
COLUMNA, nr. 2, 2013

MANAGEMENTUL REUŞITEI ŞCOLARE

Iulia ISTRATE1

iiria@yahoo.com

ABSTRACT: School leaders across the nation are exploring ways to bet‑
ter educate students and improve school performance. School‑based 
management (SBM) offers a way to promote improvement by decen‑
tralizing control to individual school sites. It attempts to give school 
constituents–administrators, teachers, parents and other community 
members–more control over what happens in schools. Understanding 
the need for change is the first step in a transition. Having a vision of 
what the change entails and what it is trying to accomplish is the next. 
This includes defining high performance in a manner that can be agreed 
to by the various stakeholders who become partners in the effort. An 
explicit focus on educational outcomes frames the change to SBM in a 
way that replaces issues of who gains and who loses power. Developing a 
shared vision of the organization links people together and provides goals 
and criteria for change activities and ongoing decisions. School districts 
and the schools within them should involve stakeholders at all levels in 
forming the vision, and then in giving it substance at the local level. 
KEYWORDS: succes, performance, failure, difficulties.

Managementul este cea mai veche artă şi cea mai noua ştiinţă care răs‑
punde tot mai prezent, în tot mai multe domenii necesităţilor crescânde 
de organizare, coordonare, conducere, dar şi de reuşita şcolară. 

Succesul, ca reacţie socială la performanţa umană este o problemă 
intens cercetată în diferite contexte sociale, inclusiv în cel al şcolii, în 
care se operează cu noţiunile de succes şi insucces şcolar, de reuşită sau 
eşec şcolar. Deşi este acceptat faptul ca succesul sau eşecul şcolar nu pot 
fi identificate cu reuşita sau eşecul în învăţare (chiar în învăţarea şcolară, 
aşa cum a fost denumit conceptul) nu există prea multe studii cu privire 
la condiţiile de natură strict psihologică în baza cărora să se diferenţieze 
cele două situaţii. De ce o învăţare reuşită nu devine automat şi reuşita 
în activitatea şcolară, de ce dificultăţile în învăţare nu reprezintă un eşec 
şcolar – sunt întrebări la care psihologia educaţiei încă preferă să răspundă 
cu instrumentarul teoretico – metodologic al pedagogiei. 

1 Profesor, Scoala cu clasele I–VIII „Alexandru Ioan Cuza”, Bacău.
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Din perspectiva teoriei pedagogice şi a practicii şcolare, rezultatele 
şcolare ale elevilor sunt „efecte ale activităţii didactice, diferite prin natura 
lor”, performanţe pasibile de măsurare şi apreciere2. Ele se raportează 
la obiectivele pedagogice şi la nivelul performanţei în atingerea acestor 
obiective. Sunt descrise ca rezultate şcolare: 

– cunoştinţe acumulate; 
– capacitatea de aplicare a cunoştinţelor (priceperi şi deprinderi); 
– capacităţi intelectuale; 
– trăsături de personalitate, atitudini, conduite.3

Nivelurile înalte (cantitativ şi calitativ) ale acestor rezultate se obţin 
printr‑o mobilizare optimă a tuturor resurselor adaptative ale elevului şi a 
tuturor resurselor de intervenţie formativă a mediului şcolar şi corespund 
reuşitei în activitatea şcolară. 

Succesul şcolar (apreciat în mod general prin notele care exprimă 
rezultatele la examene, concursuri, olimpiade) reprezintă de fapt un nivel 
maxim al adaptării şcolare, ceea ce atrage o dată în plus atenţia asupra fap‑
tului că noţiunea de succes sau reuşită şcolară se raportează mai degrabă 
la activitatea şcolară în ansamblul său, decât la activitatea de învăţare în 
şcoală” aşa cum a făcut ea obiectul analizei noastre. 

Succesul şcolar sau succesul în activitatea şcolară exprimă de fapt con‑
cordanţa între abilităţile şi interesele elevului şi exigenţele sau normele 
şcolii. 

Atitudinea elevilor faţă de succes sau eşec este unul din factorii impor‑
tanţi ai succesului şcolar. De asemenea, un factor important este nivelul 
de aspiraţie – s‑a demonstrat că elevii cu inadecvare, autorespingere şi 
sentimentul inferiorităţii îşi fixează scopuri prea înalte sau prea joase. 

Din perspectiva pedagogică se diferenţiază două categorii de factori 
ai reuşitei şcolare (ca şi ai eşecului, de altfel), una care ţine de interiori‑
tatea elevului, alta care ţine de mediul extern. Factorii interni, subiectivi, 
care susţin reuşita în activitatea şcolară sunt maturizarea psiho‑socială, 
capacitatea intelectuală, abilităţile, motivaţia pentru învăţătură şi motiva‑
ţia pentru succes. Ca factori externi ai succesului şcolar sunt enumeraţi: 
mediul socio‑cultural, familial, grupul de prieteni, politica şcolară, orga‑
nizarea pedagogică, structura, conţinutul, competenţa profesorului, 
competenţa conducerii şcolii. Structura şi conţinutul învăţării (reflectat 

2 I.T. Radu, 2000, p. 183.
3 Ibidem, p. 184.
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în planuri şi programe) sunt de asemenea factori de care depinde reuşita 
şcolară a elevilor.4

Daca succesul exprimă concordanţa între posibilităţile elevului şi exi‑
genţele şcolare, eşecul şcolar exprimă „situaţia unui elev ale cărui rezultate 
nu satisfac normele şcolii”5 situaţie creată de faptul că şcoala impune 
programe de bază şi ritmuri identice pentru toţi copiii. Insuccesul şcolar 
exprimă un randament deficitar al învăţării şi se manifestă sub două aspecte: 

a. rămânerea în urmă la învăţătură sau retardul şcolar, 
b. eşecul şcolar care se manifestă, la rândul lui, sub doua forme: aban‑

donul şi repetenţia. 
Rămânerea în urmă la învăţătură sau retardul şcolar este determinat de 

dificultăţi (obiective sau subiective) temporare de a face faţă obligaţiilor 
şcolare sau de refuzul de a învăţa. Retardul în achiziţia cunoştinţelor spe‑
cifice vârstei şi nivelului intelectual al elevului se poate datora unei mari 
diversităţi de factori: 

– probleme de natura fizică (slăbirea vederii, auzului, tulburărilor 
neurologice care afectează coordonarea motorie) care nu sunt sesizate nici 
de copil nici de adulţii din jurul său; 

– probleme personale că schimbările frecvente de şcoală sau de clasă 
care impun noi metode de predare, eforturi de câştigare a statutului în noul 
mediu, de învăţare de noi reguli şi standarde de competenţă;

– probleme de mediu ca deprivările fizice (hrană, somn, adăpost 
chiar, în cazul unor familii dezorganizate) sau intelectual‑afective (substi‑
mulare în ce priveşte lectura sau conversaţia);

– probleme emoţionale determinate de relaţiile cu colegii sau chiar 
cu profesorul ,(sentimentul rejecţiei, al marginalizării de către colegi, cri‑
ticismul exagerat al profesorului sau chiar teama fizică de colegi sau de 
profesor)6. Eşecul şcolar ca forma severă a insuccesului şcolar se manifestă 
prin abandon şcolar şi prin repetenţie (incapacitatea de a promova). „Eşecul 
şcolar se exprimă prin măsuri instituţionale (repetări ale clasei, orientări 
impuse) şi una din consecinţele sale este ieşirea din sistemul educativ a 
unui număr de tineri care nu au putut dobândi nici un fel de diploma, nici 
calificare profesională.7 Incapacitatea de a promova la un nivel superior de 

4 E. Macavei, 1997, p. 488–489
5 D.Manese, în Doron, Parot, 1991, p. 295
6 Fontana, 1997
7 Manese, 1991, p. 295
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şcolarizare se datorează unor dificultăţi severe de învăţare de diverse eti‑
ologii şi necesită o expertiză competenţă şi o intervenţie psihopedagogică 
specializată. Refuzul de a merge la şcoală, absenteismul care se soldează cu 
rămâneri în urmă la învăţătură şi în final cu abandonul şcolar, este deter‑
minat în mod frecvent de cauze că: teama excesivă a copilului de unul 
sau mai mulţi membri ai grupului şcolar (elevi sau profesori); percepţia 
şcolii ca factor agresor al stimei şi respectului de sine; presiunea familiei 
(fraţi, sau părinţi) de a rămâne acasă să ajute la diverse munci; implicarea 
copilului în activităţi delicvente (inclusiv consum de băuturi alcoolice sau 
droguri); plictiseala şi tentaţia de a face alte lucruri pe care le apreciază ca 
mai interesante.(Fontana, 1997). Fiecare dintre aceste cauze generatoare 
de eşec şcolar necesită măsuri specifice de combatere şi remediere. Pentru 
profesori este important să diferenţieze între: 

1. dificultăţile de învăţare determinate de handicapul în dezvoltarea 
psihică a elevului şi dificultăţile de adaptare la cerinţele activităţii din 
şcoală; 

2. performanţele în învăţare şi uşurinţa cu care elevul se adaptează la 
cerinţele activităţii în şcoală. 

Intervenţia instructiv‑educativă în funcţie de notele particulare, 
specifice fiecăreia dintre aceste situaţii implică: măsuri de reducere a 
handicapului în dezvoltare prin asigurarea cerinţelor speciale de educaţie 
ale elevilor; ‑măsuri de limitare sau eliminare a cauzelor care determină 
adaptarea deficitară a elevilor la normele vieţii şcolare(inclusiv măsuri 
de natură administrativ‑juridică); măsuri de valorizare a performanţelor 
in învăţare; măsuri de direcţionare a potenţialului adaptativ al elevilor în 
direcţia optimizării randamentului şcolar (inclusiv consilierea psihopeda‑
gogică). Observăm că noţiunile de succes şi eşec şcolar (şi desigur realitatea 
psihosocială pe care o desemnează) sunt corelate celor de adaptare‑inadap‑
tare (socială şi şcolară). Adaptare şi inadaptare socială şi şcolară – adaptarea 
în plan social este definită ca „un proces complex de interacţiuni perma‑
nente, dinamice şi dialectice, între un individ şi membrii societăţii care îi 
recunosc identitatea, capacităţile, locul şi statutul8. Ca formă a adaptării 
sociale, adaptarea şcolară poate fi definită din aceeaşi perspectivă a interac‑
ţiunilor elevului cu membrii comunităţii şcolare. Inadaptarea şcolară este 
considerată o noţiune foarte extinsă, care acoperă toate cazurile în care un 

8 Selosse, in Doron, Parot,1999, p. 31
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copil nu este în armonie cu normele din mediul şcolar, datorită deficien‑
ţelor intelectuale sau tulburărilor psihice, mentale sau afective. Posibilităţi 
de prevenire şi înlăturare a eşecului şcolar – dintre măsurile de prevenire a 
apariţiei eşecului şcolar, menţionăm: sporirea rolului învăţământului pre‑
şcolar. Statisticile pedagogice arată că aproximativ jumătate din rebuturile 
şcolare constatate în ciclul primar şi gimnazial îţi au originea în diferenţele 
prezentate de copii la debutul şcolarităţii, în ceea ce priveşte capacitatea 
verbală, gradul sociabilităţii (disponibilitatea de a comunica cu ceilalţi din 
jur), cunoştinţele şi deprinderile minime necesare însuşirii scrisului‑cititu‑
lui, familiarizarea cu rigorile unui program şcolar organizat etc. Stabilirea 
unor relaţii strânse de parteneriat între şcoală şi familie, deoarece pentru 
mulţi elevi factorii eşecului şcolar se situează în familie şi nu în cadrul 
contextului şcolar. Pentru buna funcţionare a relaţiei „şcoală‑familie” este 
necesar ca părinţii să acorde importanţă şcolii, să manifeste interes pentru 
studiile copiilor lor, să se arate preocupaţi de formarea profesională a copii‑
lor, de perspectivele lor sociale. Nu mai puţin importantă este asigurarea în 
familie a unui cadru cultural adecvat, deoarece s‑a constatat că precaritatea 
culturală a familiei poate provoca un retard al dezvoltării intelectuale gene‑
rale a copilului. Sprijinirea şcolii, care trebuie să asigure resurse materiale şi 
umane corespunzătoare unui învăţământ de calitate: Dotare cu laboratoare 
şi echipamente moderne; cadre didactice calificate şi motivate în activitatea 
lor; programe şcolare de calitate, periodic revizuite şi îmbunătăţite; un cli‑
mat şcolar tonifiant, stimulator etc. Profesorul reprezintă piesă de bază în 
acţiunea de asigurare a reuşitei şcolare. Pentru aceasta el trebuie să dispună 
nu numai o bună pregătire de specialitate, dar şi de o competenţă psihope‑
dagogică în a stabili factorii şi metodele cele mai adecvate de redresare a 
dezadaptării sau eşecului şcolar. Proiectarea unor acţiuni de orientare şco‑
lar‑profesională adecvate, care să se desfăşoare pe tot parcursul şcolarizării, 
dar mai ales la sfârşit de cicluri şi la trecerea în viaţa activă. În realizarea 
acestor acţiuni trebuie să primeze interesele elevilor, dar şi cererea pieţei 
muncii. Activitatea de înlăturare a eşecului şcolar este mai dificilă decât cea 
de prevenire presupunând, în principal, elaborarea unor strategii de tra‑
tare diferenţiată şi individualizată a elevilor aflaţi în situaţie de eşec şcolar. 
Punerea în aplicare a unor astfel de strategii necesită o bună cunoaştere a 
particularităţilor psihologice ale elevilor, pentru a putea fi identificate acele 
dimensiuni psihologice care permit realizarea unor dezvoltări ulterioare ale 
elevului cu dificultăţi şcolare sau a unor compensări eficiente. 
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Consider că abordarea noţiunilor de succes şi eşec şcolar – definiţie, 
structură cauze, măsuri de prevenire şi înlăturare, etc. a fost realizată de 
pedagogie, psihologie, sociologie, medicină şi alte discipline ştiinţifice, 
dar fiind deosebit de complexe şi într‑o dinamică fără precedent datorită 
schimbărilor economice, socio‑culturale, politice, vor fi completate, adap‑
tate sau chiar modificate în funcţie de aceşti factori. O atenţie sporită ar 
trebui acordată rolului familiei în succesul sau insuccesul şcolar. Familia, 
prin tonalitatea şi atmosfera sa afectivă, prin dimensiunea sa culturală şi 
gradul ei de integrare socială, constituie un mediu educativ determinant. 
Dintre factorii familiali care pot genera tulburări comportamentale la 
copii, menţionăm: 

– Deficite de climat familial şi de structură familială. Unele însuşiri 
moral‑volitive ale copilului, deprinderi de comportament, de viaţă perso‑
nală depind de trăsăturile pe care le are familia în care trăieşte copilul. 
Părinţii formează miezul grupului familial. Absenţa temporară sau defi‑
nitivă a unuia sau ambilor părinţi îşi pun amprenta pe echilibrul psihic al 
copilului. O categorie deosebită prin complexitatea problemelor pe care le 
ridică este aceea a copiilor orfani sau abandonaţi, care se află în grija asis‑
tenţei publice, a copiilor din familii reconstituite (părinţi recăsătoriţi), a 
celor proveniţi din familii în care sunt certuri permanente. – Divergenţele 
educative dintre membrii adulţi ai familiei. Cel mai adesea şi alţi adulţi 
cum ar fi: bunici, mătuşi, unchi, veri, prieteni, vecini, ş.a. iau parte în 
mod permanent sau ocazional la viaţa familiei respective, care influen‑
ţează favorabil sau nefavorabil educaţia şi formarea lui, mai ales bunicii. 
– Grupul fratern are influenţă asupra evoluţiei educative a copilului (câţi 
fraţi sunt, poziţia pe scara vârstei, raportul fete‑băieţi, dacă este unicul 
copil in familie etc.).

– Dezacordul între cerere şi ofertă (cerinţele din partea familiei şi 
posibilităţile reale ale copilului pot genera stări conflictuale, de stress); – 
Lipsa condiţiilor necesare vieţii (hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte, spaţiu 
de locuit etc.).

– Lipsa condiţiilor de învăţătură (spaţiu de studiu, cărţi, rechizite, 
liniştea datorită certurilor sau stărilor tensionate).

– Lipsa controlului unor părinţi asupra activităţii şcolare şi a celei 
extraşcolare, care‑i determină pe unii elevi să nu înveţe, să aibă alte preo‑
cupări mergând până la abandonul şcolar.

– Lipsa legăturii cu şcoala, cu profesorii, cu profesorul diriginte.
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– Lipsa preocupării unor părinţi faţă de orientarea şcolară şi profe‑
sională a copiilor lor şi direcţionarea forţată spre şcoli şi profesii care nu 
corespund posibilităţilor si dorinţelor copiilor.

– Lipsa de motivaţie şi aspiraţii ale familiei, mulţumindu‑se cu foarte 
puţin, sau lăsând la voia întâmplării evoluţia copiilor.

Studiu de caz: Elevul D. C., din clasa a VIII‑a provine dintr‑o familie 
dezorganizată, numeroasă, cu probleme materiale, educative, socio‑cultu‑
rale. La începutul anului şcolar, în clasa a VIII‑a, elevul absenta tot mai des, 
rezultatele la învăţătură fiind tot mai slabe. Am cercetat cauzele acestui 
comportament şi am aflat că fiind perioada campaniei agricole de toamnă 
mergea la unii cetăţeni pentru a‑i ajuta la recoltarea produselor agricole 
pentru care primea anumite sume de bani, o parte o punea le dispoziţia 
familiei pentru cheltuieli în casă, altă parte o oprea pentru cheltuieli per‑
sonale. Am discutat cu elevul şi cu părinţii, aceştia promiţând că nu va mai 
absenta. În acelaşi timp a intrat şi sub influenţa unor tineri, elevi mai mari 
care sesizând că are bani l‑au atras în frecventarea discotecilor, barurilor 
care au aparate cu jocuri de noroc, s‑a învăţat să fumeze ş.a. Frecvenţa era 
tot mai redusă, zile la rând absentând de la şcoală, am primit semnale că 
va abandona şcoală. Am luat legătura cu familia de mai multe ori şi am 
constatat lipsa reală de interes a acesteia faţă de rezultatele şcolare, sperând 
că elevul va absolvi cumva clasa a VIII‑a, se va înscrie la SAM. Părinţii şi 
bunicii erau mulţumiţi că îi ajută la muncă şi le mai aduce şi venituri în 
casă. Cunoscând condiţiile materiale, sociale, psihologice, cultural‑edu‑
cative, motivaţia şi aspiraţiile familiei şi elevului, mi‑am întocmit un plan 
de acţiune :

– discuţii individuale cu membrii familiei deoarece am constatat că 
în grup se influenţau şi susţineau ideile care le conveneau, fiind greu să le 
schimbi convingerile; 

– întărirea motivaţiei şi aspiraţiilor familiei şi ale elevului (metode 
de convingere, exemple cunoscute de eşec şi de reuşită în viaţă, sprijin la 
rudele familiei cu influenţă asupra acesteia, ş.a.); 

– implicarea elevului în activităţile clasei, integrarea lui şi din punct 
de vedere afectiv la activităţile clasei. A fost aşezat în bancă cu un elev bun 
la învăţătură, cu influenţă pozitivă asupra sa. 

– discuţii frecvente cu elevul; 
– scoaterea lui de sub influenţa „găştii de cartier”; 
– colectivul de profesori a acordat o atenţie specială elevului; 
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– i s‑au acordat rechizite gratuite, bursă socială, ajutor social pentru 
familie de la primărie. 

Ca urmare a acestor acţiuni, frecvenţa s‑a îmbunătăţit, rezultatele şco‑
lare au crescut, la sfârşitul sem. I rămânând corigent la un singur obiect, 
la sfârşitul anului şcolar a promovat clasa a VIII‑a şi a fost admis la SAM. 
S‑a lăsat de fumat şi nu mai frecventează barurile şi aparatele cu jocuri de 
noroc, înscriindu‑se în cadrul cerinţelor şi standardelor instructive şi de 
educaţie ale şcolii. 

Consider că evoluţia viitoare a elevului va fi favorabilă, reuşind să se 
integreze corespunzător în viaţa economico‑socială, profesională, familială 
etc. Convinşi de importanţa cunoaşterii întregii problematici a succesului 
şi eşecului şcolar, toţi factorii educaţionali, dar mai ales cadrele didactice, 
trebuie să abordeze întreaga tematică şi să nu se pună accent doar pe anu‑
miţi factori şi să neglijeze pe ceilalţi, deoarece nu se vor obţine rezultatele 
cele mai bune. Cadrele didactice prin activităţile de formare continuă şi 
autoperfecţionare, prin studiul literaturii de specialitate trebuie să utili‑
zeze cele mai eficiente metode şi mijloace din ştiinţele educaţiei pentru 
obţinerea celor mai bune rezultate. Cunoştinţele căpătate vor fi integrate 
în cadrul lecţiilor la disciplinele de specialitate cât şi în cadrul activităţilor 
de consiliere a elevilor şi părinţilor. 
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