. "Scenariul" PDIUS are a reaşeza relaţia dintre guvernanţa organizaţională
(metodologică, deci prioritară) şi managementul instituţional (tehnologic, deci derivat) dinspre întâia
spre secundul. De aceea, PDIUS este, fundamental, plan, având ca finalitate nu anunţarea de intenţii,
ci efectivizarea angajantă: punere în operă, ducere la capăt prin coalizarea forţelor manageriale,
executare ca îndeplinire "deschisă" (continuabilă), în baza evaluării lui însuşi ca program de succes.
În această lumină, structura lui de adâncime are a fi:

90

analiză de opţiuni
PROIECTARE → previziune-profilare
analiză de stare
PLANIFICARE → organizare-monitorizare
analiză de parcurs
EVALUARE → reanalizare-revizuire
analiză de impact
ACTUALIZARE → optimizare
unde:
▪ opţiuni = comparaţie de soluţii, în filozofia value for money (analiza de risc şi de cost-efectivitate)
▪ stare = resurse disponibile (existente şi procurabile)
▪ parcurs: progres în reuşita educaţional-umană intra- şi post-şcolară
▪ impact: valoare modificată la nivel de efecte de profesionalizare.
Direcţii majore: adoptarea ordinii de abordare umanist-adhocratice cercetare-facilitare-dezvoltare
– în locul celei practicist-birocratice 'cercetare-dezvoltare-formare'; priorizarea elaborării şi propunerii
sistematice a unei conceptistici proreformatoare, procomutative, de spirit educologic; adaptarea la
subsistemul şcolar a opticii guvernanţiale asupra conducerii; comutarea metodologică spre educaţia de
tip formativ – în ordinea logică de preocupare (principială şi curriculară): formator-formabil1];
10

1]

conceptul "formare" este utilizat aici în sensul lui generic; referiri la chestiune: passim. şi 12

orientarea spre fructificare programatică prin unul sau prin mai multe tipuri de facilitare considerată ca
optimă orientare; stimularea expresă de follow-up şi de iniţiative locale – "front" contextualizant care
poate părea prea extins pentru o temă "outil"-itară precum cea de faţă.
Punctul de pornire la un atare program de reprizare a însăşi cercetării de profil şi a fructificării ei se află
în cercetarea profesionistă institutivă poziţionată inovativ. Inserăm aici, din această ipostază, câteva
comentarii sintetice. Esenţialul educaţional: comutarea spre formativ real a influenţei formale2]
2]

prin curriculumuri de formare iniţială şi de profesionalizare continuă a agenţilor de educaţie şi iniţială a
elevilor proiectate economic: precaute cu forţele pe termen lung ale tuturor implicaţilor şi (re)construite
nu doar transdisciplinar, dar şi cross-curricular şi cu absorbirea spiritului non- şi informal; formulele
actuale 'extracurricular' ori 'şcoala după şcoală' ţin departe de uzualul şcolar dilecţionalul natural - ca
primejdios pentru ultraformalul pedago-didactic de extracţie lavro-cazonă -, conservând indirect modul
prometodic şi proconţinutistic al programelor supraîncărcate şi osificate

trebuie să graviteze în jurul adoptării - efective, nu fictive; şi, insistăm: în logica procesului – întâi
pentru formatori, apoi pentru formabili (nu invers, ca în "reforma pe dos") -, a metodologicului
coparticipativ axat pe competenţe, în locul conţinutist-nutritului metodic mimetic (în sens uzual)3]
3]

la 9.1] şi sub Db1.: izotopul semantic "memetic"; deşi vizează aceeaşi realitate (mimesis-ul), cele două
sunt pe niveluri diferite de realitate mentală: memeticul – identificativă; mimeticul – (doar) calificativă

Iar izbânda acestor politici depinde, într-o măsură mult mai mare decât poate părea (sau decât interesul
de a fi făcută cunoscută şi profesată), de optima orientare procalitativă a deciziei colectiv-manageriale
asupra profesionalizării continue şi, în temeiul acesteia, a pregătirii şcolare.
Deja amintita ordine productivă cercetare-facilitare-dezvoltare - principiu al evoluţiei contributive -, în
care cercetarea să vadă în formare (generică) nu un apendice pro causa al dezvoltării, ci un mediu de
evoluţie prin demultiplicare al câştigurilor ei aplicabile întru dezvoltare, oferă demersului cercetiv
posibilitatea creativă de modalizare (personalizare) a obiectualui entropic (date prelucrabile), printr-un
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buget de expertiză (competenţială) transformativă, clădit pe temeiul unui vocaţional real, timpuriu
detectat şi atent cultivat ca florilegiu apetenţial. Am figurat-o, într-un demers anterior, astfel:

F A C I L I T A R E ------------  (5) --------> DEZVOLTARE
 (4)

(6)
 (3)
 (7)
(8)

[9] 

(1)

 (2)

C E R C E T A R E 
----------------------------------------------->

Văzut spaţial, iconul este de model möbiusian: o cale ciclică reprezentativă pentru ideea că, dacă
dezvoltarea fără strategia fructificării cercetării prin facilitare continuă riscă să fie veştedă, iar
facilitarea fără orizontul dezvoltării întemeiate expres pe cercetare inovativă este flaşnetară,
cercetarea fără proiecţia bazării dezvoltării pe facilitare real-continuă este găunoasă.
Într-o "Cercetare a cercetării" (2005-6, în colaborare cu Universitatea "Petru Maior", Târgu-Mureş şi
cu IPE, INCE, al Academiei Române) schiţam tipologia trietajată – pe care o sintetizăm aici mai ales
pentru unele clarificări şi sugestii pe care le-ar putea oferi cercetării locale (C3g.):
α/ cercetarea-documentare4]:
4]

de neconfundat cu cercetarea documentară, practicată în centre specializate / marile biblioteci / arhive,
care, neinteresată de mesaj (deci, "neutră"), valorizează sursele cantitativ, exploatând maximalist titluri;
fără iniţiative şi interacţiuni, ea este un serviciu investigativ intermediant-instrumental, rece (obiectiv),
static (în format dat), rutinier

explorare retrospectivă de tip electiv-preinterpretativ a fapticului livresc (prin Net: imediat apdatabilă)
şi/sau empiric (de teren), cu selectarea relevanţelor; documentarea internă cercetării este implicativă
de opţiuni atât în proiectare, cât şi în prestare, imbricativă (în 'solzi-de-peşte' / 'şindrilă-pe-casă') şi mai
ales situativă în sens hermeneutic: dinamic-relaţionantă cu produsele celorlalte tipuri de cercetare şi,
prin aceasta, autoformativă. Ea procedează optimal: cantitativul lasă locul calitativului, variabila strict
informaţională fiind decentrată: cercetătorul îşi caută încă din faza ei - pre-reflectivă, preparatoare argumente procomutative, variabilizante, adică lucrează mai degrabă în zone ex-centrice - conţinătoare
sau măcar promiţătoare de noutate - ale fondului circulant de idei. În acest context, este de marcat că,
fiind de la sine înţeles că un astfel de demers nu îngăduie diletantism, el nu admite nici pedanterie –
cerinţa urmării "în literă" a vreunui (unic) model de investigare sub imperiul 'unităţii' fiind, principial şi
tehnic, emfatică; rigoarea cercetării-documentare nu este negociabilă, dar, dacă autentică, ea nu este
nici confundabilă cu rigiditatea
β/ cercetarea-reflecţie5]:
5]

demersul axial al activităţii de gen

– un proces mental-competenţial condus, în structurarea lui optimă, de "gândirea «altfel»"6]
6]

concept introdus în modulul de formare citat sub 6.1]; v. Fig. 4.

şi concretizat, în termenii acelui model, în gândire de tip interogativ - introspectiv-dubitativ -, criticist
- deprejudecat-paradogmatic -, creativ - comutativ-inovativ - şi metodologic - valorizant-demultiplicativ -,
în alternanţă formativă cu gândirea verticală (E. De Bono) - autoritativ-institutivă; la limita de jos, ea
are meritul de a lucra în termeni de prioritate proiectivă - în locul celor de urgenţă executivă -, iar la
cea de sus, de a proceda institutiv; instanţa reflectivă autentică apare odată cu dubiul programatic, care
aneantizează 'efectul de candoare' presupus de "educata" supunere conformizantă la normă/dogmă; ea
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desprinde cercetarea din convenţie şi o livrează pentru invenţie, dubiul productiv nevizând soluţia, ci
dezbaterea: el nu este neapărat "cartezian" - un răzor bine greblat de certitudini cogitative -, ci, nutrit
eristic, debatativ – un (ca să păstrăm… câmpul metaforic) ogor brăzdat de dileme şi încercări,
"scenarizarea" informaţiei neînsemnând, pentru el, în mod necesar, negentropizarea ei; reflecţia
cercetivă "începe" (în sens hermeneo-metodologic) nu cu rezolvarea, ci cu dizolvarea de probleme şi cu
repunerea lor, dintâi prin (re)definirea constructelor şi preliminarea construcţiei, primele instanţe
reflective fiind: limpezirea conceptuală în profesiolect, acordarea proiectivă cu referenţialul câmpului
de interes, edificarea-instituirea de sensuri prin semnificaţii şi accepţii, entropizarea acestora prin
modalizare (organizarea personală a profesiolectului în discurs) – mişcări care, fireşte, nu se produc
"pe loc gol", ci în prezenţa unui fond aperceptiv - informaţional şi prometodologic - permanent
mobilizat, catalizat specific-competenţial – un areal mereu actualizat, presupunând extensia până la
eclectic şi chiar până la aluvionar a surselor posibil-utile.
Fermentul reflecţiei cercetive este mai degrabă efortul disociativ decât reflexul asociativ. Dacă în
cercetarea-documentare iniţiativa, inovaţia şi interacţiunea sunt doar de-centrate (redate, într-o măsură,
acestui regim de cercetarea-aplicaţie), în cercetarea-reflecţie ele sunt (şi trebuie asumate ca) ex-centrice
– cu toată ponderea de semnificare a cratimei interne, care indică acel tip de "insurgenţă" care caută nu
aberaţia (etimologică: lat. aberro = a se abate), ci alternativa, care produce o cercetare solidă, o
formare/ghidare robustă şi o dezvoltare durabilă. Pentru cercetarea-reflecţie stimabilă, continuitatea este
nu ideologică, ci metodologică: prima fază a unui proiect este încheierea precedentului, iar ultima a celui
în lucru este gândirea următorului7]
7]

Vezi C3. Discutând cercetarea educaţională ca demers procomutativ, avansam (Mihail, T.M., 2005)
modelul celor '3 In': Iniţiativă, Inovativitate, Interacţiune. Prima are de a face cu datoria (aparent pecabilă,
dacă neînţeleasă în dualul ei sens metaforic-ortoforic) oricărui demers de cercetare: aceea de a încălca nu
doar habitudini, ci chiar norme (anacronice). În acest sens, cercetarea-reflecţie este o "infracţiune" faţă de
anastatica reglementativului rigid. Dacă la nivel individual(-creator) aceasta este "punere în chestiune" a
încremenirii în habitudini şi în interese piezişe, la nivel organizaţional - singurul la care se poate finaliza
iniţiativa -, esenţială este avansarea până la consecinţe palpabile: elaborare de propuneri legislative şi de
practici "subversive", menite, ambele, să-i consacre, fiecare în cadrul ei, raţiunea de a fi: schimbarea.
Lucrul este ceva mai puţin evident (nu şi mai puţin pertinent) în ştiinţele zise "exacte", dar este stringent în
cele sociale, unde primul gest pe care are a şi-l asuma cercetarea - dar şi managementul - în confruntarea
cu reziduurile dogmatice ale mentalităţii dublu-anastatice - birocratice şi ideologizate - este deprejudecarea.
De aici, primum movens al actului cercetării: opţiunea pentru conceptualul (re)clarifica(n)t şi generator
de accepţii-nuanţe, care (punctăm expres) nu trebuie să cedeze presiunilor celor care, maliţioşi (sau mai
rău), îl numesc "jargon" şi înţeleg prin aceasta, în chip subintelectual, un... "argou profesional" – probă
chiar a precarităţii minţilor comode, când nu malefice. În fapt, profesiolectul astfel generat este legitim,
purtătorii lui trebuind să-i dezvolte inteligibilitatea (fără vulgarizare) prin interfeţe situaţionalizate şi
printr-o strategie de comunicare adecvată. Limbajul propriu - în ambele sensuri: exact şi specific - este,
împreună cu obiectul (ţintit) şi cu metodologia (flexibilă), garanţia că iniţiativa este nu act voluntarist, ci
impuls susţinut de o armătură elucidantă. Profesiolectul este mediu privilegiat de "dospire" şi de
emergenţă a inovaţiei. Pentru aceasta, însă, el trebuie să fie perfect justificat intern, fiindcă valorile noi
se propun/impun numai dacă limbajul numeşte în chip nou o realitate (nu neapărat "obiectivă") nouă.
Un rol esenţial în acest proces de creaţie aparţine accepţiei ca fruct "sămânţos", fertil (chiar prolific) al
înţelegerii deliberative. Ea este - ar spune Eliade - camuflată în sens precum sacrul în profan. Pentru
cercetarea-reflecţie, oricare sens este "suspectabil" (pentru sugestii venite dinspre cercetarea filozofică alegoreză, hermeneutică -, de văzut Şt. Afloroaiei. Dorinţa interpretului de a fi liber de metodă, în
hermeneia.ro/wp-content/.../02/afloroaei-nr.-4_0.pdf), adică de pus în dubiu – pricină, între altele,
pentru care conţinturile nu au cum fi axis pentru un curriculum care îşi merită numele fiindcă îşi
respectă identitatea de cale şi regimul procompetenţial (reamintim, riscând agasarea celor atenţi la
lectură: vorbim despre "unealta"-bază a formării adulţilor). Interpretarea-înţelegerea "lumii" - a
universului proformativ - prin accepţii, oricum firească fiindcă orice internalizare este personală şi
trebuie gândită ca transprehensiune (v. Fig. 5.), ca priză edificantă ("se constituie"), cu detentă
dincolo de univocul denotaţiilor, care extrage mintea reflectivă din ritualul determinărilor directe şi
imediate (relevare-învăţare) eliberând-o spre acea autoguvernare semiologică producătoare, la expunere,
de instituire eutropică ("se consacră") în mediul de lucru şi în formabilitate. Iată de ce accepţiile sunt
"zei interiori", iar construcţiile pe care le nutresc – mitologii personale.
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γ/ cercetarea-aplicaţie8]
8]

înlocuind "cercetarea-acţiune", devenită improprie în această descriere; majoritatea definirilor pe care i
le cunoaştem (de la K. Lewin la J. Heron, C. Argyris şi B. Dick) îi subsumează acesteia cercetarea în
general, prin atribuire - din perspectivă empirist-practicistă -, a mai tuturor caracteristicilor ei; Dick, de
exemplu, susţine (Action research. Cf. www.scu.edu.au/schools/gcm/ar/as/whatisas.html), într-un model,
altfel, convenabil - hermeneutic (alternanţa 'act, reflect, act, reflect') şi procomutativ - că în acest tip de
cercetare avem de a face cu o 'familie de metodologii' în care - în concept şi apoi în act - accentul cade:
a/ pe cercetare – într-un prim 'ciclu spiral', când alternanţa reflecţie-acţiune face esenţială înţelegerea;
b/ pe acţiune – în cele ulterioare, când interpretarea şi utilizarea procedeelor fac esenţială schimbarea

– un demers comunicaţional demultiplicativ cu caracter efectivizant al integralei procesului; fără a fi
altceva decât cercetare - de pildă, exersare mecanică a vreunei best practice recomandate... ierarhic -,
ea se distinge de celelalte două componente prin aceea că relevă cu evidenţă caracterul (co)echipier
(dar nu "colectiv") al demersului de lucru, inducând, astfel, prin efect de retroacţie, ideea că, dacă întreg
procesul cercetiv este gândit/proiectat în regim de colaborare (cuplarea rezultatelor documentare şi
compunerea celor de reflecţie), aplicarea lui nu riscă să însemne "exersare" a (vre)unui produs aleator,
ci exercitare de soluţii cu caracter de sugestii; Astfel, ţintirea pe acţiune (inclusiv prin recurenţă9]),
9]

în urma procesului de evaluare; opţiunea propusă în programele noastre de profesionalizare continuă
se îndreaptă spre evaluarea proiectivă (modelul "Valoare modificată") şi efectivă (modelul "4V")

preia natural de la 'action research' caracterul (co)participativ şi axarea pe schimbare. De notat că
dimensiunea aplicativă a cercetării are o marcată componentă managerială – nu doar prin amprenta de
marketing (prospectarea pieţii şcolare fiind condiţie de reuşită), ci şi prin implicarea organizaţionalului
în buna "organizare de şantier" şi în monitorizarea efectelor; investigarea prospectivă şi deliberativul
cauţionant de comutare ale cercetării-documentare şi cercetării-reflecţie - cu caracterul lor individual sunt astfel complinite cu o componentă interindividuală – premisă pentru adecvata fructificare a
integralei lor în facilitare şi, prin intermediul ei, în dezvoltarea prin proiecte.
De precizat, însă, că un efort important al valorificării în practică a cercetării este în direcţia stăpânirii
(pe căi diferite) a tendinţei - fireşti - de degradare (în moduri diferite) a valorilor produse/propuse de ea.
Mai expusă - ca pândită de sindromul simplificării (vulgarizării) - este facilitarea – de unde insistenţa
noastră asupra ideii de program şi asupra manierei demultiplicative. În ce o priveşte, dezvoltarea este
consumatoare naturală de valori şi de aceea necesită o supraveghere aparte sub acest aspect: ea trebuie
privită ca 'închidere-care-se-deschide' (Noica, ib.) – identitate care poate garanta amplificarea, prin
reimplicare în cercetare (care are a reexamina şi valorile consumate, şi trebuinţele apărute din practică)
şi prin demultiplicare în facilitare, a ciclului profesional-ocupaţional. De aici, trebuinţa de stimulare a
ceea ce ar putea deveni emblema progresului calitativ (în conducere, dar şi în Educaţie; v. şi Fig. 3.)
prin antrenarea în proces a beneficiarului ca utilizator: iniţiativa intraprenorială10]
10]

mutatis mutandis, prin asumarea de risc calculat şi prin promovarea inovaţiei, intraprenoriatul este,
faţă de mai cunoscutul antreprenoriat, ceea ce leadership-ul ca responsabil pentru transformarea ideilor în
profit (în zona lucrativă: produse, pe principiul de economicitate "investiţii financiare pentru rentabilitate";
în zona social-beneficială: efecte, pe principiul "investiţii materiale pentru valori umane") este faţă de
management ca răspunzător pentru asigurarea condiţiilor necesare atingerii acestor ţinte

Modul abordării contextualizante - şi ne centrăm aici, evident, pe zona educaţională - promite
fructificarea nu atât a produselor, cât a efectelor cercetării: expresie organizată a 'genei curiozităţii',
cercetarea nu este conceptibilă în afara tripticului axiologic valori-inovaţie-calitate, unde inovaţia ca
"enzimă" de progres este cu precădere teleologică (are/este scop într-o strategie utilă). Ca atare, fără a i
se ignora componenta de motivaţie (vocaţională), ea este de văzut ca efectogenă; id est condusă, mai
degrabă decât prin relaţia cauză-(motivaţie-)produs, prin relaţia scop-(intenţie)-efect.
11

Dintre identificările aflate în circulaţie, concludentă ne pare aceea a actantului ei: 'The facilitator's
job is to support everyone to do their best thinking and practice. [El] encourages full participation,
promotes mutual understanding and cultivates shared responsibility […], inclusive solutions and [...]
sustainable agreements'. Cf. Kaner, S. e.a. (2007 [ed. a 3-a]) Facilitator's Guide to Participatory
Decision-Making, San Francisco, Jossey-Bass, cu adăugirea lui M. Doyle (citat în Kaner e.a.),
12
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esenţială în ideea ei finală: '[...] enables small and medium sized groups and organizations to work
more effectively, to collaborate and achieve synergy' [s.n., TMM].
În termeni anataxici (ad-hoc-ordonatori), suportul scriptic al facilitării s-ar înseria, poate, în:
regnul Creaţie spirituală – subregnul Ştiinţific
încrengătura Cercetare
clasa Literatură nonbeletristică – subclasa Literatură didactică
ordinul Facilitare
familia Formare
genul Formare de formatori
familia Orientare
genul Ghidare ocupaţională
specia Ghid – subspecia Ghid metodologic
forma Ghid congenial1]
1]

Dc1.

Dacă, generic şi "tradiţional" (uzual), facilitarea ca "finalitate cu scop" a condiţionării profesionale de
continuitate, prin demers metodologic, întru obţinere pe cale coacţională de efecte robust-durabile
este, cum am văzut, de instalat programatic ca agent al dezvoltării prin cercetare2],
2]

ceea ce, pe de o parte, nu trebuie să o imuabilizeze - factologic sau terminologic - în această postură,
clarificarea statutului facilitării putând să o impună oricând ca median în relaţia cercetare-dezvoltare:
"lanţul" cercetare-facilitare-dezvoltare este perfect conceptibil, dar, avancronic, este încă greu de prizat; şi
ceea ce, pe de altă parte, nu trebuie să evoce vremea de tristă amintire în care cercetarea "fundamentală"
era denegată în numele iluzoriei exclusivităţi a 'legării de producţie' – întâi deoarece, într-o reformă de
sistem, tocmai ea, cercetarea fundamentală - necesară instanţă incoativă de discontinuizare -, este prima
de întreprins şi de comunicat (şi nu doar de "transmis" univoc"!), iar apoi întrucât, fie profesionistă, fie
complementară (locală), cercetarea nu este de proiectat deliberat ca exclusiv sau integral proformativă
(iarăşi, în sens generic), ea păstrând mereu o componentă "la sine" (dar, insistăm, nu "pentru sine"),

în registru specializat ea trebuie "salvată" ca una dintre familiile facilitării şi detaliată ca atare (un alt
tentant subiect de lucru, îndeosebi în sensul punerii în evidenţă a individualităţii formării de formatori).
O astfel de familie este orientarea, cu varii genuri, în raport cu funcţia pe care o exercită: deschiderea
de "pârtii" profesionale (consiliere pentru utilizatorii tineri) / asistarea condiţiei ocupaţionale (ghidare
pentru utilizatorii adulţi). Optima orientare - eutropia - despre care vorbeam (4.1]), venind totodată
dinspre "teoria" cercetării şi dinspre practica facilitării, este realizabilă - şi desirabilă - în ambele funcţii.
Este de subliniat apăsat că facilitatorul nu este nicidecum un "releu" - ca să nu spunem... "tonomat" -,
ci un coparticipant, prin contribuţie inovativă şi/sau demultiplicatoare, la crearea de valori specifice:
dintâi moduri de lucru, apoi informaţie ilustrativă/exemplificativă. Sinergia despre care vorbea Doyle
îl conţine ca actant implicat în integrala programului, pe una dintre cele două "linii" de lucru necesare:
formarea de formatori şi de ghidanţi sau ghidarea managerilor. Misiunea lui de optimă orientare este
participarea la configurarea seturilor competenţiale ale utilizatorilor3] –
3]

vorbim despre configurare (şi nu, de pildă, de structurare) dintr-o raţiune care se va elucida sub Da2.

misiune ce se îndeplineşte nu prin prevederi care permit unor furnizori de "formare" să-şi completeze
venitul, ci printr-un program naţional.
În această ipoteză - şi luăm o opţiune asupra celor ce urmează -, ghidarea este condiţionată succesiv:
→ din perspectiva facilitării, de principii de management ocupaţional (mai jos, în text: similaritatea
caracteristicilor relevate în citate şi cele ale lean management-ului şi ale "cercului de calitate");
→ din perspectiva formării resituate, de principiul curricular (cu implicarea competenţialităţii);
→ din perspectiva orientării, de principiul distingerii între traiectul profesional al preadultităţii,
aferent consilierii (şcolarităţii), de traseul ocupaţional la vârsta adultă, care incumbă ghidării (carierei).
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Ea priveşte, deci, asistarea scenarizată a parcursului individual în cadru instituţional ("cariera"), fiind
perfect adaptată - îndeosebi prin aceea că împrumută mult din spiritul liber al coaching-ului - tipului
de utilizator "individ" sau "grup mic".
în lectura dată de A. Marino hermeneuticii ideilor (o expunere sintetică – în Echinox, 4/1973); în
Mihail, T.M. Principii, sisteme şi modele specifice de asigurare a calităţii, capitol în programul
instituţional Promovarea calităţii în educaţie, Bucureşti, ISE, 2004, pre-print, am reconstruit modelul
cu un miez hermeneutic care figurează discontinuizarea proactivă şi instituirea procalitativă prin
raportul derivativ dintre două relate defazate - A şi B (bazal: tot-parte, trecut-prezent, cărora le-am
adăugat dominant-recesivul lui M. Florian1]
13

1]

din Recesivitatea ca structură a lumii [1954-1959], (I, 1983, II, 1987), Bucureşti, Ed. Eminescu –
studiu cu adânci rădăcini în inovativul edificiu logico-filozofic lupascian;

relaţional: A : B; aici: cercetare-facilitare); modelul cu miez hermeneutic elimină sacadarea "ecuaţiei"
A-B-A/B-A-B/A-B-A în fluxul ...A-B-AB-AB-A-B..., unde suprimarea unei ipostaze intermediare
tocmai a agentului de comutare (B; aici: facilitare) este doar aparentă; în fapt, abolită este opoziţia ( / ),
înlocuită cu devenirea (  ), ceea ce restabileşte firescul succesiunii şi derivativităţii relatelor, al cărui
efect este transferarea ponderii comutative asupra ideii (din arsenalul nicasian al 'logicii lui Hermes') de
transformare institutivă: succesorul "procesează" antecesorul ("parte", "prezent", "recesiv" şi, în speţă,
facilitarea condiţionează, cu forţa individualului creativ, "tot", "trecut", "dominant" şi, în speţă,
cercetarea), mişcare transmisă pe circuit, care face ca secvenţa să finalizeze - evident, provizoriu, ca în
orice act hermeneutic - tocmai pe B-ul derivativ, relevându-se astfel nu doar dinamica devenirii şi
deschiderea procesuală, ci şi rolul esenţial al factorului transformator.
rămânând de lămurit intrinsecitatea criteriilor pentru opţiunea ca directorul şcolar să provină (după o
minimă abilitare sau chiar în absenţa ei) din corpul profesoral, şi nu dintr-unul managerial specializat;
la fel – ghidarea "for the job" vs. "on the job", structură, câmp ocupaţional mobil/rigid etc.
14

În Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar (v. 7) apar,
ce-i drept, prevederile suplimentare (faţă de stipulaţiile Legii); la Art. 77 (8): 'principalele modalităţi
de organizare şi desfăşurare a activităţii catedrelor/comisiilor metodice' ("cadrul organizat" pentru
activităţile 'metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice la nivelul unităţii de învăţământ') sunt '[...]
elaborarea, punerea în practică şi valorificarea unor proiecte de cercetare realizate individual sau în
echipă'; la Art. 90: 'Principalele domenii în care se definesc competenţele corespunzătoare profesiei
didactice sunt [...]: e) domenii inter-trans-disciplinare şi cross-curriculare vizând strategiile alternative
şi complementare de instruire, cercetarea şi [??] inovarea, comunicarea şi parteneriatele cu mediul
social etc. [s.&n. TMM]'. Dar aceste "modalităţi" sunt lipsite de bază legală, ceea ce este fie regretabilă
"scăpare legislativă" - caz în care ele nu intră sub incidenţa evaluării oficiale (ceea ce presupune că
formele de pregătire in-service se pot absolvi prin simplă reproducere a conţinutului cursurilor, fără nicio
contribuţie personală -, fie pretext pentru ca, în practică, ele să fie considerate... facultative.
15

Instructivă în acest punct poate fi evocarea unei recurenţe de lucru. Când, fie în construcţii elaborate
- 'Formator 2006', 'Manager european' ş.a. -, fie în sesiuni curente de pregătire continuă, fie în anchete
de teren de tip focus-group - implicam topicul "priorităţi/urgenţe" (cu accent pe trebuinţa discriminării
pozitive a primelor), ancora propusă de participanţi în debutul dezbaterilor consta adesea - desigur,
sub presiunea variilor stereotipii de sistem (v. 5 sau 10 §1-5), din cauza deţinerii aproximative a criteriilor
de diferenţiere, ca şi din pricina prezenţei discrete, dar evidente, a (auto)situării participanţilor deasupra
condiţiei de (re)formabil... - în ceea ce ordinea naturală a actului reformator indică drept final firesc:
curriculumul performat, cu trebuitorul lui caracter formativ (nu informativ). Dar finalul discuţiilor găsea
invariabil grupul de lucru preocupat, prin obiectivă înlănţuire de argumente, de ceea ce pentru orice
construcţie autentic-reformatoare constituie firescul început logic-prioritar: profesionalizarea prealabilă
şi continuă (pre- şi in-service) a practicanţilor de profesie profesorală / ocupaţie managerială. Parcursul
discuţiilor aducea "fatal" în joc ceea ce, odată, un participant a formulat, ludic: 'Bine-bine, dar cu cine?'.
Era "aria" lipsei de precedent resimţite pentru fiece instanţă la care ajungea dezbaterea: 'pentru o bună
performare este necesară o prealabilă bună proiectare, pentru care este necesară o prealabilă bună...'.
Conştientizat ori nu, acest regressus ad infinitum care împinge mereu înapoi condiţiile ca premize este
16
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imaginea vie a ceea ce am numit "reforma pe dos" a sistemului nostru educaţional, care obligă reflecţia
oricărei persoane preocupate de starea de lucruri din Educaţie la constatarea - deprimantă şi disuasivă că în lipsa unei (re)începeri cu începutul veritabil, "reforma" rămâne o eternă peticeală.
Ceea ce, însă, nu apărea în discursul opinenţilor - cel puţin până când nu le era demonstrat ca firesc,
prin ducerea până la capăt a firului reflecţiei ('... pentru apdatarea-apgradarea real-continuă a expertizei
profesorale şi manageriale de proces şi de sistem este prealabil necesară o bună...') şi ca esenţial prin
efecte drept verigă finală în deducţia regresivă (dar, în procesul real, iniţială) era prioritatea absolută a
formării de formatori, în dreptul căreia cercul vicios este de rupt prin discontinuizare. "Victime" ale
gândirii sistemic-stereotipe şi psihic-autosuficiente şi ale zilnicei performări în faţa unui public facil
- elevii şi "subalternii" -, formabilii adulţi (îndeosebi "gradaţii", cei cu funcţii de conducere şi cei din
Casele Corpului Didactic) resimţeau un atare factor formatogen bun deţinător de expertiză metodologică
- formatorul de formatori - ca un inter- sau chiar un super-pus care le evoca nu facilitarea (de nereperat,
de altfel, în arsenalul "formării" cincinale), ci... preluarea controlului în domeniu, în dauna "experţilor"
existenţi. Ideea pregătirii şi a angajării în sistem a unui corpus de acest tip - cu specializare diferenţiată
pentru pregătirea profesională şi, respectiv (câtă vreme managementul şcolar este încă neprofesionist)
ocupaţională - nu avea cum să figureze în orizont.
Tot exemplar (întru deplină scenarizare) – un episod protocolar. Propusă unui colocviu academic,
tema a fost recriminată "isteţ": 'Dar pe formatorii formatorilor de formatori cine-i formează?'1]
1]

Înainte de a intra pe fond, să observăm că respectiva confuzie este obştească (de ce credem că mediul
academic este mai presus de altele?). Un exemplu - din seria "Cine ne sunt formatorii?" - vădeşte, şi el,
utilitatea cunoaşterii discuţiilor de pe forum-uri: site-ul www.traininguri.ro/ (v. şi 18) prezintă şi susţine
pretinsa omologie formator - formator de formatori sanctificată prin standardul generalist actual (COR
242401), afirmând, superior, că separarea lor iniţială ar fi fost o 'bâlbâială metodologică' şi inserând, în
cauză, următorul dialog între o postulantă (P.) şi o... expertă (E.) proprie:
'P.: Pe primii formatori cine i-a format? Sau este aşa, gen "începuturile omenirii, Adam si Eva"? Scuze,
dar consider întrebarea destul de pertinentă, având în vedere că formatorul este format de către un alt
formator.
E.: Bună întrebarea. Foarte pertinentă şi foarte logică. Într-adevăr, formatorii sunt şi ei formaţi de alţi
formatori. E ca întrebarea cu oul şi găina, de altfel. Iar răspunsul este la fel: mai întâi a fost găina care
s-a născut dintr-un ou de raţă ce a suferit o mutaţie genetică. Formatorul s-a născut dintr-o mutaţie
genetică din profesorul de şcoală, simţind că rolul lui este să facă mai mult'.
Nu ne îngăduim comentarii. Am reprodus, doar, textul în italice, ca pe unul redactat într-o limbă străină...

Aparent legitimă în convenţia regresiei la infinit şi frapantă prin trimiterea juvenală cu pivot platonian
('Cine îi păzeşte pe paznici?') - dar mai degrabă juvenilă, fiindcă speculează facil autoreferenţialitatea
şi, pe fond, doar maliţios-prezumţioasă -, împingerea în dialelă a chestiunii (în "temeiul" căreia suntem
pândiţi de o pletoră de sofisme, ca, de pildă: "Pe Ioan Botezătorul cine l-a botezat?") este lipsită de
evolvitate. Rezumăm aici abordarea întreprinsă cu un alt prilej2].
2]

Mihail, T.M. (2002) Programul consorţial: Formarea extinsă a formatorilor de formatori educaţionali
pentru integrare europeană. Nivel I, de iniţiere ("survol"): Formatorul de formatori – utilizator şi facilitator
de formare. Nivel II, de specializare ("plonjon"): Formatorul de formatori – prestator şi orientator de
formare. Nivel III, de aprofundare ("foraj"): Formatorul de formatori – (co)autor şi ofertant de formare
[elaborat în cadrul Grupului de lucru pentru formarea continuă a formatorilor al ISE şi destinat colaborării
în cercetare-formare-dezvoltare cu Agenţia pentru formarea formatorilor şi integrare europeană a Fundaţiei
universitare "V. Goldiş" Arad şi cu Centrul pentru integrare europeană al ISJ Arad]). Bucureşti – pre-print

Cum bine se ştie, o axiomă a gândirii productive este, încă de la Aristotel ('cauza finală eficientă'),
refuzarea ca sterile a 'întrebărilor ultime'. Acolo unde precedentul lipseşte, preferabilă este, în locul
ritualicei ieremiade, instituirea lui – desigur, sub rezerva că există o forţă suficientă pentru aceasta.
Modelul: dacă pentru desluşire anagogică - ridicare la general, proiectare în absolut - "ultima" cutie
chinezească / matrioşcă poate fi (şi) imaginară, pentru edificare (i.e. "lămurire" şi "construire" nu
amestecate, ci înlănţuite), ea trebuie imaginată. Sau, în alt registru: utilă este, fără dubii, nu izvodirea
vreunui "standard de concepere a standardelor pentru proiectarea de standarde", ci elaborarea, în baza
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unor principii şi a unor criterii "luate" - dacă cele "date" par nesatisfăcătoare pentru scop - şi expuse, a
unui standard obiectualizat. În fine, alt exemplu (din păcate, din lumea Educaţiei): un solicitant de
finanţare externă propune un proiect în domeniul 'Acces la educaţie şi formare profesională INIŢIALĂ
de calitate' (s.n., TMM), cu pregătirea de 'Profesionişti în managementul educaţional preuniversitar'. Iar
cursul în cauză condiţionează înscrierea doritorilor de... 'buna cunoaştere a managementului educaţional'
şi de o 'experienţă anterioară [sic] relevantă'3]!
3]

În aceeaşi situaţie ilogică (şi nemanagerială) se află şi recrutorii care, la angajare, cer "experienţă",
fără a realiza că, dacă toţi angajatorii ar proceda astfel - în loc să aloce timp şi expertiză adaptării
profesionale on-the-job a noilor angajaţi -, după o vreme nu ar mai exista angajabili...

Evident, niciun "cap de serie" real (prototip) - ba, nici chiar vreunul ideal (arhetip) - nu apare ex nihilo.
Dar, fără a fi neapărat soluţie machedonică la starea gordiană, instituirea este un act proclamatoriu,
de fundare (începere, în-fiinţare), propus (in)validării proactive. Iar un program coerent de formare de
formatori bazat pe viziune educologică este astfel prin excelenţă. Prin apel la perspectivă, el inaugurează
un filon de lucru, iar, prin anularea ideii "paradigmatice" că inovaţia trebuie să legitimeze norma,
schimbă frenatoarea preocupare pentru 'ce ar fi trebuit ca să...', pe reala substanţialitate şi continuitate.
Crearea de precedent prin depăşirea blocajului în instanţa de originare (cultivat ca paradox: lipsa
înainte-producerii ar face imposibilă producerea) contestă "poliţa de asigurare" a stazei şi aduce progres
în domeniul de referinţă. Dacă valoarea de stimă a unui precedent este ruperea cercului vicios4],
4]

spumoasa vorbă a marelui ironic Ionesco 'Luaţi un cerc, mângâiaţi-l puţin şi veţi vedea cum devine
vicios' este inspiratoare de parafrază: încetaţi să desfătaţi dialela şi veţi vedea cum se ofileşte...

valoarea de întrebuinţare îi rezidă în recomandarea lui nu pentru preluare 'memetică' (v. 9.1]) în panacee
prescriptiviste, ci pentru demultiplicare prin situaţionalizare contributivă a traiectului iniţial (optim:
co-elaborat), cale pe care atât grupul-ţintă iniţial - în speţa noastră: formatorii de formatori şi de
ghidanţi -, cât şi cel final - aici: colectivul managerial - devin utilizatori de program.
Purtătoare de solidaritate profesională ca şi integrala programului, selectarea viitorilor participanţi facilitatorii zonali - este anterioară "punerii în scenă" la care se referă acest ghid şi nu este inclusă în
discuţie ca etapă. Ea nu aparţine, deci programului ca atare, ci îl precede, ca terţă instanţă a seriei
preliminare care începe (act de marketing) cu asocierea la program, în procesul "prospectării pieţii", a
garanţilor instituţionali, a consultanţilor teritoriali şi a unor viitori colaboratori pentru baza curriculară
situaţionalizată a programului şi continuă cu recrutarea de posibili participanţi - cu care selectarea nu
trebuie confundată! -, prin care reprezentantul zonal constată disponibilitatea de înrolare a unui număr
suficient de viitori utilizatori (selectabili). Deşi, în virtutea cunoaşterii în detaliu a resurselor, selecţia
este de resortul autorităţii zonale, primul răspunzător de bonitatea ei este iniţiatorul de program, care are
a include în "discursul de escortă" al ofertei de principiu, conform intenţiilor de lucru, un set de criterii
de eligibilitate1].
17

1]

Deoarece nu este în planul nostru să monografiem subiectul - care merită, şi el, individualizat topic
(de la trăsăturile majore, precum combinarea tipurilor/instrumentelor de selecţie funcţie de reacţia la
primul dintre ele, până la detalii cum ar fi prevederea unei rezerve de 4-5 participanţi pentru cazul unor
renunţări, îndeosebi după stagiul de pre-formare) -, ne rezumăm la o evocare ilustrativă: spre deosebire
de "cursurile" de formare continuă curentă, programele noastre de formare de formatori - câte au putut
răzbate printre idiosincrazii - au prevăzut expres că participarea nu este condiţionată de deţinerea unui
grad didactic sau a altor "titluri". Această implicită, dar evidentă preferinţă pentru formabilii tineri
vădea atât intenţia pregătirii unui personal apt de a juca acest rol o perioadă mai îndelungată, cât şi
opţiunea nedisimulată pentru utilizatori "necatehizaţi" în cutumele vetero-pedagogice (cerinţă despre care
- ca şi despre unele dintre întrebările puse în convorbirile de selecţie - este inutil să relatăm reacţiile
"sistemului", inclusiv cele sindicale...).

Aceste criterii vor viza doar în secundar formaţia sau experienţa selectabililor - fie şi ca "formatori", în
concepţia actuală a ocupaţiei -, preferând valuarea unor trăsături intelectuale (permisivitate pentru noul
conceptual-metodologic, flexibilitate neoportunistă), profesionale (capabilităţi pentru lucrul cu adulţii şi
pentru relaţionare, inovativitate) şi psihice (echilibru, motivaţie proreformatoare, raportare relativistă
şi la paradigmă, şi la sugestii). Iar aceasta pentru că, în condiţiile actualei orientări a formării iniţiale a
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viitorilor actanţi educaţionali, formarea on-the-job - singura disponibilă, de altfel - este de gândit în
termeni de conversie profesională, în legătură cu care de rezolvat rămâne ocuparea în subsistem.
Mai departe, selectarea (proporţional cu numărul de unităţi din aria de implementare) celor care vor
fi pregătiţi de către formatorii de formatori ca ghidanţi - facilitatori locali - este o chestiune de decizie
autonomă, pe care iniţiatorii de program o pot doar consilia.
Profilul competenţial (profesional sau ocupaţional – inclusiv managerial) este nu o chestiune de
"capacităţi" sau "potenţe" şi nici chiar una de stil, necum una de "rol" (chestiune exterioară)1].
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1]

Pe site-ul amintit sub 16 se oferă "explicaţia" (inversă...) că între formatorul de formatori şi formator
nu ar fi diferenţe, fiindcă 's-a constatat că aceste două ocupaţii aveau aceeaşi descriere şi aceleaşi roluri',
deosebirea fiind doar cantitativă. Ca atare, actualul standard creditează "simplii" formatori cu jumătate
dintre competenţele formatorilor de formatori. Unui petent i se şi răspunde, în acest sens: 'Aveţi voie sa
predaţi dans atât timp cât aveţi diploma de formator şi puteţi dovedi că aveţi experienţă în domeniul
predat (dans)!'. Tot acolo se avansează ideea că formatorul este reponsabil (n.n.: corect – răspunzător)
numai cu dezvoltarea competenţelor, deşi se pretinde că, prin cursurile oferite, 'participanţii îşi vor
însuşi' anumite competenţe. Trăim, aşa-zicând, într-un ocean de indistincţii...

Aglutinând sensurile din dicţionare ('reprezentare în secţiune', 'contur reprezentativ', 'specific acţional')
şi comutând conotativ spre domeniul nostru, considerăm profilul (în înţeles abstract) competenţial
drept imaginea proiectivă, "ideală", a unui "cluster" (în iconizare neaoşă: "snop"; pentru un anume tip
creativ: chiar... "caier") de resurse în act. Altfel spus: ax spinal al expertizei. Din acestea, el se prezintă,
ca şi competenţele însele, aparent paradoxal: niciodată static pe fond ("iniţial" sau "final" absolut) şi
normabil ca atare2],
2]

de aceea, standardele de activitate intelectuală reglementează, de fapt, "de-făcute" necesare/dezirabile

ci, într-o primă fază, concrescut ("în degrade") din apetenţe, apoi difuz în expertiză şi, în fine, parţial
"ştanţat" în habitudini, el este, întocmai ca şi competenţele - v. mai departe - o perpetuă virtualitate,
fixată, în diferitele instanţe ale actualizării (manifestării), în forme de limbaj şi situaţionalizată în
acţiune, aptă, astfel, de a produce valori modificate constatabile (v. Df1.) – stare tranzientă şi de aceea,
evaluabilă adecvat - prin competenţele componente - doar în anumite condiţii3]
3]

o sinteză în Mihail, T.M. Totuşi, competenţele..., în Revista de pedagogie 1/2014

Nuanţa ipotetică survine în ideea că profilul competenţial (de formare / de ghidare) este optimizabil
prin negocierea partenerială iniţială cu beneficiarul instituţional (finanţatorul) de program. În actuala
înţelegere a ideii de "competenţă", se poate ca acesta să considere că formularea competenţelor în
maniera propusă aici este insuficient amănunţită, ştiut fiind că, supuşi modalităţii descriptive - cerute,
de altfel, de încuviinţatorii de cursuri -, furnizorii au obişnuit contractanţii cu detalierea operaţionalizantă
în activităţi a pregătirii: construirea situaţiilor de învăţare, organizarea spaţiului de formare, pregătirea
suportului de curs şi a auxiliarelor, informarea participanţilor cu activităţile de formare, motivarea
cursanţilor, facilitarea activităţilor de învăţare, oferire de feedback, înregistrarea rezultatelor evaluării,
elaborarea raportului privind stagiul de formare ş.c.l. Listarea acestora nu este inutilă în sine (pentru
formatori: ca teme de formare; pentru evaluatorii de curs: ca repere monitorizabile), dar, uneori - în lipsa
unei formule competenţiale structurate (v. mai jos), ca şi prin... "recirculare" -, activităţile subsecvente
ajung să treacă fie drept obiective, fie chiar drept competenţe, ceea ce sporeşte confuzia conceptuală.
19

De altfel, tocmai pentru diminuarea acestei confuzii am şi propus - Mihail, T.M., 2012, sintetizând în
articolul menţionat (18.3]) - adoptarea unei formule pentru aspectul exprimat al competenţelor (vezi în
text, sub Db1.)
Deşi venit (din aria niponă) pe filieră anglo-saxonă, cercul de calitate este, parcă, mai bine explicitat
în varianta franceză (v. fr.wikipedia.org/wiki/Cercle_de_qualité): 'La philosophie de cette méthode est
de réunir les personnes directement concernées par un problème donné [faţă de care ele sunt cel mai
corect plasate] afin d'en débattre. Un responsable (ou animateur [sau facilitator]) fixe les objectifs de
travail pour un problème particulier. Un groupe de travail de 4 à 15 personnes (de niveau et de
service différents dans l'entreprise), se rencontrent régulièrement pour définir, analyser, choisir,
proposer et résoudre les problèmes concernant la qualité dans le travail' (s.n., TMM).
20
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Adăugăm: a) imaginat pentru firme (întreprinderi), cercul de calitate este aplicabil, mutatis mutandis,
din perspectiva tehnologiei manageriale "lean", în orice tip de instituţie; b) reunirile nu sunt "şedinţe",
nici "cenacluri profesionale", ci sesiuni de lucru; c) procedura este esenţialmente coparticipativă. În
Mihail, T.M. (2009) - la care s-au adăugat, între timp, şi alte texte aplicative - am discutat şi propus şi
alte formule poate utile – în baza caracterului optim-orientativ al comunicării coverbale şi în numele
revenirii, după emoţionalism-empatismul ultimelor decenii (efect secundar al "inteligenţei emoţionale"),
la relaţionarea în cheie raţională a transpecţiei1].
1]

Transpecţie: concept de antropologie culturală introdus de M. Maruyama şi definit - în relaţie cu cel
de 'rezonanţă informaţională' - ca transpunere raţională în 'paradigma de gândire' a altei persoane:
'getting into the head (not shoes) [precizarea autorului!] of another person' (Paradigmatology and Its
Application to Cross-Disciplinary, Cross-Professional and Cross-Cultural Communication – Dialectica,
28/1974). Prin diferenţă de emoţionala incursiune empatică, transpecţia este înţelegerea universului
ideatic-cultural şi de reflecţie al altcuiva, mai ales la un contact între culturi (aculturare), dar şi între
indivizi (enculturare).

Ideea transpecţiei este un bun teren de înţelegere analogică a curricularului veritabil-competenţial2]
2]

vorbim aici - repetăm - conform concepţiei despre competenţialitate pe care o elaborăm şi promovăm,
despre curriculumul de profesionalizare, i.e. pentru adulţii ocupaţi/ocupabili în Educaţie

– cel transdomenial. Şi într-un caz, şi în celălalt, avem de-a face cu "recoltarea" din câmpul viz(it)at
(în cazul transpecţiei: mintea obiectualizată; în cazul transdomenialului: câmpurile de interes) a unor
repere de adâncime. Tot astfel cum transpecţia furnizează o înţelegere bazată nu pe aparenţe (semne
exterioare efemere şi, uneori, ambigue), ci pe dimensiuni perene ale vieţii interioare a subiectului,
transdomenialitatea presupune nu "racolarea" mecanică de informaţii compatibile "în literă", ci
preluarea metodologică, în chip asociativ-disociativ, de repere din cât mai multe domenii pretabile,
spre retopirea lor în teme de studiu care să suscite/mobilizeze exercitarea dinamică a catalizatorului
competenţial. Ca atare, privit dinspre management(ul de proces), curriculumul competenţial este
pandantul educo-profesional al guvernanţialului coparticipativ.
Este plauzibil ca, nediferind în mentalitate de activiştii încă presăraţi prin sistem în ultimul deceniu
al secolului trecut (dovadă stând "realiştii" pomeniţi sub 6.2]), "top-manager-ii" centrali/locali atenţi la
interesele proprii şi de grup, şi nu la calitatea sistemului educaţional, să fie de părere că atare misiune a
formatorilor de formatori este solicitantă, insolită, risipitoare, tautologică. Nu ne este greu să le auzim
revolta: "Cum să ţii pe leafă - de expert - pe unii care nici nu predau la clasă, nici nu conduc şcoala şi
nici nu fac inspecţii (1), ba ar mai şi sta pe capul (2) celor care duc greul în sistem – chipurile să-i
formeze continuu, de parcă profesorii sau directorii nu fac asta şi singuri, zi de zi (3)? Se mai aude de
aşa ceva, pe undeva (4)? Şi, apoi – nu avem universitari şi mentori (5)? Şi, la urma-urmei: de unde
să-i iei şi pe ce bază să-i angajezi (6)?". Această obtuzitate blochează reforma de fond de aproape un
sfert de veac (şi tot de atât timp felurite autorităţi încurajează tacit aceasta) şi - chiar dacă ne repetăm,
răspicăm din nou - închide viitorul (şi deschide "one way" graniţele) pentru tineri.
21

Pe cât de lesnicioasă este ricanarea în maniera de mai sus - în care n-am făcut decât să rescriem, în
perifrază, câteva poncife întâlnite în drum (meritul major fiind al sesiunilor "informale"...), pe atât de
jenantă, istovitoare şi suscitantă de sentimentul zădărniciei este înfruntarea lor cu argumente raţionale:
dreptatea este atât de evident de partea dorinţei legitime de înaintare, şi nu de regresare în Istorie,
încât, spre fericirea reprezentanţilor acestui mod de gândire şi a celor care îi susţin prin nemişcare,
(vrednici de sine şi de similii lor, ei se bine-merită reciproc) lehamitea se instalează la un moment dat,
iar, spre paguba şcolii româneşti, trimite la "păzirea auzului"...
Câteva întâmpinări, totuşi, la accentele numerotate, în ideea (cam... aquariană) că, fie şi într-un târziu,
o "masă critică" se va întruni apocaliptic – în sens etimologic, desigur.
(1) Formatorii de formatori şi de facilitatori-ghidanţi şi aceştia din urmă ca facilitatori-consilieri sunt,
într-adevăr, de "construit" profesional - în cheie educologică - şi de aşezat ocupaţional ca experţi. Este
şi justificarea necesară şi suficientă a schimbării de registru în câmpul profesionalizării on-the-job
(proxemic-telematică). Ei sunt destinaţi altui parcurs profesional şi altei cariere ocuapaţionale decât
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profesorul, directorul sau inspectorul: lucrului specific şi de permanenţă cu adulţii, în bază de proiecte.
Or, având în vedere numărul actual de şcoli şi de persoane ocupate în educaţie, ca şi existenţa unui
program testat (v. 5.1]), pregătirea şi remunerarea celor nu mai mult de - dacă bine apreciem - 9.000 de
formatori şi de ghidanţi necesari nu sunt defel insuportabile la nivel de sistem.
"Costul" este nu financiar, ci (înalt-)managerial, constând în luarea riscului comutării în paradigmă:
schimbarea concepţiei şi a procedurilor privind formarea in-service. "Risc" – în sensul coagulat într-o
contribuţie avizată - Cornescu, V. e.a. (2004) Management de la teorie la practică, Bucureşti, Edit.
Univ. (5. Managementul riscului): 'nesiguranţă asociată oricărui rezultat', a cărei luare adecvată în
calcul produce, în organizaţiile viabile, una dintre cel mai bine cotate competenţe manageriale:
elaborarea şi aplicarea strategiilor de minimizare a probabilităţii ca preluarea de risc să afecteze
negativ activitatea. Soluţia este, aşadar, nu evitarea riscului (deoarece 'O organizaţie cu aversiune
prea mare faţă de risc nu va supravieţui mult timp'), ci preluarea şi - ca rezolvare optimă - repartizarea
lui către 'partea [din organizaţie] care poate să îl suporte şi să îl controleze cel mai bine'. (O reputată
firmă... confirmă: "O măsură a seriozităţii unei instituţii este dată de felul în care dezvoltă proceduri
pentru colectarea şi analiza[rea] informaţiilor despre potenţiale situaţii de risc" (v. şi Mihail, 2008a).
Şi, atât timp cât managementul organizaţional - "de jos în sus" -, recte profesio-asociaţional sau
sindical se dovedesc lipsite de autoritate, este de resortul managementului educaţional instituţional
să decidă care dintre situaţii are, pe termen lung, potenţial de risc negativ şi care de risc pozitiv pentru
tineretul român: continuarea inerţială a haoticei (iar, uneori, pretinsei) "formări" actuale a celor ce
pregătesc şi conduc, sau opţiunea discontinuizării, capabilă de a contracara opinia revolută a celor care
(mai) cred că formatorii de adulţi ar fi epizoari în sistem...
(2) Personal "de veghe" în subsistem, formatorii de formatori şi ghidanţii acţionează conform unui
plan de lucru care se adecvează - cu sprijin managerial - activităţii şcolii. Ei sunt la dispoziţia
personalului profesoral şi de conducere pentru/cu proiecte de asistare şi într-un orar bine stabilite şi
periodic aprobate în CA, şi nu pentru remedii curente (în orice caz, nu pentru control). Specificul
intervenţiilor este tutoral în manieră (împrumutând, cum spuneam, ce este util în coaching) şi mentoral
în fond (apdatare-apgradare a expertizei pe tot parcursul vieţii active1]).
1]

De subliniat că, laterală, insolită până nu demult, strategia 'life-long' (learning) a intrat deja în uz, a
devenit subînţeleasă, firească, fiind înlocuită în vizorul expert cu tripticul transeducaţional, culturologic,
'life-long - life-wide - life-deep', care numeşte codezvoltarea intereselor personal-profesional-societale
('assumptions, goals, pursuits') apărute în epoci succesive, dar solidare ale vieţii active (contractuale) şi
postactive (voluntare), abordabile prin contopirea formalului cu nonformalul şi cu informalul. Modalul
"formării continue" şi temporalul "dezvoltării permanente" tind să-şi dobândească naturala individualitate.

Iată de ce mai des întâlnită va fi situaţia ca, dacă managementul acestei activităţi este defectuos,
expertul în cauză - preupunând că îşi merită numele - să fie el asaltat de solicitări.
(3) Autoformarea - prin informare-documentare şi prin acumulare de experienţă - este, fără îndoială, o
formă curentă de profesionalizare continuă – înţeles natural din perspectiva căruia este, de altfel, de
întrebat de ce, atât timp cât în spiritul sistemului persistă - profesional şi administrativ - concepţia că
expertiza obţinută astfel este "cea mai transferabilă" (şi rutina chiar este!...), acestei forme nu i se acordă,
prin evaluare adecvată, credite2].
2]

creditele personale - fie ele şi (numite) transferabile - sunt, insistăm, în mod eronat considerate şi
tratate asesiv ca "răsplată" a participării la un curs formal, recte ca un final de drum, şi nu drept ceea ce
le indică însuşi numele: un "împrumut" rambursabil de încredere profesională, adică un punct de plecare
la ciclu de muncă de nivel calitativ superior

Autarhizarea ei - în unele opinii - pune, însă, un alt semn întrebare: de ce, dacă ea este (resimţită ca)
suficientă, a fost nevoie şi de "formare" prin "cursuri"/programe periodice (când nu doar incidentale) –
numită... "continuă"? În mod evident, problema (proreformatoare) este, în acest context de discuţie, nu
doar de proiectare-prestare a unei profesionalizări autentic-continue, dar mai ales de substanţializare
pentru ieşirea - strategică (guvernanţă) metodologică (benchmarking), tematică şi chiar larg-culturală din orizontul imediat şi de specializare pentru centrarea pe varii grupuri-ţintă. Rămânerea la "nevoi"
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subiective (şi la analiza lor) în locul tabloului general al intereselor de profesionalizare blochează
accesul la noutate ("nu ştii ce nu ştii!") şi la intervenţia comutativă proreformatoare.
(4) Toate sistemele educaţionale promovează strategii de profesionalizare. Diferă gradele de adâncime
şi formele de practicare: acolo unde flagelul comunist nu a afectat societatea - astfel încât problema
revenirii la normal (mai ales amânate prin succedanee care nu disting urgenţa de prioritate) nu se pune -,
unde ştiinţele educaţiei au depăşit faza vetero-pedagogică şi unde formarea iniţială este profesionistă,
formarea on-the-job este un drept, nu o obligaţie, iar utilizatorii o caută din iniţiativă proprie. Odată cu
celebrul document "A Nation At Risk", elaborat de "Comisia Reagan", schimbarea prin Educaţie a fost
chiar (re)fundamentată pe condiţia formatorului (generic), în ceea ce s-a numit "Reforma celor 3Re"
(Reinvestment, Reinnovation, Responsibility), replică subtilă în contemporaneitate a 'trifectei' celor "3R"
(Reading, WRiting, ARithmetic)3].
3]

cu vechi origini augustiniene şi cu varii întrupări în lunga existenţă a ideii de alfabetizare operaţională

Însă, cum tocmai am lămurit (16), întrebarea dacă lucrul preexistă este inoperantă. Pentru realitatea de
la noi, formarea şi angajarea formatorilor de formatori (şi a ghidanţilor) este - ni se pare - necesară.
Probele (indirecte) sunt în anchetele internaţionale PIRLS, TIMSS, PISA. Dar există suficiente probe
directe în rezultatele de la titularizare, în răspunsurile primite la investigaţiile anuale pentru lucrările
de cercetare în confuzia curentă dintre criteriile mangeriale şi cele administrative care guvernează
legislaţia, în metodologia şi în practica subsistemului şcolar, pe care o constatăm la fiecare tentativă de
aplicare a inovaţiilor de cercetare. Şi-apoi, dacă nu s-ar auzi, ar fi vreun păcat?...
(5) "Perfecţionarea" universitară este cel mai bine ilustrată de "experimentul" DPPD (pe care ar fi de
dorit ca 'masteratul didactic' să nu îl continue). Nu mai puţin – de invariabilele cursuri tip "reciclare".
Pe de altă parte, opinenţii pe care îi "interpretăm" aici neglijează formările "de casă" ale "firmelor" de
factura celei mai sus amintite. Cât priveşte mentoratul actual, el înseamnă dirijarea unei perioade de un
an de "practică" a nou-veniţilor în şcoală de către un profesor "cu grade", după formula "Fă ca mine!".
(6) Regimul de profesionalizare şi de angajare trebuie reglementat normativ şi managerial. Şi abia
acest aspect al problemei relevă notabila, dar necesara anvergură a mişcării proreformatoare a formării
on-the-job - cu formarea de formatori ca "vârf de lance" -, a cărei absenţă "în formă continuată"
produce, prin frecvente "reconsiderări" ale curricula pentru elevi, efectele cunoscute.
Pentru a introduce eficient - în cauză - noţiunea, reconfirmăm că un stil-cadru managerial (de notat:
cu distincţia management/leadership operată) propice structurării expertizei competenţiale colective
este funcţie de preferearea dinamicii: acţiune (ghidare) - demultiplicare - coparticipare utilizatoare în
dauna staticii: instrument (ghid) - diseminare - încorporare beneficială.
22

În acest sens, ghidarea este modul in service-preparator cel mai favorabil optimei orientări a grupului
de conducere în direcţia îndeplinirii omogene, neconflictuale a cerinţelor contextuale (sistemicinstituţionale), situaţionale (comunitar-relevante) şi cazuale (personal-contingente) ale ocupaţiei
manageriale; o alternativă viabilă la formarea fals-continuă (sporadică), discriminatoare (între
persoanele în funcţie şi candidaţi), nedistinctivă (identică celei profesionale) şi tehnicistă (fetişizarea
interactivului ostensiv).
Totuşi, pe terenul facilitării, formarea profesională şi ghidarea ocupaţională sunt de situat - şi apelăm
din nou la constructele lui M. Florian (v. 13.1]) - în relaţie nu de contradicţie antitetică mecanică, ci de
contrarietate heterotetică organică (unde, acum, ghidarea se află în rodnică poziţie recesivă). Ele
trebuie, însă, nu doar acceptate, ci şi proiectate spre a coexista corelativ: cerinţa autoritar-centralistă,
reglementativ-centripetă, a sistemului ca zonă managerială şi tendinţa radială, voluntar-autonomistă,
reglator-centrifugă a grupurilor locale ca zone de leadership.
Pe fondul amintitei absenţe a formaţiei de bază manageriale în portofoliul personalului de conducere,
optima orientare a persoanelor cu funcţie/răspundere de gen are şansa instalării efective doar dacă este
consimţită ca interes ocupaţional motivat nu (numai) contractual, ci (şi) deontologic. Esenţa acestei căi
este, spuneam, coparticiparea activă, ale cărei semne datează de decenii – şi cităm 'cooperare spontană'
(Mayo), 'management de echipă' (Blake şi Mouton), 'Teoria Y' (McGregor), 'stil coparticipativ' şi
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'stilul 5' (Likert), 'Modelul I' (Argyris), 'motivare prin responsabilizare' (Herzberg), 'ancorare' (Schein)
sau 'redundanţa funcţiilor' (Trist) – aceasta din urmă, cu valoare aparte1].
1]

ca potrivită îndeosebi mediilor aflate în reformă, unde turbulenţa - stare de instabilitate comportând
diversitate şi imprevizibilitate – care poate fi disuasivă, ori, în caz fericit, emulativă - se manifestă în
forme şi la cote mai solicitante decât cele întâlnite în mod obişnuit

Acestea par a conflua într-o direcţie de gândire-acţiune care, ca remarcabil exemplu de întâlnire a
cultúrilor, împleteşte sapienţa (orientală) cu eficienţa (occidentală): 'lean thinking' – temei pentru un
'lean management'2]
2]

Lean [li:n] = suplu; sensul de bază, ca adjectiv, este fizical: slab (fără adipozitate, deci "aţos", viguros) şi
flexibil (care se poate lesne înclina/apleca); verbalul "a sprijini" şi nominalul "înclinare", fac pasaj... lin
spre figurativ: predispoziţie/disponibilitate (gentilă) de a asista (pe cineva), de a se aplica (la o chestiune).
Lean Enterprise Institute (Womack şi Jones) punctează trăsătura majoră a lean-ităţii: 'Simply, lean means
creating more value for customers with fewer resources. It is not a tactic or a cost reduction program,
but a way of thinking and acting [în direcţia] 'maximize customer value while minimizing waste'; 'each
step is valuable, capable, available, adequate, flexible, and that all the steps are linked by flow [fluxul
fordist devine 'value stream mapping'], pull, leveling' [importanţă egală participanţilor] (s. şi n.m., TMM).
Resursele umane (inclusiv de conducere) sunt considerate nu disponibilizabile, ci, disponibile, iar prin
implicarea lideriatului şi a intraprenoriatului, responsabilizabile pentru competitivitate.

care, prin democratizarea relaţiilor de muncă (purjate şi de nihilism, şi de birocraţie) şi prin internalizarea
interesului comun pare a se dori emblemă a societăţii tehnologice.
Promotorii 'lean thinking' pun în evidenţă diversitatea diacronică a stilurilor manageriale:
→ Old "dictator" style: «Do it my way»
→ 1980s "empowerment" style: «Do it your way»
→ "Lean style": «Follow me and let's figure this out together» –
deviză subtilă ce trebuie interpretată atent şi... aplicat: orice (re)început cu intenţie comutativă necesită
un impuls credibil de tip precedent - follow, deonto-ponderabil ca "trust" - cu greutate liderială - me şi cu contragreutatea în interacţionalele together şi [let]'s - comuniune profesională -, retroproiectată
asupra lui figure out (= a înţelege [pe deplin]), dar şi în aparent benignul (prin vag) this ("de-făcutul"),
care, de fapt, este robustul purtător de sens (nu contingent, ci) adhocratic – totul plasat sub semnul
proactiv(-coparticipativ) al lui let['s]. Implicând nu doar conştientizare, ci şi (e)valuare bine criteriată,
înţelegerea deplină a sensului acţiunii este o transprehensiune (v. C1., Fig. 5 şi 10. 7]) de considerat sub
egida guvernanţei şi de alocat ghidării.
Potrivit unui webinar în care J.P Womack şi J. Shook fructifică linia de reflecţie şi de acţiune Kaizen
- îmbunătăţire, schimbare inspirată de competiţie - preluată de Toyota (www.lean.org/, link-ul webinar
library), principiile majore ale lean management-ului # 'Get each person to take initiative to solve problems and improve his or her job.
# Ensure that each person’s job is aligned to provide value for the customer and prosperity for the
company.
# Use the "Why?" technique daily' sunt, împreună cu genul de sesiuni de lucru în care se concretizează - cercurile de calitate -, specifice
formării on the job în unităţi unde vizează expres: considerarea perspectivei utilizatorului (de produse
şi de efecte); acomodarea flexibilităţii de opţiune în spaţiul instituţional; eliminarea pierderilor şi a
eşecurilor prin reducerea impactului negativ al practicilor învechite; asigurarea mobilităţii forţei de
muncă; raţionalizarea resurselor (umane, de timp, de informaţie, financiare, tehnologice) – ceea ce nu
presupune cu necesitate diminuare, ci distribuire (corectă) şi (bună) organizare, iar, în privinţa celei
majore, umane, motivare intrinsecă prin conştientizare şi prin implicare.
În alt context ghidant, Womack şi Jones recomandă celor care urmează módul lean să nu piardă din
vedere trei factori organizaţionali esenţiali: scopul (relaţia dintre satisfacerea beneficiarului şi evoluţia
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propunătorului de căi de evoluţie), procesul (relaţia dintre evaluatea tendinţelor/curentelor de opinie şi
organizarea internă a ofertantului) şi resursa umană (relaţia dintre posibilităţile existente şi continuu
optimizate şi alocarea lor către fiece tendinţă apărută şi corect evaluată). În aceste condiţii, invocabilul
'Why?' - dar nu atât sub aspectul cauzei (mai slab: motivului), cât al scopului3]
3]

comutarea etiologic / teleologic este crucială în re-gândirea proreformatoare a influenţei formative;
perspectiva programului teleologic al viului, dezvoltată de R.J. Bogdan în Temeiuri ale cogniţiei. Cum
este modelată mintea umană de către comportamentul teleologic, trad. rom., Bucureşti, ALL, 1998, este
edificatoare; o subtemă specifică rămâne, totuşi, de reconsiderat din unghi educaţional-formativ: aceea a
naturii relaţiei dintre cauzalitate ca explicaţie suficientă din perspectiva clasică (mai degrabă, tradiţională)
verosimilitate ştiinţifică → obiectiv didactic şi finalitate ca proiecţie eficientă pentru raportul proformativ
plauzibilitate curriculară → competenţe eutropice -

exprimă, fireşte, nu perplexitate, ci, alături de celelalte două principii - imboldul individual (initiative)
şi organizarea instituţională (each person's job) -, preocuparea pentru dezinerţializarea gândirii şi
pentru reproblematizarea obiectului (profesional-)ocupaţional.
Întru cât priveşte conducerea colectivă a unităţii şcolare (ca, de altfel, întreaga activitate educaţională),
condiţia funcţionării în această bază este ca ea să fie gândită ca formă de lucru care comportă nu doar
apdatări, apgradări şi contabilizare de valori "adăugate" -, ci un alaso-traiect (curs comutativ), luat prin
aşezarea în prim plan a valorii create4].
4]

componentă-fanion a Evaluării Proiective (Fig. 6) ca aparat de evaluare complex, destinat a ratifica
performări (nu "performanţe") ale unor probleme reale, practice; propus Laboratorului de Management
al ISE, el a avut în sistem un ecou foarte favorabil, ca promeritocratic (şi dimpotrivă la decidenţi, din
acelaşi motiv...), care ne-a încurajat să-l practicăm constant în programele noastre de formare continuă

Ceea ce înseamnă profesionalizarea ocupaţiei, prin - cum mai spuneam - asistarea continuă a posturii
eutropice, de optimă orientare (în speţa noastră: prin ghidare) ca şi cale creatoare de valori.
(Vezi şi menţionarea în 10, dar mai ales în nota anterioară, în interpretarea devizei Lean style).
Conceptul - adhoc-cracy = conducerea prin puterea reacţiei adecvate la emergenţe - este fundamental
în managementul deontologic şi promeritocratic. A. Toffler (Future Shock, 1970, New York, Bantam;
trad. rom. 1973, 1995) atribuie adhocraţia "organizaţiei alimentate de informaţii, conţinând indivizi cu
mobilitate crescută", "omului organizaţional"; refuzând, pe urmele lui Carlyle, birocraţia cu pretenţii
hegemonice, H. Mintzberg îi opune chiar adhocraţia (cf. sinteza lui B. Travica New Organizational
Designs: Information Aspects, 1999, Ablex); iar R.H. Waterman (Adhocracy: the power to change.
1990, New York, Norton) o redefineşte ca mod de funcţionare organizaţională care "taie" legăturile
birocraţiei întru: a reţine ("capture") oportunităţi; a rezolva probleme; şi a obţine rezultate1]
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1]

O glosă la contribuţia lui Waterman sublinia că, în concepţia autorului american, inovaţia trebuie să
devină un mod de viaţă în organizaţii. Ceea ce necesită acestea este un mediu care să promoveze ca
strategie uzuală în abordarea problemelor utilizarea efectivă a grupurilor de lucru special constituite
("ad hoc") – dincolo de procedurile birocratice, acelea care, atât de des, asfixiază iniţiativa.

Din dezvoltarea conceptului de adhocraţie - care este mai aproape de leadership decât de gestionare transpare şi o veritabilă filozofie managerială a asumării riscului: cultivarea expresă a unei turbulenţe
"bine temperate" - spre a folosi o expresie celebră - a mediului intern, prin standardizarea scăzută a
procedurilor - fără nicio contradicţie cu necesitatea de principiu a standardizării generale, dintâi pentru
că aici referirea este la proceduri, iar apoi pentru că, deşi "scăzută", aceasta este prezentă - şi prin
definirea laxă a rolurilor – ambele, în favoarea inovaţiei şi a iniţiativei. Ranforsate de o "specializare
pe orizontală" a resursei umane (inclusiv în echipe) şi de o comunicare cu randament ridicat, acestea
presupun - şi înregistrăm aici un concept util - o realistă "descentralizare selectivă". Înţeleasă astfel, şi
nu ca randomizare (de fapt: dezordine) la nivelul deciziei, adhocraţia poate gira proporţionalitatea
destinată obţinerii-menţinerii-optimizării calităţii între resursele "reci" (financiare) vizate prin
descentralizare şi resursele "calde" (profesionale), ţintite prin deconcentrare. Dar aceasta dacă şi numai
dacă demersul adhocratic este susţinut decis - deopotrivă în formare şi în conducere - de o conduită
deontologică şi meritocratică – cea venală şi birocratică fiindu-i fatală.
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Ca şi ghidul, proiectul este de privit nu în sine, ca instrument, ci drept rezultat al procesului care îl
generează: proiectarea. Metodologic, aşadar, un proiect are ca prim pas definitivarea celui anterior, şi
ca fază ultimă – conceperea următorului (unde, tehnic, finalizarea este o analiză de impact al efectelor,
iar iniţierea presupune un studiu de fezabilitate). Această judecată implică pe fond resursele, în primul
rând cele umane, a căror apreciere corectă - nu comod-defetistă, sau, dimpotrivă, optimist-voluntaristă şi
(esenţial) cu criterii standardizate - este (desigur, exceptând circumstanţe imprevizibile) cheia reuşitei.
De altfel, evaluarea, în diversele ei forme, este temeiul în care un proiect (de exemplu, al unui program
ca acela propus aici) începe - prin chibzuirea deschisă la risc a raporturilor (din unghi managerial:
necesarmente subunitare) dintre trebuinţele existente şi interesele vizate şi dintre posibilităţile reale şi
disponibilităţile implicabile, şi se încheie prin considerarea atentă la perspective a raportului dintre
produsele elaborate şi efectele documentate.
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Arhetipul proiectiv este unitar, dar fiecare domeniu are regulile lui. Proiectul de cercetare diferă de cel,
de exemplu, arhitectural, pentru care "birocraţia" (sine qua non) este mult mai bogată, conţinând, pe
lângă proiectul propriu-zis (el însuşi un pachet consistent de tipizate scrise şi desenate), un referat de
verificare menţionând rezistenţa şi stabilitatea, siguranţa în exploatare, siguranţa la foc, condiţiile de
igienă, refacerea şi protecţia mediului, izolaţia termică, hidrofugă şi economia de energie, protecţia
împotriva zgomotului, care va însoţi proiectul în procesul de autorizare.
Faţă de acesta, proiectul de cercetare în Educaţie consistă într-un document cu următorul conţinut
(aprobat recent în CS al ISE): titlu, perioadă de derulare, echipă de cercetare şi coordonator, contextul
cercetării (analiza situaţiei), justificare [motivare, argumentare], ipoteze de lucru, obiective, metodeinstrumente, aria de investigare, activităţi şi calendar, rezultate şi produse, valorificare, buget estimat.
Literatura de specialitate care tratează trăsăturile proiectului - de la 'SMART '-ul anilor '80 (G.T. Doran)
la ulterioarele 'SMARTTA' şi 'SMARTER' (v. en.wikipedia.org/wiki/SMART_criteria – cu menţiunea că
în unele variante 'R' final depăşeşte 'Reevaluate' în 'Re-do') -, 'ciclul de viaţă', managementul de proiect
sau altele este prea extinsă pentru a-i mai adăuga aici o expunere expeditivă. De aceea, în folosul
optimei conduceri colective a şcolii, ne limităm aici la a spune că oricărui proiect i se asociază un plan
de execuţie consemnat într-un grafic de timing (Gantt, Ishikawa), vizând evenimenţialul proiectului
(alcătuirea proiectului pe de o parte, şi prestarea lui faptică, pe de alta, fiind teme tehnice). Dar, din
unghiul implicării competenţialităţii, esenţială este, îndeosebi în reformă, viziunea strategică implicată
în proiectare.
Modelul - telescopic - poate fi creionat (fireşte, optimizabil) în "decalogul":
Pre- :
1. Finalizarea proiectului anterior
Pro- :
2. Mobilizarea expertizei teoretice şi modale
- clarificarea concepţiei asupra proiectării
- selectarea căilor de abordare-tratare-aplicare
- identificarea competenţelor pentru domeniul vizat
3. Conturarea zonei de lucru
- auditarea realităţii referenţiale (situarea în context)
- circumscrierea ariei de acţiune (desenarea situaţiei)
- focalizarea obiectului intenţional (circumscrierea cazului)
4. Estimarea preliminară a efectelor
- marcarea intereselor
- anticiparea riscurilor
- scenarizarea expectaţiilor
5. Prefigurarea derulării
- implicarea resurselor "calde"
- alocarea resurselor "reci"
- planificarea etapizată (itinerar, instrumente, răspunderi)
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In- :
6. Operaţionalizarea traseului efectual
- deciderea temei ca atare
- adoptarea unui format
- sintetizarea sugestiilor externe
7. Performarea (execuţia) proiectului
- derularea lucrului conform planificării
- împletirea planificatelor cu incidentele
- monitorizare şi evaluare parţială pro-optimizante
8. Evaluarea criteriată a rezultatelor
- aprecierea finală a efectelor aşteptate
- protocolarea produselor realizate
- marcarea efectelor secundare (pozitive/negative)
9. Reclarificarea concepţiei (confirmare/emendare)
- (in)validarea înfăptuitului
- proporţionalizarea proiectate-contingenţe
- deschiderea de perspective interogative
Post- :
10. Iniţierea proiectului următor.
În mod cert, persoanele reticente la o atare viziune (proreformatoare prin comutativ) despre tratarea
problematicii conducerii colective a unităţilor şcolare vor întâmpina sugestiile de aici cu bine-ştiuta
(şi, într-o măsură, îndreptăţita) ieremiadă pe tema lipsei de timp, cauzată de birocraţie. Totuşi, această
orientare a activităţii este realistă. Ea se bazează pe recuperarea, de la infamul "cadrism" al societăţii
concentraţionare, a politicii rezervei de resurse umane. Este vorba, desigur, de preselecţia pe criterii
nepartizane - profesionale - a posibililor participanţi la activitatea de conducere. Aceşti (ca să folosim un
termen sportiv) "juniori" sunt persoanele cele mai potrivite pentru a seconda, prin pregătirea terenului
pentru consultanţă şi pentru proiecte de cercetare, personalul de conducere în funcţie, împreună cu care
să dezvolte programul despre care vorbim.
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În programul "Formator 2006" am şi propus o bază deontologică: un Cod de conduită pentru
formatorul de formatori – agreat de participanţi:
26

1. Urmează-ţi fără rezerve crezul despre transformarea veritabilă în educaţie şi, prin ea,
în societate: reforma prin formare.
2. Formează-te - ca primul din serie şi, apoi, constant - drept agent de formare/facilitare
– în mentalitate reformatoare, în spirit alternativ, în registru anticipativ.
3. Dedică-te misiunii de instaurare a profesionismului autentic de extracţie deontologică
– dintâi prin a nu te privilegia însuţi ca "deţinător al adevărului unic".
4. Susţine ferm instituirea, legiferarea şi practicarea fără rabat a identităţii şi a statutului
profesionale, ca şi a regimului ocupaţional de formator de formatori.
5. Condu-ţi reflecţia despre acţiune - condiţionantă -, ca acţiune - poziţionantă - şi asupra
acţiunii - actualizantă - după criteriile definitoare de formare pe care le doreşti aplicate.
6. Insistă ca principiile şi criteriile profesionale să fie cuprinse în cadrul formal care să le
asigure funcţionalitate reglementativă (generală) şi operaţionalitate reglatoare (diferenţiată).
7. Luptă pentru crearea în sistemul educaţional a mediului formativ care să stimuleze
accesul - prin opţiune liberă - la orice instanţă de formare.
8. Consideră că implicarea veritabilă - cea care induce statornic, prin reunirea resurselor,
a noi interese de formare - este raţional-afectiv-etică.
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9. Veghează la instituţionalizarea pe cale organizaţional-asociativă a profitului profesional
pe care ai izbutit să-l produci/provoci pentru formatorii de formatori.
10. Contribuie decis la crearea pieţei libere, demonopolizate, de formare, a concurenţei
loiale pe bază de proiecte auditate autentic-criterial.
11. Diversifică perseverent modalităţile formării, astfel ca apgradarea acesteia - inclusiv
prin mixare proxemic-telematică - să nu fie o "formă fără fond".
12. Orientează în mod consecvent formarea formatorilor de formatori către înscrierea în
mentalitatea creatoare: demultiplicativ-(co)autorală.
În mod cert, o atare "tablă de principii" - sau o alta, în literă, dar construită în spiritul intrinsecităţii
profesionale - are a constitui fundamentul tripticului reglementativ - legal, standardial şi statutar dar şi pentru documentele proreglatoare - metodologii, strategii, tactici - care să instituie o veritabilă
mişcare proreformatoare prin formatori.
cum am subliniat în numeroase ocazii (inclusiv în acest text – v. passim. şi, specific, 10) repornirea la
drum reformator - în speţă: la un program proformativ comutativ - fără o armătură conceptuală
clarificată şi înnoită educologic la nivelul metalimbajului - începând cu cel normativ - şi, "în jos"
(aplicativ), la cel al profesiolectului constitutiv de discurs formativ echivalează cu ratarea startului.
Recent, am avut ocazia de a redacta câteva observaţii la tentativa unui nou "corp reglementator" de a
reelabora standardul de Formator – care, din păcate intenţionează nu numai păstrarea omologiei
"formator" - "formator de formatori" (referiri la situaţie în aceste Note: sub 5.B/, 16.1] şi 18.1]), ci şi
reducţia standardelor ocupaţional şi profesional la un document unic (?), cu ocupaţionalul în postură
precumpănitoare. Această opţiune (cel puţin) discutabilă ignoră realitatea că standardizarea activităţii
educaţional-formative (inclusiv evaluative) poate stimula calitatea doar prin promovarea prevalenţei
profesionalului ofertiv faţă de ocupaţionalul revendicativ, spre a consfinţi, din perspectiva permisivă
a competenţialităţii şi a calificării (nu din cea restrictivă a certificării proatribuţionale), potenţarea
de iniţiativă şi de coparticipare, în locul subordonării pseudoevoluţiei individului către cerinţele
practicist-tranziente ale pieţei muncii1]
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1]

subordonare a cărei logică reclamă specializare pretimpurie şi frecvente reconversii costisitoare pentru
schimbarea adâncă a pachetului competenţial individual, cu riscul limitării, într-un timp istoric relativ
scurt, prin acţiunea efectului de certificare, tocmai a intenţionatei sporiri a mobilităţii ocupaţionale.

În "deplin acord" cu această concepţie este şi setul de concepte pe care se bazează draftul de standard,
minat de metehnele general(izat)e ale lexicului profesional din Educaţie. Selectăm aici câteva repere:
• teoria actuală consideră "competenţa" un agregat ("cunoştinţe+deprinderi+atitudini"), inginereasca
"listă de competenţe şi deprinderi/aptitudini", la care se adaugă "cunoştinţe", fiind, deci - elegant spus redundantă; (de altfel, competenţele se referă, prin natura lor intrinsecă, la profesie, nu la ocupaţie,
prezenţa lor în standardele ocupaţionale fiind, oricât ar părea de greu de acceptat, din cauza impunerii
prin [ab]uz, o eroare epistemică); • în această lumină se clarifică sensul componentelor în perechea de
noţiuni complementare competenţe (profesionale) / atribuţii (ocupaţionale): primele se construiesc,
ca "proprietate privată" cu care se girează obţinerea de postúri ocupaţionale, iar celelalte sunt stabilite
drept cerinţe ale angajatorului (care "cumpără" prin ele competenţe); unităţile de drept ale SO sunt
atribuţiile, deoarece ele sunt cele înscrise în fişa de post şi evaluate prin rezultatele de tip "produs" (din
păcate, mai puţin ori chiar deloc prin rezultate tip "efect"); • spiritul standardial necesită şi utilizarea
proprie a unor termeni (paronimici şi, de aceea, înşelători) ca, de pildă, performare / performanţă;
înainte de a fi performanţă ("excelenţă"), orice concretizare acţională a unei proiectări comportă o
performare ("prestare"); confuzia - cu grave consecinţe pentru viaţa şcolară (în sens larg), precum
cele triumfaliste implicate de "indicatori de performanţă", care trimit la un standard de tip etalon provine din traducerea eufonică a perechii chomskiene competence-performance; • în acest sens,
natura însăşi a standardului - chestiune de valori - presupune limpezirea expresă a tipului (rangului)
acestuia; într-un "standard minimal" - de tip "barem" - nu pot fi implicaţi indicatori "de performanţă"2];
2]

notăm şi aici că, dacă miezul activităţii educaţionale - proiectarea curricular-formativă (inclusiv,
fireşte, în aspectele ei, pe de o parte, andragogic, iar, pe de alta, performativ şi asesiv) - ţinteşte, la nivel
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de sistem, un nivel valoric mediu ("incluziv" – despre ale cărui virtuţi şi servituţi se poate discuta),
aparatul standardial reglementator - (pro)profesional (inclusiv procalitativ) şi ocupaţional - poate viza
nu minimul - barem ("şablon") - sau maximul - ştachetă ("etalon") -, ci medialul - cumpănă ("jalon")

• paronimici sunt şi răspundere / responsabilitate – adesea intervertiţi; or, primul se referă la obligaţia
de a îndeplini sarcini rezultate din îndatoriri contractuale, în timp ce secundul vizează o asumare
voluntară de îndatoriri (complementare); distingerea lor implică o concepţie evaluativă meritocratică;
• contextual-paronimice (şi, de aceea, cu majoră implicare în mentalitate) sunt calificare şi certificare;
cum bine se ştie, confuzia acestora atrage de-deontologizarea studiului şcolar, dar mai ales universitar
şi de formare continuă; • un aspect funcţional al terminologiei este formularea proprie (diferenţiată)
a diverselor repere ale construcţiei standardiale - competenţe, sarcini, activităţi etc. -, întru eliminarea
lipsei de individualizare (pentru competenţe, studii recente ale ISE au propus o formulă specifică – v.
Db1., pct. 4).
Egal de importantă metodologic cu profesarea acurateţii conceptistice, elaborarea (meta)discursului
(pro)facilitativ este de gândit în unitatea lucidului structural ("fatic") cu ludicul funcţional (expresiv) –
împletite armonic. Trierea formelor limbajului profesional în (ordinea) 'verbal', 'nonverbal', 'paraverbal'
este amendabilă din mai multe perspective, dintre care evidente sunt cantitativul semnic - cercetările
arătând că ne-verbalul covârşeşte, în(tru) comunicare, verbalitatea - şi calitativul acţional - practica
propunând o altă componenţă (ale cărei head-uri sunt din zona modurilor, nu din cea a mijloacelor) şi
o altă organizare (cu atribuire criteriată în logica derulării formării). Nota inserată la finalul figurii
punctează identitatea de resurse reunite a variilor moduri şi mijloace de comunicare ca elemente ale
unui limbaj complex constituit la emiţător ca sumă, iar la destinatar ca produs de coduri. Deşi o parte a
ansamblului comunicaţional - şi anume, spuneam, una cu rol însemnat - este neverbală, am preferat
pentru acest ansamblu numele de c o v e r b a l, întrucât reacţiile destinatarului la mediu sunt
instantanee "traduceri", în limbajul interior (al gândirii), ale celor receptate, în semne prodiscursive (în
afara menţionaţilor Peirce şi Culianu, iată şi aparent paradoxala idee a lui F. Kofman: 'nu vorbim
despre ce vedem, ci vedem doar lucrurile despre care putem vorbi', ca şi aceea asumat-critică, pe
urmele teoriei receptării, a lui N. Manolescu: 'lecturi infidele' sau a lui M. Călinescu: relectura).
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Citind matricial schema (un schelet în cheie metodologică a scenariului formării) constatăm că, dintâi,
ea "vorbeşte" despre "luarea în posesie" - simbolică, dar şi temporar-efectivă - a spaţiului de lucru.
Nu detaliem aici condiţiile tehnice (logistice) necesare, deoarece ele fac obiectul a suficiente broşuri
de informare, ca şi a... amintirilor celor care au trăit momentele trecerii de la sala de clasă la spaţiul
anume amenajat, de la tablă la flip-chart şi de la planşe / desene improvizate la tehnologia multi-media.
Ambientalul - în toate detaliile lui (dintre care unele par neînsemnate sau chiar "mofturi" într-o
societate care are doar un anume fel de respect de sine1]) 1]

un exemplu (a cărui judecare ca semnificativ ori nu poate vădi chiar nivelul nostru de autoconsiderare...):
la destinarea unei încăperi ca sală de formare continuă, la o instituţie şcolară, a apărut problema dacă să
se instaleze un rând de pupitre în plus, pentru completarea a 30 de locuri, sau, în loc, a unui cuier –
pentru depunerea hainelor (de iarnă) neexistând un spaţiu convenabil pe palier. Au fost preferate pupitrele,
cu efecte lesne de imaginat. Aceasta, în condiţiile păstrării clasicei "estrade" şi a unei mese (de şedinţe)
care ocupau aproape un sfert din spaţiul sălii. Motivul invocat: interdicţia (?) de schimbare a destinaţiei
încăperii şi de demontare a piedestalului. Reunite ele, resursele, dar – de cine?...

este, împreună cu semnele prezenţei (vestimentaţie, tunsoare/coafură, parfum, comportament) tuturor
implicaţilor şi de variile forme ale interacţiunii, componente ale unei categorii - am numit-o figural care nu "reprezintă" non-verbalul "grinic" (= natural), ci îl subsumează, ca integrat cu pre-verbalul
"glific" (= artefactual). Figuralul constituie scenografia şi coregrafia "înscenării" proformative. La
acelaşi nivel de generalitate categorială sunt, în consecinţă, nu para-verbalul (şi altele), ci formele
sonore ale verbalităţii: oralul "(demi)glosic" (= sonor) şi "glimic" (= nonsonor)2]
2]

primul: esenţial în modularea unui discurs nici solemn-monocord, dar nici declamativ, dar mai ales a
varierii elocvente (dar nu retorice!) a enunţurilor declarativ-afirmative cu cele interogative sau exortive;
al doilea: categorie oricum paradoxală prin tradiţionala plasare formal-schematică a stilului "familiar"
(dacă nu chiar neglijent) al vorbirii - paraverbalul exuberant, (ab)uzând de afectiv, de familiar şi uneori
chiar de onomatopeic - în acelaşi plan cu principala modalitate formativă - verbalul (bine) articulat -, ea
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pare a deveni insolită mai ales prin clasarea aici (însă dacă nu aici – unde?) a tăcerii. Dar participanţii la
programele de comunicare/management ştiu sub ce accent formativ apăsat stă "ascultarea eficientă"
(sau "activă"), cu vechi rădăcini în înţelepciunea antică orientală şi europeană şi... atât de utilă celor
înrăiţi în obişnuinţa primitivă de a-şi suprapune, cacofonic, discursurile; un pas în plus în această direcţie
este referirea - fie şi fugară, dar conexă unor noţiuni deja vehiculate (transpecţia, transprehensiunea) şi
cu altele de care ne vom ocupa - la pe cât de imponderabilul, pe atât de productivul imaginal ca limbaj
al gândirii, reper esenţial pentru procompetenţialul speţei de faţă

şi literalul "gramic" (= constituit în lexeme/sintagme) şi "grafic" (= "vizual"). Deşi - cum aminteam sensibil mai "slab" cantitativ, verbalul are, totuşi, în comunicarea tematică - i.e. puternic semantizată efect persuasiv superior (origine probabilă a fundamentării mitologice pe Cuvânt a Creaţiei), inclusiv
prin osmoza sa cu paraverbalul – dacă aspectul demiglosic al acestuia nu este exploatat fie emfatic,
fie în exces). Glosicul are - trebuie să aibă - înfăţişare precumpănitor dialogală (nu "conferenţială")3]
3]

nu întâmplător formarea formatorilor - direcţi şi indirecţi - cuprinde, în cultúrile educaţional-formative
avansate, "lecţii" de actorie

şi liberă (nu formală), orientată - implicit sau, uneori, chiar explicit - de "gândirea «altfel». Verbalul
(în sens generic) educo-formativităţii reprezintă/este, ca şi în alte domenii ale vieţii sociale, fapticul ei
– prilej pentru R. Lederer să emită unul dintre faimoasele lui puns: omul este un animal... verbivor.
În formare, literalul - modul prin care conceptistica "bine temperată", dar clarificată şi înnoită, se
prizează reflectiv (şi reflexiv) - consacră influenţa formativă - "scripta manent", de unde necesitatea
unei atenţii speciale - în două situaţii de lucru: proxemică ("faţă-în-faţă") şi telematică ("la distanţă").
Prima trebuie perfect controlată pentru asocierea productivă - în primul rând reductivă de echivoc cu alte modalităţi de performare, mai ales cu figuralul nonverbal gestual-mimic şi cu oralul verbal4]
4]

mulţi dintre noi au, desigur, experienţe cu "formatori" care vorbesc cu faţa la blockchart-ul pe care
scriu sau desenează, ori, obturator, din faţa acestuia, sau care compun planşele ad hoc, ori slide-urile
gata-pregătite, din "purici" ilizibili sau din texte înţesate, pe care se simt obligaţi să le reproducă sonor...

Literalul destinat sesiunilor proxemice - un fel de "gestică a scrisului" -, este constituit dintr-un set de
texte scriptic-plastice provizorii, evanescente, dar cu rol formativ major prin forţa lor de impregnare
în memoria vizuală şi de stimulare a imaginației. Deşi expuse pentru o vreme (ca postere), şi chiar
"colecţionate", ele sunt perisabile şi devin rareori material de referinţă – încât trebuie exploatate
instanţial (la momentul comunicării).
La fel sunt hand-out-urile – texte-comentarii sau glose, de o pagină-două, înmânate participanţilor sau
schimbate între aceştia în timpul unor tipuri de exerciţiu – printre sursele (încă) utile despre/pentru
aceste exerciţii aflându-se: Niculescu, Rodica Mariana (2000) Formarea formatorilor. Bucureşti, All
Educational [în speţă: Partea a treia, cap. 4] sau Mihail, T.M. (coord.) (2001) Ghid metodologic
pentru formarea formatorilor – management educaţional, Bucureşti, Tipogrup Press. Consecvenţa cu
principiul coparticipării (coelaborării) proformative cere ca ele să fie chiar concepute şi redactate ca
schiţe/ciorne ("drafts", bruioane), ca şi contribuţii optimizabile – indicat fiind, de aceea, ca textul lor să
fie grafiat, expresiv, în italice sau chiar cu fonturi de tip "scris de mână" (Pristina, Mistral, Brandley
Hand ITC sau altele asemenea)5]
5]

În mod ideal, un program de formare are ca ultim "act" - pregătitor al follow-up-ului sau al unor
demultiplicări ţintite, ori, pur şi simplu, deschizător/stimulativ de reflecţie - un dosar/portofoliu sintetic.
Acesta cuprinde nu numai (şi nu atât) hand-outs sau alte texte oferite utilizatorilor de către autori, ci
produsele rezultate din performările parcursului curricular: unele postere fotocopiate la dimensiunea
A4 (portrait/landscape) - cele care se pretează la aceasta, ceea ce constituie un nou prilej de obişnuire
cu redactarea lizibilă pe block-chart -, fişe de lucru şi fişe de evaluare semnificative, debriefing-uri,
concluzii ale formatorului şi ale grupului de formare.

Literalul menit formării telematice primeşte accent (pro)comunicaţional mai degrabă pe "înfăţişare"
(prezentare) decât pe conţinut, primind, de aceea, în construcţia din Fig. 7., poziţie (şi denumire)
simetrică preverbalului: postverbal. Afirmaţia trebuie raportată la tema de discuţie – câteva trăsături
esenţiale stabilindu-i, la diverse paliere, acest regim: ulterioritatea faţă de un parcurs formativ, lipsa
contactului direct între emiţător şi receptor şi, nu în utimul rând, girul instituţional şi editorial (fie el

109

prin tipar sau numai ca mimeo) îi "garantează" credibilitatea de fond ideatic, "greul" comunicaţional
revenind tehnoredactării.
Plasarea, în figură, a dimensiunii "design" pe mediana gramic-grafic2 vădeşte că "punerea în pagină" începând de la redijarea textului şi încheind cu broşarea lucrării - este reperul procomunicaţional
esenţial. Insistăm asupra lui "pro-" spre a întâmpina observaţia că, în această zonă a modurilor de
formare, principiul sine qua non al comunicării - biunivocitatea - şi majorul principiu managerial al
formării - interactivitatea - nu funcţionează, sau funcţionează doar parţial şi secvenţial, în sesiunile
on-line, "diseminarea" neputând înlocui contactul direct – motiv suficient de considerare a
telematicului, în unele medii de formare, ca prea puţin productiv (chiar dacă "economic"). Dar print-ul
face parte din convenţia formării iar, cu precauţiile de rigoare, el este o cale de constituire a relaţiei
comunicaţionale. Dezavantajul diseminării este minimizabil prin imprimarea în textele de formare a
spiritului demultiplicativ.
Un subiect sensibil este cel al obstacolelor/barierelor în comunicare – de la expertiza insuficientă
până la vestitul "zgomot". Dintre numeroasele abordări - structura comunicării formative [pe osatura
schemei Shannon-Weaver], Programarea Neuro-Lingvistică, Analiza Tranzacţională, rolul comunicării
în evaluare şi altele, presărate în varii programe de formare (universitar-iniţială şi) continuă în temă
[de exemplu, Mihail, T.M. (2002-3) Comunicare educaţională şi aplicaţii. Comunicarea educaţională
între informare şi formare. Bucureşti, ISE; Arad, Univ. 'Aurel Vlaicu'] - aduc aici în atenţie (ilustrativ)
un set de întrebări pragma-poietice vizând eficienţa comunicării – cele mai productive (în efecte de
formare) aplicaţii pentru acest set fiind, din experienţa noastră, peer evaluation (situaţia de formare
este simplă: purtarea unui scurt dialog pe o temă dată, aplicarea setului şi comentarea "nodurilor" şi a
"blancurilor" de comunicare) şi îmbogăţirea/îmbunătăţirea setului de întrebări (operaţie ce apare reflex
în cursul formării, cu referire la varii semne şi canale de comunicare şi - de regulă - la cauzele
comunicării insuficiente/ineficiente):
I.
- ce este evident că s-a transmis (spus/scris / indicat) denotativ
- ce este evident că s-a transmis (spus/scris / sugerat) conotativ
- ce este evident că s-a receptat (înţeles) denotativ
- ce este evident că s-a receptat (interpretat) conotativ
II.
- ce se constată că nu s-a transmis prin ce ce s-a formulat
- ce se constată că nu s-a receptat din ce ce s-a formulat
- ce se constată că nu s-a transmis prin ce ce s-a formulat
- ce se constată că nu s-a receptat din ce ce s-a formulat
III.
- ce pare că s-a dorit să se exprime prin ce s-a formulat
- ce pare că s-a dorit să se sugereze prin ce s-a formulat
- ce pare că s-a transmis dincolo de ce s-a emis
- ce pare că s-a receptat dincolo de ce s-a emis
Atât formatorii de formatori, cât şi ghidanţii vor avea mult de profitat - în beneficiul formabililor lor dacă, în loc de a se baza pe deţineri empirice în materie de comunicare ("uzul limbii") îşi vor apropria
o expertiză specifică în acest domeniu. Dar nu din broşurile de popularizare de la ştanduri...
Mnemotehnicul de tip metaforic-conceptual este ludic, dar nu gratuit. Spre ilustrare – "destituirea".
Unii autori - Anyon, Goodlad, Ungureanu, Creţu, Popenici - identifică un 'curriculum absent/zero/nul'
(confundat/asimilat uneori cu cel "ascuns", hidden), o "parte" - integrantă! - a corpului curricular care
'ar fi trebuit' să fie acolo, însă nu este – şi citim undeva: 'din diverse motive'. Dar condiţia aceasta este
cumva mistagogică: absenţa - inevitabilă (chiar şi în convenţie comenskiană...) - este fie fortuită, fie
deliberată. Or, într-o Formare generată metodologic, ea nu îşi permite să fie altfel decât intenţională:
ce nu este prezent este exceptat, nu "uitat". Iar conceptul destituirii este nu doar indicator de strategie
29
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curricular-formativă, ci şi polemic, succesivul lui imediat - "contestarea" - confirmând-o prin a numi o
destituire combativă. Paradoxul creat - ce se ignoră... este prezent (sub forma menţionării) - este aparent:
constituindu-se - nu prin dezvoltare, dar prin consemnare -, în componentă efectivă de curriculum,
actantul modal (sau ideatic) în cauză se află nu în echivocul de "a fi trebuit" să fie, ci în realitatea
de a fi - şi încă programatic! - nu ca vacuitate, ci ca superfluitate. Ca exemple (aleatorii, pur ilustrative
– la care co-elaborarea curriculară poate adăuga orice altul) pentru formarea de formatori / ghidanţi
se pot da:
- pentru nivelul preînţelegerii – "destituiri":
→ se ignoră: modal – abilitarea, evaluarea de informaţie ş.a.; conţinutistic – teme
manageriale "generaliste", teme disciplinare de tip "mono" ş.a.;
→ se contestă: modal – pseudoanalizele SWOT şi PESTE, para/perifraza, diseminarea;
conţinutistic – structura compozită a "competenţei" ş.a.;
- pentru nivelul transprehensiunii – "restituiri":
→ se invocă: modal – pseudocontinuitatea formării actuale ş.a.; conţinutistic –
managementul stilurilor de conducere ş.a.;
→ se concede: modal – prevederi reglementative (sub rezerva îmbunătăţirii lor
realiste) ş.a.; conţinutistic – "stadiul zero" al strategiei guvernanţial-şcolare ş.a.m.d.
La rândul lor, constituirile ("ce se implică" şi "ce se convine") şi instituirile ("ce se indică"1]
1]

termenul nu trebuie să inducă ideea că ar fi vorba de "indicaţiile preţioase" ale formatorilor...; stadiile
constituirii şi instituirii survin după un întreg parcurs formativ, unde cristalizează convingeri de grup
şi contribuţii coparticipative care devin produse (co)echipiere. Afirmăm, astfel, ceea ce nădăjduim că
s-a dedus din cele de până acum: programul este negociabil, modelele-canava propuse sunt debatabile,
iar situaţionalizările vor aparţine cvasiexclusiv utilizatorilor

şi "ce se consacră") comprehensive şi formulative vor funcţiona la fel în integrala programului, dar
dezvoltate în teme şi în topice, constituind, împreună cu primele, portofoliul de profesionalizare. Din
acestea - şi avându-se în vedere fireştile diferenţe între formatori, ca şi eterogenitatea grupurilor-ţintă
cu care aceştia vor lucra -, rezultă trebuinţa gradualizării procesului formare-consultanţă-intervenţii
ca iniţiere (un fel de... warm-up substanţializat) → specializare (cu follow-up) şi - ţinându-se seama
de nivelul la care ancheta din care am citat a probat că este percepută competenţialitatea de către cei
presupuşi a fi cei mai (in)formaţi din sistem, directorii - legitimitatea conceperii iniţierii ca literare
competenţială. Astfel, asistarea autoformării formatorilor de personal de conducere va avea cursul şi
consistenţa unui program derulat (în spiritul devizei acestor pagini) de la limpeziri noţionale şi
"puneri" de accepţii până la operaţionalizarea situaţională a expertizei formate (multi- sau, în caz
fericit, chiar trans-)modal, care vor fi continuate veritabil de formatori în cheie demultiplicativă şi
validate prin evaluare şi experienţial de către toate categoriile de utilizatori.
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Ele presupun autor multiplu, structurare continuă, dialogism, polifonie, preluări ilustrative, topoi1]
1]

un util plonjon în 'genealogia' intertextualităţii (termen nu doar literar, ci cultural) – la Carmen Pascu:
cis01.central.ucv.ro/.../lit_lat_opt_sem1_pascu.doc

toate (şi încă altele) – caracteristice proiectării-performării curriculare dedogmatizate şi deschematizate.
Abordarea curriculumului ca intertext(-anatext) înseamnă conceperea lui ca specie a genului formativ,
ale cărei individualizări sunt "ficteme" educaţionale conduse de principiul plauzibilităţii modale
(scenariu modular - traiect eutropic - anatext cross-curricular - transdomenial - non-&informal, cu
spiritul zis-"extracurricular" integrat procomunicaţional) – şi nu al verosimilităţii proconţinutistice
(curs capitolar - traseu indicat - text informaţional = curriculum-"mimem")2]
2]

"fictem" vs. "mimem" (după modelul: morfem, lexem) = construcţie care împrumută, întru stimularea
co-participării, spiritul creator al ficţiunii; mai exact, a ceea ce este conceptibil, plauzibil – în dauna
exclusivităţii a ce este deja stabilit ca fiind conform "adevărului", id est verosimil (v. şi mai sus, 22.3];
de altfel, degajat de prejudecata conţinutistă şi impregnat de mentalitatea procompetenţială,
curriculumul se şi relevă, tipologic, pentru cine îl concepe proactiv, drept "ficţiune" - i.e. construcţie
imaginală (nu fantezistă!) destinată nutririi libertăţii de spirit -, care încă se împiedică, în a se admite şi
în a se realiza ca atare, de spiritul pozitivist remanent al ped-agogiei.

111

31

reglator1]
1]

ajuns (şi el) un "termen-valiză" incert - înlătură abateri de la reguli (ajustează procese) sau apdateazăapgradează parametri funcţionali? -, orice putând fi astfel pentru orice, după voia teoreticienilor de
ocazie -, contrarietatea neantagonică reglementativ/reglator rătăcindu-se (şi ea)... în tranziţie

= care (re)calibrează parametrii funcţionali ai unui sistem (aici: de formare) în interiorul unui ciclu
al schimbării; dacă la nivel de proces reglarea este un incipit, un "declic" corectiv de traiect, la nivel
de sistem ea este un organizator de traseu rezultat din mişcarea circulară declanşată de reglementativul
conceptual, normativ sau metodologic; ea pare a aparţine - cum susţin varii documente cu gir oficial curriculumului propus, dar aceasta doar fiindcă, din păcate, în spaţiul educaţional, iniţiativa schimbării
survine depanator, sub semnul urgenţei, în urma unei deteriorări (în pattern-ul criză/schimbare/criză),
şi nu preventiv-înnoitor, sub semnul priorităţii, în întâmpinarea avariilor predictibile (după modelul
schimbare/criză/schimbare); în fapt, însă, ea - reglarea - emerge din confruntarea ofertei curriculare
care este proiectatul intenţional susţinut deopotrivă de studii de impact şi de iniţiativa de schimbare2]
2]

cum se ştie, deşi necesare, studiile de impact (nu simplist-opiniale, ci vizând starea obiectivă de lucruri)
sunt, de multe ori, disuasive – îndeosebi în câmp profesional; de aceea, perseverenţa proreformatoare
a iniţiativei bine argumentate anticipativ şi deciziv este crucială în progres

cu efectele curriculumului aplicat (performat şi evaluat), confirmate prin analize de impact3]
3]

necesară (şi) această stabilizare terminologică: în timp ce studiul de impact prospectează (antefactum)
condiţiile de oportunitate şi şansele de succes (fezabilitatea), analiza de impact examinează (postfactum)
rezultatele ca efecte calitative (i.e. nu doar ca şi consecinţe "materiale")

Reglator este, deci, ceea ce îmbină bonitatea concepţiei proiective (conceptistică, politici, strategii)
constatată retroactiv cu eficacitatea expertizei performativ-evaluative (tactici, tehnici, proceduri),
vizând funcţionalitatea sistemului în baza operaţionalizării scenariului curricular pe termenul mediu
al unui ciclu de formare. Reglarea ideală constă în neacceptarea schimbării sub presiunea crizei, ci
provocarea ei în paradigmă, absorbirea în sistem a heteroteticelor: anastatic (dominant-restrictiv)
şi inovativ (recesiv-permisiv).
Nu este de trecut cu vederea (relativ) recenta rezistenţă a unor teoreticieni la competenţe, cu sugestia
rămânerii/revenirii la mai simplele şi comodele skills (abilităţi, deprinderi, priceperi). O ilustrează
explicit W. Westera: 'If competences indeed differ substantially from skills, quite some other
questions emerge, concerning the way competences should be learned [??, n.m.], how competences
should be assessed, how competences relate to [??, n.m.] knowledge and reflective skills, how
competences should be specified, and so on'1]
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1]

vezi www.open.ou.nl/WIM/publicationspdf/CompetencesWW.pdf sub titlul Competences in education:
a confusion of tongues

Alţii (de exemplu G. Claxton, în School as an Epistemic Apprenticeship: The Case of Building
Learning Power, 2013, British Psychological Society) evită cu grijă (vizibilă) să vorbească despre
competenţe, numindu-le oricum altfel. Efortul de revenire la elementarul skills costă şi sincope de
logică: deşi se concede că triadei cunoscute - "c.d.a." - îi este asociat un something 'extra' (amintind
de... eternul feminin: "je ne sais quoi"), totuşi competenţele sunt respinse ca imuabile într-o lume în
schimbare. Or, dacă lumea este în schimbare, de ce ar sta pe loc, sub aspect competenţial, indivizii care
o formează?
Că înainte de a fi (sau nu!) "performanţă" orice demers intelectual trebuie să fie performare – iată un
adevăr - o repetăm - elementar. Raporturile dintre cele două ipostaze (de existenţă şi de valoare) se vor
lămuri mai departe, în text. Interesante înăuntrul performării sunt - v. lucr. cit. 2012 - conceptele de
'anti-themata' şi 'themata', monetizate, la câţiva ani distanţă, de L. Eiseley (The Unexpected Universe,
1964, New York) - autor al panseului... heraclitic 'If there was order in us, it was the order of change' şi, în complementaritate, de G. Holton (Thematic Origins of Scientific Thought: Kepler to Einstein,
1973, Cambridge Mass.), numind, respectiv, reflecţia frustă, natural-imaginativă ('private science') şi
reflecţia exprimată, formalizată, manifestă ('public science'). La fel de sugestivă pentru caracterul
competenţelor poate fi construcţia lui C.R. Dawkins ('The selfish gene', New York, 1976), despre
33
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'memeticul' - autocentrat, autoreplicativ de constante proprii - formelor-"fixativ", lingvistice, care
exprimă increatul competenţial. Palpabilele "themate" - "meme" ale structurii de suprafaţă - trebuia să
aibă, după modelul themata / anti-themata, un corespondent pentru structura de adâncime. L-am
numit dimetic – concept-efigie pentru "gândirea «altfel»", elaborat pentru amintitul Proiect ICCPRE.
Ca orice model, şi acesta este, fireşte, debatabil: componentele pot părea fie permutabile - de pildă
(deşi este şi cazul altora), motivaţia cu imaginaţia1],
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1]

exemplu preluat din practica formării: într-un grup de lucru, modelul a fost comentat exact în acest sens;
răspunsul dat a conţinut, pe lângă îndemnul uzual - "Construiţi şi argumentaţi o variantă/alternativă" -,
comentariul că, în absenţa unor studii specifice edificatoare (care, oricum, trebuie bazate pe o ipoteză),
avem a prezuma că, în ordinea devenirii, genuina motivaţie in nuce nutrită cultural, considerată printre
componentele apetenţialului, este - dacă bine asistată - mai posibil-fertilă pentru viitoarele competenţe
ca fermenţi profesionali decât o imaginaţie de tip fantezie a copilăriei şi a adolescenţei, după cum
imaginaţia deja forjată în condiţionarea formării personalităţii prin internalizare de valori (v. motivaţia
în cultivarea apetenţelor), creditată printre componentele competenţialului, este mai proprie ranforsării
celor patru trăsături funcţionale ale lui (v. mai jos) - îndeosebi prin formare "trans-", valabilă la toate
vârstele - decât o motivaţie la temeiul căreia ar sta, printre altele, o imaginaţie încurajată (cultivată) în
flamboaianţa ei; ceea ce revine la a spune că, întrucât apetenţele amprentează decisiv competenţialul
şi rămân mărci ale personalităţii mature (Ursula K. Le Guin: "The creative adult is the child who has
survived"), prezenţa lor în avanscena competenţialităţii este firească

fie ramplasabile - de exemplu, emoţia cu afectul (de ce inteligenţă 'emoţională' şi nu "afectivă"?) sau
chiar cu trăirea ş.a.m.d. Cum bine se ştie, însă, modul nostru de gândire (şi numire) este întotdeauna
mai bun decât altele... drept care, în ce ne priveşte, credem că toate sunt la locul lor în model – din
motivele dezvoltate în textele de fundamentare la care am trimis, dar în primul rând din raţiunea că
(nici) ideile nu fiinţează în stare pură, în ordine fixă, sau în proporţii imuabile: "magmă" ori "şariaj",
respectiv "inefabil" ori "aliaj", , apetenţele-competenţele sunt compuşi mentali sincretici/sinergici de
impulsuri educate la vârste diferite, care intervin în procesul gândirii după un "program" nu rareori
imprevizibil – cel puţin sub aspectul relaţiei mai strânse când cu asociativitatea, când cu disociativitatea
(mimetic/dimetic; v. şi 9.1] şi 33). Sugestivă în acest sens este întrebarea sugerată de un alt model2]:
2]

postat fulgurant pe Google, la Images for creativitate, de un B. Trandafir, în numele Synequa [?], care,
în ciuda caracterului cvasianonim ne pare o variantă de model triadic mult mai aproape de subiect decât,
cea foarte generală - 'Resources x Motivation x Creative Thinking Skills' - care circulă pe varii site-uri

cui aparţine 'locul magic' din iconul următor: talentului (i.e. al creativităţii fruste) sau competenţelor
(i.e. al creativităţii "lucrate")?
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În ce ne priveşte, considerăm - şi propunem ideea gândirii formative şi ghidante - că, mai ales întrucât,
fiind preocupată de inovaţie, creativitatea înseamnă esenţial luare de risc, competenţialul productiv
este creativitate bine temperată3]
3]

Interesante în acest context, din perspectiva domeniului nostru general de discuţie - managementul -,
sunt declaraţiile (la Bloombiz.ro, relatate în Business24 de Oana Dimitriu) ale unui director preocupat
de aspectele psihologice ale progresului organizaţiei. Deşi un studiu realizat în 69 de ţări a arătat că
"în era complexă în care ne aflăm este mare nevoie de creativitate" - unul dintre principalele aspecte de
interes fiind inovaţia -, organizaţiile, îndeosebi cele care aparţin cultúrilor defensive (neadaptive), nu-şi
permit să-şi asume consecinţele gândirii creative, care reprezintă o ameninţare pentru sistemele birocratice.
"Mai ales în vremuri de criză, creativitatea este o mirodenie nu foarte apreciată, tocmai pentru că poate
genera impresia de risc".
În ceea ce ne priveşte, suntem de părere că o viziune organizaţională de succes înseamnă deopotrivă
înscrierea creativităţii individuale într-un eşafodaj competenţial şi acceptarea riscului ca ingredient
inerent progresului.

Fantezia arbitrar-relaţionantă şi imaginaţia intenţional-edificantă (distinse încă la începutul veacului
al XIX-lea de S.T. Coleridge) pot fi bine individualizate prin două exemple caracteristice: pareidolia
şi, respectiv, ceea ce am numit alteromorfia1]
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1]

pentru diferenţiere de alomorfie şi de heteromorfie.

Prima constă în asemuirea unor forme naturale, privite dintr-un anumit unghi - de regulă, de profil - cu
figuri zoo-/antropomorfe familiare, ceea ce înseamnă autoreproductivitate, mimetism, similaritate, iar
secunda – în inventarea de forme - concrete (figuri) sau abstracte (idei) -, vizând disimilaritatea
(alternativă, ex novo, vizionarism), dimetismul nonanastatic (v. supra)2].
2]

Pentru deplină edificare, amintim că, deşi etimologia lui "imaginaţie" este prorepetitivă, promemorială
(rădăcina indo-europeană 'aim-' = a copia), utilizarea antică ('imitari') şi timpuriu-europeană ca
'reprezentare artificială fidelă' (în portret – statuar sau pictural), 'reflexie' (în apă/oglindă/umbră), de
unde figurativul 'idee', 'aparenţă' -, accepţia de "originalitate" din sensul lui s-a impus prin evoluţie
culturală, în cadrul teoretic general al contestării mimeticului ('emulaţie' este o instanţă tipică). Kant,
distinge (în Critica raţiunii pure) imaginaţia reproductivă - originată în percepţie şi în memorie - de cea
productivă - izvorâtă din reprezentare şi din intuiţie (prin afinitate, dar mai ales prin sciziune) -, iar, după
ce Humboldt o numise 'facultate primordială a cunoaşterii umane', Bachelard răstoarnă (în Aerul şi
visele) concepţia comună: imaginaţia este nu facultatea de a forma imagini, ci, 'mai degrabă, aceea de a
deforma imaginile furnizate de percepţie, facultatea de a ne elibera de imaginile prime'. Pe urmele lui
Joubert, Sartre o numeşte 'facultate a posibilului' (s.n., TMM), iar H.Corbin distinge între imaginar și
imaginal (preluat, la noi, de A. Pleșu). Grupul ieşean "Phantasma" redezbate conceptul, pe care C.
Braga îl consacră (în sinteza din 2007, Concepte şi metode în cercetarea imaginarului.), drept teritoriu al
anarhetipicului, deconstruitului, nebulosului, translogicului, prescenarialului.

Din păcate, şcoala românească este în faţa reconfirmării "viziunii" nonreformatoare şi improductive
asupra formării expertizei profesionale a profesorilor (şi, implicit, a celei ocupaţionale a manageriatului
şcolar). Aceasta este aşezată - ca de regulă în "reforma pe dos" - la anexa elaborării curriculumului
pentru elevi, pe care, în consecinţă, actanţii educaţionali - care îl vor prelua "din mers" - urmează să îl
"execute". Ca atare, o dată în plus, conducerile şcolare vor gira, iar profesorii vor presta, în proporţie
covârşitoare, un curriculum prestabilit. O confirmă hibridul "document de lucru" programatic
Restructurarea curriculumului naţional (datat nov. 2012, dar început acum câţiva ani şi aflat, la
final de 2014, încă "în lucru", la diverse autorităţi) – care prevede, însă, 'valorificarea [în curriculumul
oficial a] contextelor formale, nonformale şi informale'. Dincolo de întrebarea: cum ar putea un
învăţământ instituţional să nu utilizeze "contextul formal"?, surprinzător este aplombul perspectivei
ideologiste a acestei "valorificări": ea prevede ca 'elementele de educaţie nonformală'1]
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1]

informalul fiind rătăcit în meandrele gândirii naţional-curriculare...

'să-şi facă mai mult loc în demersurile didactice' - ceea ce diluează pluvial consistenţa demersului -,
dar, mai ales, ca 'relevanţa orizontului şcolar formalizat ca spaţiu coerent de formare' (s.n., TMM) să
sporească – ceea ce revine la a spune că formalul curriculumului centralist şi magistrocentrist va îngloba
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forţat non- (şi in-?) formalul. Or, aceasta nu doar că anulează posibilitatea conceperii procompetenţiale
a unei integrale curriculare proiectiv-performativ-evaluative care să se deruleze în spiritul destins şi
stimulativ al "extraşcolarului", dar este chiar un nonsens: libere prin definiţie de constrângeri formale,
non- şi informalul sunt, practic, sufocate. De bună seamă, asemenea concepţie este destinată idealurilor
"axării pe elev" şi "şcolii prietenoase"... Iar această "coerenţă" curriculară consfinţeşte alte "deschideri"
dintre care, lăsând la o parte proliferarea de constructe indigeste (valoare adăugată, indicatori de
performanţă ş.a.; confuzia reglator-reglementativ - evidentă în condiţiile în care "curriculum" =
scenariu oficial, proiectat, propus" [nu şi performat]); şi dezordinea din aparatul competenţial, 2]
2]

excepţie: 'competenţele generice' – evident superioare în concepţie europenelor 'competenţe-«cheie»',

luăm ocazia să comentăm câteva3]
3]

menţionând că integrala comentariilor a fost remisă - cu sorţi incerţi, care ne determină să le inserăm
aici - organismului ISE solicitat pentru sugestii)

1/ documentul asumă 'căi de evoluţie şi dezvoltare într-un viitor ale cărui condiţionalităţi [?] nu le
putem decât întrezări'; eronat: căile de evoluţie a Educaţiei sunt de scrutat nu intuitiv (ca să spunem:
pe dibuite), ci prin ocularul predictibilităţii bazate pe studii (v. 31.3]) de constatare a disponibilităţilor
şi a posibilităţilor specifice în fiecare cohortă şcolară, ca şi de impact – periodic reiterate;
2/ documentul prevede 'raportarea la priorităţile şi [la] tendinţele europene'; îndrituită, aceasta trebuie,
însă, înfăptuită nu mecanic şi servil, ci pe fundalul unui program naţional strategic;
3/ documentul afirmă 'interacţionarea' curriculumului cu 'formarea cadrelor didactice', cu care 'evoluează
concomitent' (s.n., TMM), principiu profund viciat sub aspect reformator – cu atât mai mult cu cât se
admite expres 'nivelul redus de pătrundere a metodologiei didactice inovative în practica didactică';
în realitate, un pas reformator major - cum este cel al curriculumului competenţial - trebuie precedat
(apoi însoţit) de pregătirea metodologică prin program naţional a profesorilor şi a corpului managerial
(în ordinea: central, inspectoral, şcolar);
4/ documentul susţine că sistemul 'şi-a asumat oficial transdisciplinaritatea'; "asumat oficial" înseamnă,
în acest context, "acceptat formal" – argumentarea (de factură vetero-pedagogică) fiind, mai degrabă,
explicit-potrivnică: transdisciplinarul - care pare a fi înţeles ca mixtură arbitrară de conţinuturi, şi nu ca
întrepătrundere inteligentă de câmpuri ale cunoaşterii (v. Fig. 11 ca model ilustrativ-orientativ) este înlocuit cu 'abordarea interdisciplinară' (sic! s.n., TMM), dar chiar şi pentru aceasta 'avantajele' sunt
covârşite de 'constrângeri' mai degrabă pretextuale, ca 'riscul generalizării abuzive, al reducţionismului
şi al învăţării superficiale', accesul elevilor la 'structura ştiinţei', 'dificultăţi legate de restructurarea
programelor şi a modului de predare tradiţional' [??], 'implicaţiile asupra formării şi calificării cadrelor
didactice', sau 'problema corelărilor cu specializările academice'; în această situaţie, autorii propun
'etapizarea pe termen scurt şi mediu a proiectării curriculare': 'creşterea ponderii interdisciplinarităţii în
interiorul fiecărei discipline şi fiecărei arii curriculare' (sic!! s.n., TMM), 'mai buna valorizare a «noilor
educaţii»' (pentru pace, interculturală, pentru dezvoltare durabilă), 'statuarea [...] de obiecte de studiu
propriu-zis interdisciplinare' – condiţii de "reformă" în care 'participarea elevilor la construcţia şi [la]
evaluarea curriculumului şcolar' nu conţine , desigur, nimic demagogic...
În mod evident, o arate poziţie anulează, practic, o reformă curriculară procompetenţială.
Guvernanţa şcolară (v. şi passim.) este un referenţial strategic-managerial devenit, azi, crucial.
Prin paralelă cu instituţia bancară (nu întâmplător băncile sunt conduse de guvernatori), ideea că şcoala
gestionează valorile motoare ale societăţii - personalităţile în formare şi formatorii lor (ei înşişi, dacă
oneşti, formabili "eterni") - devine sensibilă. Faţă de această condiţie, educaţia - în sens generic - a fost
şi este mult subcotată ca activitate socială ("neproductivă") fiind marcată când de autocraţia dirijistă a
profeso- şi a manago-centrismului (cu forme uneori ciclopice de manifestare), fie, prin reacţie, de
pseudodemocraţia elevo-centrismului (care, dacă ar fi real, s-ar vădi rapid o formă benignă de anarhism).
În acest mediu, preluarea guvernanţei la nivel şcolar ("preuniversitar", cum i se spune cu doar o câtime
de teméi), schimbând ce este de schimbat şi adaptând ce este de adaptat din teoria şi din practica ei
generală - şi nu neapărat din ipostaza ei universitară (cf. 23) - presupune nu, cum s-ar putea crede, atât
consolidarea dimensiunii reglementative şi a funcţiei "îndrumare şi control", cât adoptarea în orizontul
37
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managerial al conducerii colective cu participanţi nu doar interconectaţi, ci coparticipativi, a reglării ca
mod nomic (orientare flexibilă spre adhocraticul institutiv), care, prin preluarea riscului pozitiv,
devine, din recesivă, dominantă1]
1]

în sensul menţionatului M. Florian ('Logica recesivităţii' - manuscris de sertar editat în 2006 -, apoi
'Recesivitatea ca structură a lumii' - şi ea postumă; recesivul - preluat, aidoma memeticului dawsonian
(cu care legătura este lesne de fructificat), din genetică - este o trăsătură imanentă caracterului dual al
realităţii, aflată (v. şi 22) în raport de contrarietate heterotetică (net diferită de opoziţia antitetică) cu un
dominant manifest (în speţa de faţă: competenţialul virtual / competenţialul formulat). 'Într-un univers
care este ori pare a fi inteligibil numai prin repetiţie şi identitate', recesivitatea - spune M. Florian - este
'sursa emergenţei noului'; o sursă discretă - am adăuga -, catalizată de preluarea riscului pozitiv.

În această lumină, coparticiparea reglatoare, specifică guvernanţei, este miezul evoluţiei procalitative
a conducerii colective a şcolii. Ea contribuie esenţial nu doar la evitarea excesului de putere la director
- implicat (şi recent întărit) de reglementările în vigoare -, dar mai ales la îmbinarea funcţională a
antreprenoriatului managerial cu intraprenoriatul liderial – aspect care pune în evidenţă relaţia
între guvernanţa real-coparticipativă (şi nu pretextual-autoritaristă) şi managementul de tip flexibil
('lean') cu orientare pro-liderială (vezi contribuţiile de această factură prin cercurile de calitate).
O propedeutică pentru uz imediat a guvernanţei are ca prim reper crezul emblematic - care este şi
originar - în materia guvernării (domeniul ei de aplicaţie): 'Spre a conduce pe alţii, este necesar să ştii
mai întâi să te conduci pe tine', scria Confucius, contemporanul lui Pythagora şi al lui Heraclit. Iar
acest - spunem azi - self-management înseamnă înainte de toate, adaugă el, proprietatea termenilor
('în exprimarea omului superior să nu existe nimic impropriu'), apoi - reamintim - eutropie şi, în fine,
bună comunicare, dacă nu chiar comuniune. Al doilea punct de sprijin în prezentarea guvernanţei este
devenirea noţiunii: etimonul este elinul 'kybernesis' = priceperea de a manevra ("cârmi") o corabie,
derivat din 'kybernaein', de unde 'kybernetes' = mânuitorul cârmei (evităm, se vede, cârmaci...), pilot, iar
apoi, prin extensie, căpitan. Sensul figurat 'cârmuire' (disimilat de mai prozaicul 'cârmire'), desemnând
guvernarea unui mecanism instituţional, este prezent - constată experţii - încă la Platon, (în 'Legi'). Un
al treilea reazem al noţiunii este uzul: exersată intens în ultimele decade2],
2]

şi îndeosebi după intrarea în uz a principiilor mari ale guvernanţei, propuse în 'Carta Albă', CE, 2001,
principii considerate ca pachet de valori a căror introducere (şi funcţionare procalitativă) depind de
nivelul de civilizaţie şi de luciditate conceptual-culturală şi deontologică al societăţii care le practică:
'transparenţă' - în baza subsidiarităţii-policentricităţii (v. şi II.) -, [co]'participare' (cu proporţionalitate
gen 'multilevel'), [răspundere-]'responsabilitate', 'eficienţă'[-efectivitate], 'coerenţă' [nomic-acţională]
de sistem; acestea pot fi standardizate şi pentru câmpul şcolar (în convenţia propusă: atât administrativ
- descentralizare -, cât şi profesional - de-concentrare), ceea ce este realizabil şi pentru "regulile nescrise"
ale guvernanţei antreprenoriale, din care enumerăm citând-interpretând:
▪ debirocratizarea (controlul raţionalizat);
▪ fiduciaritatea (capacitarea pe încredere, circumstanţiere, voluntariat);
▪ liberalizarea (facilitarea competiţiei de gen "piaţă" în unităţi nonprofit);
▪ paradigmarea (dimensionarea schimbării);

guvernanţa ca realitate are deja nevoie de distincţia: bună/rea, fiindcă tinde a numi mai mult decât
confruntarea democratică a autocraţiei ca putere impusă (ca pseudoautoritate discreţionar-managerială
- de pildă: bancar-plutocratică - slujită de birocraţia, şi ea, "rea"), şi anume puterea reală derivată din
autoritatea câştigată – meritocraţia.
Menită iniţial controlului intern-organizaţional (în unele arii endemic-corupte) ori extern-instituţional
(în altele), întru zădărnicirea 'manevrelor frauduloase' ale executivului managerial - şi de aceea uneori
prezentată ca "încorsetare" -, guvernanţa a vizat tentativa acţionarilor (în cazul activităţilor lucrative)
sau a finanţatorilor şi a utilizatorilor (în cazul celor beneficiale) de 'a exercita o presiune constantă' - şi
preventivă -, prin bună organizare, asupra oricărei surse de influenţă ilegitimă/ilicită (abuz de putere),
deci, de corupţie. Pârghia de acţiune ("cârma") este Consiliul de Administraţie, formă de organizare
(mimată şi în comunism: "conducere colectivă") care asigură mersul corect al 'setului de mecanisme
instituţionale', garantând 'maximizarea valorii' (venituri) sau, în al doilea caz, optimizarea valorii
(beneficii sociale) superioare investiţiei. CA este 'interfaţa' pentru asigurarea respectării drepturilor
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implicaţilor, prin neînfeudare către puterea disproporţionată a conducerii impuse. Eventuala interpretare
guvernanţă = "supramanagement" subminează domeniul.
"Educaţionalizarea" ideii este deja în funcţie în învăţământul terţiar. O abordare a problemei, la noi –
într-o Conferinţă-program a lui A. Marga3],
3]

Governance, schimbare culturală, excelenţă, Cluj-Napoca, 2010; nu chiar convingătoare prin concepţie
(este, bunăoară, de întrebat ce adaugă guvernanţa autonomiei universitare: doar vagul 'autoorganizării
mai apte să genereze performanţe competitive în epoca globalizării'?) şi prin redactare (cum spuneam,
etimonul guvernării [şi al ciberneticii] este 'kybernaein', nu 'kybernaien' - neglijenţă... recurentă în text),
contribuţia poate fi, totuşi, un reper; ea survenea oportun, după ce se observase: 'mediul academic se
situează într-o stare incipientă de asimilare a teoriei şi [a] practicii de guvernanţă', ceea ce 'impune un
studiu fundamentat [...] (în care să fie vizate, în egală măsură, aspectele conceptuale şi cele practice)' şi
premergea cursuri universitare de gen

autor pentru care guvernanţa este componenta reglementativă (deci, de politici, aşadar, din păcate, nu
reglatoare, de strategii) a culturii organizaţionale din spaţiul (deci, instituţional, aşadar, din păcate, nu
din mediul organizaţional) universitar. 'Tematizarea guvernanţei' este un amestec nu tocmai inovator
gestional-profesional: 'evaluarea situaţiei existente' (a 'randamentului fiecărui post din administraţie' şi
a 'potenţialului existent'), 'organizarea adecvată' ('un eficace sistem tutorial'), 'finanţarea pe proiecte',
un 'program de cercetare ştiinţifică', 'punerea pe prim-plan a formării competenţelor', motivarea 'pentru
efort intelectual şi performanţă', 'evaluarea periodică de către agenţii specializate', 'poziţionarea în
competiţii' (inter)naţionale şi 'credite transferabile'.
Pentru zona educaţiei primar-secundare, tentam specificizarea guvernanţei în ideea nu atât a balanţării
supramanagementului central de concepţie-normare-elaborare-aplicare printr-un intramanagementul
local eficient(izat) ţintit pe organizare – ambele (mai mult sau mai puţin) formale, cât a ceea am numi
"promanagement" transversal de autoritate reală a profesionalului modelat metodologic, generator
de putere reală pentru funcţionarea ocupaţională procalitativă. Sublinierea că guvernanţa de unitate
şcolară face sens doar în prezenţa ideii de de-concentrare (profesională, de substanţă, nu formaladministrativă) serveşte ideii că procalitativul educaţional poate surveni numai din amintita (v. supra;
v. şi 10.10], 22.2] ) conlucrare antreprenorial-intraprenorială.
Mai adăugăm că o guvernanţă educaţională optimă, stimulativă de bună funcţionare, dar mai ales de
calitate superioară, se constituie nu (doar) din restricţii şi constrângeri, generatoare de răspunderi
funcţionale sub semn juridic, ci şi (sau mai ales) din libertăţi şi permisivităţi: deschideri conţinătoare
de responsabilităţi procalitative - dintâi, către zona de gândire managerială exprimată de conceptul de
benchmarking (ca acţiune dinamică). Raţiunea este simplă: productivitatea reală este prin implicare.
Mai mult: miezul guvernanţei şcolare este inversarea raportului actual dintre obligaţie şi asumare.
Iar aceasta cu atât mai mult cu cât, în termenii de-concentrării, modul fundamental al guvernanţei
şcolare este cel curricular; ca atare, guvernanţa are a apărea, managerial, ca enzimă de autoritate
profesională utilă optimei orientări a reursei deţinătoare de educabilitate şi abia apoi ca instrument
administrativ (gestional), structurându-se, deci, ca de-concentrare funcţională (iniţiativă) + leadership
adhocratic (interacţiune) + benchmarking procalitativ (inovaţie) – în sprijinul valuării stilulului
evoluţiei profesionale şi - pe această bază - proocupaţionale a profesorilor, a elevilor, a şcolii. Condiţia
este - insistăm - ca subiecţii educaţiei să fie consideraţi şi trataţi nu ca beneficiari-obiect ai expertizei
oferite/facilitate, ci drept utilizatori-subiect ai ei. Guvernanţa şcolară şi competenţialitatea curriculară
sunt mult mai apropiate decât apar la prima vedere.
Rolul guvernanţei este, aşadar, de a facilita, dinspre aspectul strategic înspre cel tehnic-procedural,
optimizarea conducerii procesului educaţional orientat prin politici sectoriale şi proiectat prin tactici
curriculare (locale, dar, insistăm, fără ignorarea euro-globalului) procompetenţiale, purtătoare de
valoare modificată în sensul procalitativ presupus de scopul general al reuşitei educaţional-umane.
Pe acest fundal, "pariul" guvernanţei şcolare este particularizarea ofertei educaţionale. Guvernanţa
va trebui să devină rapid, dintr-o chestiune de politici mai mult sau mai puţin birocratice, una de
responsabilitate şi de iniţiativă adhocratică, reglatoare profesională a interinfluenţei factorilor
implicaţi în procesul educaţional. Unul dintre exemplele cele mai elocvente în această privinţă este
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înglobarea în procesul formativ a nonformalului, informalului şi "extra-curricularului", împreună cu
transdisciplinarul şi cross-curricularul. Acestea, însă, sunt posibile (ceea ce actuala lipsă de orientare a
profesorilor în privinţa implicării curricular-formative a competenţialităţii indică limpede prin contrariu)
doar cu pregătirea prealabilă şi real-continuă a personalului de conducere şi profesoral. Guvernanţa
este nu o componentă a de-concentrării (care presupune reînceperea reformei cu începutul ei logic:
reprofesionalizarea agenţilor de conducere şi de formare), ci premiză a ei. Personalul de conducere
(ministerial, inspectoral, şcolar şi chiar comunitar) şi cel profesoral sunt solidare în răspunderea, dar şi
în necesara (luare de) responsabilitate (reformatoare) deopotrivă faţă de sistem şi de proces. De aceea,
prealabila formare de edificare (în ambele sensuri ale termenului) pentru guvernanţă şcolară li se
adresează egal, vizând restructurarea profesionalităţii.
V. ss. în C1. şi o primă trimitere sub Db1. (şi 30). Înainte de a fi obiect de lectură, anatextul este un
flux de idei care îşi conţine, proiectiv, fructificarea nu "în produse", ci prin efecte, cu demersul mutat
de la convocat la provocat, astfel încât formarea pe care o susţine să devină, din asertivă, facilitantă,
pentru care semnele (evaluate ale) deţinerii de expertiză sunt nu în "anamneza" reproductivistă1],
38

1]

tentativa de ranforsare didactică a acestui mod vetust de lucru cu izvodiri moderne precum cea de resort
cibernetic a lui G. Bateson (Steps to an Ecology of Mind, 1972, Univ. of Chicago Press): 'informaţia este
diferenţa care face diferenţa' echivalează ilicit conţinuturile reformulate "la scară" ad usum Delphini
("cunoştinţe") cu informaţia brută adresată instinctelor, biologicului; or, chiar şi aceasta este în seama
energiei proprii a mediului: informaţia 'is able to make a difference because the neural pathways
along which it travels and is continually transformed are themselves [...] energized at every step by the
metabolic energy latent in protoplasm which receives the difference, recreates or transforms it, and
passes it on'; în cauza de faţă, echivalarea de evidenţă este energie = competenţialitate (cu specificul ei
de transfer) – enzimă de creştere a gândirii, forţă transformatoare, potenţial productiv de valori

ci în acţiunea (auto)formativă. Utilizatorul (adult al) unui anatext - curriculum, ghid congenial - va avea
nu a-l prelua ori a-l "traduce", ci a-l prelucra transformându-l (demultiplicativ). Un anatext este, deci,
o scenarizare de fapte şi o propunere – nu de parafrazare, ci de co-existare în realitate. Instructiv
pentru fenomen este comentariul lui A. Breton, într-o glosă (tip "Exerciţii&Moloz"...), Introduction au
discours sur le peu de réalité, la mentalitatea "transcripţionistă" în înţelegerea şi comentarea unui text.
Relatând o "traducere" de cenaclu - '«Lendemain de chenille en tenue de bal» veut dire papillon.
«Mamelles de cristal» veut dire une carafe, etc.' -, el protestează: 'Non, monsieur, ne veut pas dire.
[...] Ce que Saint-Pol-Roux a voulu dire, soyez certain qu'il l'a dit'2]
2]

deşi mai suculentă, contrafactuala 'S'il avait voulu dire, il l'aurait dit', relatată de Genette în 'Figures',
este, din păcate, infidelă, pentru că... parafrazează ornant

Ca şi perifraza (DEX: exprimare prin mai multe cuvinte a ceea ce, în mod normal se redă printr-un
cuvânt; circumlocuţie; o definiţie superbă la A. Scriban: 'ocol de vorbe'), parafraza (id.: explicare a
unui text dat în formulare proprie [...]) cea mult-îndrăgită şcolar, prin cacofonicul didactic 'Redă cu
cuvintele tale' - bază, zice-se, a dezvoltării vocabularului şi a spiritului critic - este o reformulare care
amână coparticiparea formabilului la viul faptic - şi aşa strâmtorată, de meteahna "conferenţială" şi de
luxurianţa cronofagă a "informaţiei") - şi care, în numele unei înţelegeri-juxtă, compromite, de fapt,
construcţia personală. Altfel spus: exprimarea distruge expresia3]
3]

Întâmpinări ca 'Dar şi autorul spune cu vorbele lui' sau 'Dar n-aţi văzut în filme replica «Stai să văd
dacă am înţeles bine»', întâlnite în stagii unde am introdus conceptul nostru de coverbalitate, vădesc că
unii dintre noi s-au oprit la pastel şi la seriale poliţiste.

Parafraza şi perifraza sunt, mai degrabă, obstacole în calea anafrazei (an-a-frază) – construcţie
procomunicaţională care pregăteşte anatextul. Reluând aici, în lumina acestor completări din alt unghi,
descrirea de sub Db1., putem încheia: textul ca pre(-)text devine, în primă instanţă, prin deconstruire,
atext (a-text) - interfaţă în care priza la verosimilul mimetic al conţinutului para-/peri-frazabil lasă
locul opţiunii pentru plauzibilul dimetic, contributiv -, apoi, prin reconstruire, anatext (an-a-text):
formulare de factura înţelegerii-generare, în care reproducerea aproximativă (şi citatul de autoritate)
cedează în faţa accepţiei proprii – un fel de "ramură" de sens fractal.
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Modalitatea tehnică de inducere formativă a unei asemenea formule este (în linia în care procedăm de
obicei4]
4]

cel mai recent în: Mihail, T.M. (2012) 'De la răspundere la responsabilitate: capacitarea administraţiei
publice locale pentru susţinerea unui program de interes comun şcolar-comunitar', în Colectiv. Dezvoltarea
profesională a personalului de conducere al unităţilor şcolare de nivel preuniversitar printr-un program
complex de consiliere şi asistenţă în mediu online, Bucureşti, ISE),

deschiderea, în textul propus ca "suport", de ferestre invitaţionale destinate reflecţiei la performarea
programului. Astfel, "textul-care-se-face" în scop formativ - anatextul - este conceput ca metalog5]
5]

termen în genul "dialog", propus de G. Bateson, cu sensul de conversaţie modală cu valoare sinergetică,
purtată, de regulă, pe teme debatabile şi cu interes pentru alternativă

fiind nu doar tehnic/formal-interactiv, ci trans-acţional (tranzacţional!) şi servind pe fond realizarea
esenţialităţii formative. De altfel, formarea formatorilor are ca mod natural de derulare nivelul meta
al profesiolectului, formarea directă urmând să se realizeze, apoi, în limbaj-obiect.
Ca dimensiune managerială, acesta se concatenează guvernanţei, iar ca dimensiune profesională –
competenţialităţii, contribuind astfel la constituirea paradigmei formării continue a secolului al XXI-lea.
Repere utile în: Kaiser Associates Beating the Competition: A Practical Guide to Benchmarking.
Washington, Washington Researchers, 1988. A se vedea, de asemenea, www.apqceducation.org.
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Întru înţelegere şi utilizare deopotrivă corectă şi productivă a conceptului este necesară distincţia dintre
benchmarking ca proces - care, profesând ieşirea din habitual prin plasarea acţiunii organizaţionale
dincolo de limitele spaţiului/mediului ei imediat de activitate, se înscrie în lunga tradiţie care valuează
cunoaşterea prin neasemănător: alteritatea (în speţă – alternativa prin iniţiativă şi inovaţie) - şi
benchmarks, produse-reper precum, de pildă: cele şase 'arii' din Communication from the Commission
of 20 November 2002 on European benchmarks in education and training – follow-up to the Lisbon
European Council: investment in education and training, early school leavers, graduates in
mathematics, science and technology, population having completed upper secondary education, key
competencies, lifelong learning (v. edu.ro/index.php/.../3850); cele douăsprezece ţinte ale American
Association for the Advancement of Science: Nature of Science, Nature of Mathematics, Nature of
Technology, Physical Setting, Living Environment, Human Organism, Human Society, Designed
World, Mathematical World, Historical Perspectives, Common Themes, Habits of Mind; ori nivelurile
de studiu ale reproblematizării contemporane a temei alfabetizării (org/publications/.../index.php;
www.dest.gov.au/...education/.../national_literacy_and_numeracy_benchmarks.html (şi multe altele).
Distincţia concomitenţă/succesiune a fost propusă (referitor, ce-i drept, la discursul artistic) de G.E.
Lessing, în Laokoon sau despre limitele picturii şi ale poeziei [1766], trad. rom. 1971. Mutatis
mutandis, instanţele de lucru la care ne referim aici sunt consecutive în timp fizic, dar efectul formativ
scontat, bazat pe competenţial şi gândit în continuitate postcomutativă, este de imaginat, de relevat şi
de construit (v. Fig. 2), în durata interioară, ca fapt de simultaneitate. Un rol esenţial în speţă revine
modelării şi scenarizării hermeneutice a curriculumului – văzut ca altă 'sferă cu centrul pretutindeni
şi circumferinţa oriunde' - desigur profan faţă de referentul cusanian -, dar socialmente esenţial; o
modelare-teméi atât pentru ipostazierea, în stagiul preliminar, a ghidului în "holomer" al programului,
cât şi pentru trimiterile curente nu doar înapoi - "recapitulativ" -, ci şi înainte - "anticipativ" - şi pentru
îmbinarea, aplicativ-exemplificativă, a submodulelor de stagiu, de consultanţă şi de coaching.
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Amintim, pentru cine, eventual, ar suspecta o logică ilicită în chiar formularea acestei dialele
(model: "oul sau găina"...) , principiul elementar conform căruia orice activitate ce urmează evaluată
trebuie prezentată, dintru bun început, împreună cu criteriile de evaluare, cu firească adecvare între
standarde, fişa postului şi fişele de evaluare. Or, primele sunt adesea neglijate, iar cele din urmă
conţin, de regulă, o (prea) mare proporţie de "contingenţe", debitoare stufoasei birocraţii a sistemului.
Întrebările ţintite adresate în ancheta pregătitoare a acestui ghid (în Mihail, 2012 – lucrare care, în
paranteză fie spus, nu a avut ecou - în pofida pârtiilor deschise şi a soluţiilor sugerate - deoarece a
notat şi a comentat frust precaritatea deţinerii de expertiză) prilejuiesc, în acest sens, răspunsuri
directorale elocvente (este drept, cele informate şi oferite cu seriozitate); reprezentativă este răspicarea:
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'criteriile de evaluare nu sunt întotdeauna în concordanţă cu specificul activităţii' [sic!: 'nu întotdeauna'
(i.e. 'parţial') este "diplomatic"; respectarea standardelor ar asigura coerenţa şi continuitatea], cauzând
lipsa obiectivităţii în evaluarea produselor (spre a nu mai vorbi de efecte) competenţiale în activitatea
agenţilor de conducere/formare.
Deşi: a/ se referă - ca toate abordările "pragmatice", pentru care optimizarea expertizei prestatorului
prin retroiecţie este (eronat, cel puţin din perspectivă reformatoare) neinteresantă -, la efectul tranzitiv;
b/ vizează impactul social (nu profesional); c/ nu este preocupată de distincţia studiu/analiză de impact,
sinteza Gârboan poate fi citită - cu un minim efort de comutare - în cheia noastră de interes (Educaţia
fiind şi ea un câmp cu orizont social).
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Principiile impactului (social), opinează autoarea, sunt comune cu cele ale evaluării de programe şi,
ireductibile la economic, furnizează argumente pro şi contra unui program/proiect care nu se reduc la
valori numerice sau monetare (v. mai sus 9 şi, în text, d3. - cost-efectivitate - prin conexiune cu studiul
de impact).
Un accent important: analiza impactului social vizează programele şi politicile, adică este de nivel
strategic, mai ales atunci când impactul are în vedere efectele unui program pe termen lung. În
privinţa punctelor de atac, analiza de impact pare a schimba, faţă de aceea a studiului de impact, doar
direcţia scrutării, ceea ce, tehnic, s-ar traduce prin înlocuirea timpului verbal: viitorul studiului devine
trecutul analizei. Totuşi, nuanţările sunt de rigoare: spre exemplu, generalul "Cine va fi afectat1]
1]

în sens neutru, sau, mai exact, nu în sensul de "lezat", ci în cel de "implicat" (influenţat-transformat);
şi, în principiu – în bine, dar, dacă efectele secundare depăşesc toleranţa (side effects), şi în rău

de un proiect/program?" din studiul de impact devine, în analiza de impact, "Care este procentul de
influenţare?" (au fost afectaţi toţi / numai cei vizaţi? – cu nuanţările de rigoare). Fireşte, domeniul
întrebării imediat succesive este dacă aceştia au fost afectaţi în direcţia intenţionată (de proiect/program)
sau au apărut direcţii nescontate. Alte puncte de preocupare: ce s-a întâmplat cu activitatea indivizilor
influenţaţi?; ce schimbări sunt implicate de fiecare alternativă propusă?; cum au afectat schimbările
dinamica [din punctul nostru de vedere] profesională a ariei de aplicare?; ce schimbări efective au
rezultat în urma implementării proiectului / programului?; cum au optimizat ele nivelul de evoluţie
şi/sau de satisfacţie ale capitalului uman ("impactul net"2])?;
2]

autoarea relevă un aspect esenţial: principala problemă a determinării impactului net este diferenţierea
efectelor datorate programului de cele datorate altor cauze (subînţeles: interferente)

ce alte beneficii / efecte secundare în afara celor preconizate s-au înregistrat?; ce (fel de) întrebări /
perspective noi [neavute în vedere] rezultă din analiza de impact?
Cât priveşte metodele, acestea sunt în concordanţă cu prima judecată reprodusă aici: principii comune
cu cele ale evaluării de programe; ele sunt cele clasice în cercetarea sociologică: cantitative (statistice)
şi calitative (observaţia, interviul, studiile de caz, analiza de documente). În ce ne priveşte, considerăm
că modalitatea cea mai productivă - din perspectiva tipului de evaluare pe care îl propunem (Fig. 6) este aşa-numitul design cvasiexperimental, care utilizează analiza comparativă a unui grup-actant
(în proiect/program) cu un grup-martor cu trăsături similare. Metoda Delphi (mai puţin economică în
privinţa resursei-timp) sau sondajul de opinie (mai relativizant prin subiectivitate) sunt şi ele abordabile.
Accentul analizei - şi ne referim, anume, la efectele reflexive (v. la etaj) ale unui demers programatic poate fi pus pe una / mai multe / toate categoriile de indicatori (menţionaţi de Gârboan):
▪ indicatorii de eficienţă : măsura în care rezultatele vizate ale proiectului/programului au fost atinse cu
optimum de resurse3],
3]

pentru precizie: nu cu minimum de resurse (materiale), ceea ce se referă la organizator (şi, aşa cum a
vădit practica noastră de formare, este cel mai adesea disuasiv, pentru că deprimant pentru participanţi);
optimul este balanţa corectă între ideal şi posibil, în raport cu importanţa profesional-ocupaţională a
temei admisă de beneficiarul instituţional (menţionăm, cu această ocazie, că reperele Gârboan sunt
urmate, aici, interpretativ)
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precum, de exemplu, intercalibrarea, într-un proiect de lucru sau într-un program de facilitare/orientare,
a investiţiilor specifice de către comanditar, utilizatori şi ofertanţi4]
4]

ne referim în primul rând la formatorii de formatori – întrucât acest ghid le este adresat; dar eficienţa
priveşte, în aceeaşi măsură (cu criterii specifice) şi pe ghidanţi, ca şi pe utilizatorii finali; de notat: pentru
oricare categorie implicată, analiza efectelor ca impact presupune: pentru evaluările instanţiale – o
valoare-martor nomică / empirică; pentru monitorizările de parcurs (finalizate certificativ-credenţial) –
un aparat de date care să permită comparaţii interne între etapele de evoluţie a individului

până la nivelul performativ "interasistare demultiplicativă", cu o ramură pentru registrul profesional
(în spiritul formaţiei utilizatorului) şi cu alta în cel ocupaţional (în contraspiritul formaţiei acestuia
– cum este cazul personalului de conducere şcolară)
▪ indicatorii de eficacitate : măsura în care rezultatele unui proiect/program au ajutat la îndeplinirea
(nu numai a obiectivelor explicite - aici: randamentul ocupaţional al conducerii manageriale colective -,
ci şi a) obiectivului implicit de stimulare a creşterii expertizei facilitatorilor în formare şi în ghidare,
precum, de exemplu, demultiplicarea programului;
▪ indicatorii de relevanţă : măsura în care au fost atinse scopurile ultime ale unui proiect/program,
atât în privinţa creşterii identificabile a calităţii prestaţiei manageriale (nu doar prin înfiinţarea formală
de organisme destinate ei), cât şi în privinţa prestaţiei facilitatoare (formare-ghidare) precum, de
exemplu, optimizarea programului iniţial;
▪ indicatorii de sustenabilitate : măsura în care programul sau proiectul 'supravieţuieşte' - preferabil:
nu reproductiv, ci replicativ (demultiplicativ) - după încheierea finanţării lui, precum, de exemplu,
extensia/intensia productivă - teritorială/funcţională - a acţiunii cercurilor de calitate sau înfiinţarea de
proiecte/programe (inclusiv de cercetare zonală/locală);
▪ indicatorii de impact net : măsura în care proiectul/programul au furnizat nu doar (direct) expertiză de
conducere unui număr scontat de utilizatori - prin efectele nete ale proiectului asupra grupului-ţintă5] -,
5]

la evaluarea cărora se va decela atent impactul net, datorat intervenţiei (programului), de cel provocat
- i.e. datorat, când este vorba de efecte pozitive, sau cauzat, când este vorba de efecte negative - de
variabilele contextuale (favorabile sau critice)

ci şi (indirect) expertiză de formare/ghidare, precum, de exemplu, încorporarea coautorală a unora dintre
contribuţiile participanţilor la program.
Rolul major al analizei de impact ca gen evaluativ este cel de a se ralia sprijinirii concrete a necesarei
culturi a meritocraţiei, prin impregnarea în sistem a ideii că aceasta se construieşte pe o obligatorie
stare de meritopraxie.
Termenul este folosit aici expres prin distincţie de "utilizator" (v. A. ****), numind pe "pacienţii"
conducerii colective: personalul profesoral/auxiliar şi elevii (beneficiari direcţi), ca şi, pentru unele
decizii, părinţii, iar, în privinţa eficienţei programului – managementul de sistem (beneficiar indirecţi).
De aceea, analiza reacţiilor nu este, în contextul de faţă, una de impact propriu-zis – mai ales că ţinta
ei este o stare subiectivă, iar instrumentul ei este investigaţia de opinie, privinţă în care, personal,
avem (nu doar managerial) serioase rezerve. Cel puţin în relaţia cu ideea de schimbare (modernizare)
într-o societate tradiţionalistă (inclusiv la nivelul "elitei" ei), cu un corp profesoral "profesionalizat"
(iniţial şi ulterior) în termenii cunoscuţi şi cu o mare majoritate a populaţiei cu un scăzut grad de cultură
şi de zel şi aşteptare civilizaţională şi, mai ales, de responsabilitate socială, criteriul "satisfacţie" este
de propus cu prudenţă, mai ales la nivel macroeducaţional, unde, "catalizat" de un top-management
"inspirat" de alte interese şi "priceperi" decât cele educaţionale, poate fi un mare obstacol pentru
reforma de fond: în condiţiile date, cote mari la criteriul "satisfacţie" înseamnă, în fond, un feedback
favorabil minimei rezistenţe.
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Menţionam (sub 37.2]) sintagma "paradigmarea schimbării" – concept din aceeaşi familie de semnificaţie
cu "satisfacţia", numind "suportabilitatea" transformărilor. O reformă, susţin propovăduitorii ideii, poate
fi implementată dacă şi numai dacă tipul/stilul/nivelul/ ei este tolerat în "sistem". Întrebarea este, însă,
ce (fel de) reformă şi, consecutiv, ce progres civilizaţional se pot realiza dacă schimbarea ca atare
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este dezagreată nu doar de către "beneficiari", dar chiar de către presupuşii agenţi de reformă – fapt
evident în starea actuală (de vreun sfert de veac). Situaţia în cauză poate fi descrisă ca buridanică: fie că
se acţionează "moderat" - prin "ameliorări" şi altele asemenea -, pentru îndeplinirea (şi depăşirea!...)
indicatorului satisfacţie, fie că se forţează o reformă "insuportabilă", schimbarea autentică este iluzorie.
Iată de ce soluţia realistă, productivă profesional, este nu "abordarea frontală" prin "diseminare" de
texte (normative, metodologice şi indicative), ci profesionalizarea prealabilă a unui corpus de experţi
în facilitare ataşaţi perspectivei modernizării (şcolii româneşti) şi utilizaţi/ocupaţi în sistem exclusiv
spre a o susţine veritabil-continuu (sub diverse forme: formare de formatori, ghidare, evaluare) – ceea ce,
repetăm, autorităţile de resort au evitat chiar şi când au avut fonduri - şi o reacţie favorabilă din partea
grupului de tineri profesori intraţi în joc -, pentru că, în fapt, nu resursa financiară a fost / este piedica.
Iată-le - pentru concretizările interogative, utile pentru începutul lucrului în cercurile de calitate pe cele propuse de G. Claxton (School as an Epistemic Apprenticeship: The Case of Building
Learning Power, 2013, British Psychological Society [Anexa]) – 'a set of ways of approaching
complexity, uncertainty and difficulty' despre care autorul spune că ilustrează mentalitatea - şi, în
cele din urmă, identitatea - epistemică1]:
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1]

până într-acolo încât profesorul poate fi considerat, spune Claxton, un 'epistemic coach'!; motivarea:
'qualities such as resilience, imagination or empathy cannot be developed merely by students [de fapt,
orice formabil] being taught about them. [...] knowledge and understanding do not automatically
translate into habit change [...]. There is no evidence, for example, that students who can discuss
Howard Gardner’s theory of multiple intelligences have thereby become any more multiply intelligent'.
O adevărată "provocare" pentru conducerile colective ale şcolilor, pentru inspectorate şi pentru
ministerul de resort...

1. Inquisitive: generally shows a questioning and positive attitude: 'That’s curious', 'What’s odd
about that?', 'What does that make you wonder?', 'What do you want to find out?'
2. Persistent: stays determined and positive in the face of difficulty or mistakes: 'You can do it if
you try', 'This is hard; it will take time to figure it out', 'Nothing worthwhile is easy'
3. Adventurous: is willing to risk and 'have a go' when facing a new challenge: 'Just give it a try',
'How could you make that more exciting?', 'Choose a topic that is going to stretch you'
4. Focused: concentrates, ignores distractions, and quickly becomes engrossed: 'Don’t mind what
they’re doing', 'Really get into it', 'What would help you concentrate more?'
5. Imaginative: easily comes up with creative ideas and possibilities: 'How else could you do
that?', 'Free up your imagination a bit', 'Just let your brain bubble up with ideas for a minute'
6. Connecting: looks for links and relationships, likes to 'hook things up': 'What does that remind you
of?', 'What do you know that might help?', 'What would be a good analogy for that?'
7. Crafting: is keen to work hard on improving products and developing skills: 'Practise a bit
more', 'What would you need to do to improve that?', 'What could you tinker with?'
8. Capitalising: makes good use of resources/tools/materials to support their learning: 'What
could you use to help with that?', 'What are you going to need?'
9. Methodical: is well-organised and thinks things through carefully: 'What would it be useful to
think about before you start?', 'What would happen if you did that?'
10. Self-evaluative: makes honest, accurate judgements: 'What do you like best about that?', 'How
would you do it differently next time?', 'What would "even better" look like?'
11. Self-aware: knows their own strengths/styles/interests as a learner: 'How could you organise
things to help you learn better?', 'What qualities of mind would it help you to strengthen?'
12. Transferring: shows evidence of looking for applications for the future: 'Where else could
you apply what you’ve just learned?', 'Could you use that in a different subject?'
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13. Collaborative: articulates and defends their own thoughts and ideas: 'How could you
contribute more?', 'What are your strengths as a team-player?', 'How could you help better?'
14. Open-minded: asks for, accepts and makes good use of feedback, advice and support: 'Who
would you like to give you feedback on that?', 'How are you going to make use of that advice?',
15. Independent: explains their ideas clearly and confidently and can take the initiative in a
group: 'You don’t have to go with the crowd', 'What would you suggest if you were in charge?'
16. Empathic: is good at understanding others, and offering helpful feedback and suggestions:
'Have you noticed anyone using good tricks or strategies that might help you learn that?'
În acest sens – accentele unuia dintre studiile de gen: Colectiv (2009) Modele şi bune practici aplicate
în asigurarea calităţii în FPC [formare profesională continuă] în statele membre ale UE, dar şi la nivel
internaţional (www.cnfpa.ro/.../modele%20si%20bune%20practici%20in%20asigurare...), al cărui titlu
induce caracterul (pretins-)paragonal al bunelor practici - fie ele şi la plural! -, identic cu al modelelor:
bunele practici sunt 'Cele mai bune experienţe de succes'. Considerând bunele practici durate empiric1]
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1]

şi totuşi condiţionate - în mod paradoxal - 'în amonte' de pachetul 'tuturor tipurilor de standarde' pe care
'fiecare Stat ar trebui să le deţină pentru a promova şi guverna, în mod integrat [uniform?, n.n., TMM],
diferite sisteme de învăţare'

şi nu prin fructificarea unor principii, teorii şi concepte, autorii vorbesc despre 'soluţii' (şi nu despre
sugestii de dezvoltare) şi, deşi le asignează creşterii calităţii, despre regimul lor de 'valoare adăugată'
(necum creată, sau măcar ameliorată). Mai mult: drept criterii de constituire a bunelor practici sunt
considerate, pe acelaşi plan, 'capacitatea de reproductibilitate' şi 'transferabilitatea' (v. 7.1]). Or, bunele
practici nu sunt directive sau regulamente omologate ('reguli de bună practică' este o noţiune abuzivă),
ci sunt iniţiative (de preferinţă, coparticipative propunător-utilizator) care vizează nu simplul succes de
stimă, dar nici obligaţia de le folosi pentru că ar fi/conţine "metode verificate" sau, dimpotrivă, spre a
ilustra snobismul insolitului (ceea ce, evident, nu motivează comoditatea cantonării într-o manieră).
Bunele practici sunt relevante nu în sine, ci pentru factorii care au produs, la un moment dat, într-un
oarecare mediu de lucru, un anume succes – de comunicat spre a fi, eventual, preluat, în prelucrare
proprie: prin schimbarea a ceea ce este de schimbat, în spiritul spaţiului în care sunt "transferate".
Utilizate altfel, "bunele practici" sunt acte de plagiat.
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