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ABSTRACT: The educational system should create capable, motivated and
optimistic young people with high emotional intelligence. In its essence,
education policy must understand that the best way to allow people to
build on their potential is to value them for who they are rather than
for their performances according to fixed targets. All schools should
adopt a strategy which promotes the emotional, social and psychologi‑
cal welfare of the young people. Curricula should be widened to include
more opportunities linked to sport, arts, creativity and other similar
activities. At an early stage in their lives, young people should be given
information about the types of satisfaction derived from different kinds
of life choices, maybe by studying the concept of „welfare” in details. An
educational system that promotes prosperity will lead to increased pro‑
ductivity, a more entrepreneurial society and more active citizens. The
computerization of Romanian schools is a real necessity, determined
by the natural penetration/entry/usage of information technology in all
areas of economic life and also by the necessity of aligning education
with the economic and social requirements.
KEYWORDS: education, technology, performance, productivity, streng‑
hts, weaknesses, opportunities, threats

Scopul sistemului educaţional ar trebui să fie acela de a crea tineri
capabili şi bine dezvoltaţi emoţional, optimişti şi motivaţi. În esenţa sa,
politica de educaţie trebuie să admită că cea mai bună cale de a permite
oamenilor să îşi valorifice potenţialul este sa îi preţuiască mai degrabă pen‑
tru cine sunt decât după nişte performanţe raportate la ţinte fixe.
Toate şcolile ar trebui să adopte o strategie pentru a promova bunăs‑
tarea emoţională, socială şi psihologică. Curricula trebuie lărgită pentru
a include mai multe oportunităţi legate de sport, arte, creativitate şi alte
activităţi similare. Într-un stadiu timpuriu al vieţii lor, tinerilor ar trebui
să li se ofere informaţii legate de tipurile de satisfacţie derivate din diferite
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feluri de alegeri de viaţă, poate chiar prin studiul mai detaliat al conceptu‑
lui de „bună-stare”.
Un sistem educaţional ce promovează prosperitatea va conduce la o pro‑
ductivitate crescută, o societate mai antreprenorială, şi cetăţeni mai activi.
Informatizarea şcolii româneşti este o necesitate reală, determinată de
pătrunderea naturală a tehnologiei informaţiei în toate domeniile vieţii eco‑
nomice, de necesitatea alinierii educaţiei la cerinţele economice şi sociale.
În ceea ce priveşte sistemul educaţional, România poate valorifica
moştenirile sistemului trecut: absolvenţii de învăţământ preuniversitar
reprezintă un procent mare din populaţie, reţea densă de scoli, precum
şi licee cu o bună reputaţie (totuşi, aceste puncte tari se erodează rapid).
România este în urma altor ţări, în ceea ce priveşte echipamentele de
tehnologie a informaţiei, a comunicaţiilor şi conexiunile de INTERNET.
Dacă pe termen lung obiectivul politicii economice a României este creşterea ratei de ocupare şi reducerea ratei somajului, iar rata ocupării va depinde,
în final, de crearea de noi locuri de muncă în contextul unui ritm susţi‑
nut de privatizare şi restructurare industrială, un obiectiv mai specific al
politicii de ocupare este reprezentat de reducerea problemelor referitoare la
creşterea structurală a somajului, probleme care nu pot fi rezolvate numai
de forţele pieţei.
Aceasta situaţie indică nevoia generală de reformă a sistemului educaţional şi de pregătire profesională, pentru a corespunde mai bine necesităţilor
pieţei, dar şi necesitatea creării, aproape de la zero, a unui sistem de reali‑
zare a unor politici active pe piaţa forţei de muncă.2
Aplicarea reformei sistemului de învăţământ implică nevoia de abor‑
dare din perspectivă managerială a conceptului de curriculum, compo‑
nenta de bază a acesteia.
Cunoaşterea şi înţelegerea complexităţii procesului de schimbare
devin pentru toţi cei cu responsabilităţi în educaţie premise obligatorii
pentru stimularea schimbării la nivelul şcolii3.
Câteva repere în acest sens sunt:
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– Aspectele teoretice care stau la baza reformei curriculum-ului, orien‑
tările şi tendinţele în reformele sistemelor de învăţământ contemporane,
priorităţile în educaţie. Acestea permit orientarea viziunii şi misiunii şcolii
spre o direcţie “prospectivă”, schimbarea paradigmei către perspectiva exi‑
genţelor viitorului, impunând o atenţie sporită acordată resurselor umane
(inteligenţă, creativitate, adaptabilitatea) ca resurse cheie ale dezvoltării.
Respectarea rolului pe care şcoala îl are în democratizarea societăţii, ştiut
fiind faptul că democraţia se învaţă cel mai bine în şi prin educaţie; o dată
cu sistemul de valori al societăţii democratice, promovarea interculturali‑
tăţii şi valorilor umaniste. Utilizarea curajoasă a noilor tehnologii de infor‑
mare şi comunicare în şcoală.
– Creşterea atribuţiilor şi autorităţii decizionale a conducerii unităţilor
şcolare în domeniile funcţionale consacrate de reformă: curriculum, resurse
financiare şi materiale, resurse umane, dezvoltare şi relaţii comunitare.
– Identificarea măsurilor organizatorice, a procedurilor care permit
schimbarea cadrului de proiectare a curriculum-ului, manifestarea auto‑
nomiei şi libertăţii, descentralizarea sistemului decizional;
– Exersarea unei comunicări eficiente cu toţi factorii implicaţi: profe‑
sori, elevi, părinţi; manifestarea spiritului decizional.
– Identificarea nevoilor de educaţie ale comunităţii locale, perspecti‑
velor de dezvoltare şi resurselor disponibile.
Ca urmare, putem spune că managementul de curriculum este la nive‑
lul şcolii punctul cheie al realizării şi reuşitei reformei, premisă a succesu‑
lui la scară largă a acesteia.
Ministerul Educaţiei Naționale continuă reforma învăţământului pre‑
universitar din România, asumându-şi rolul ce îi revine prin Programul de
Guvernare.
Politicile educaţionale vor contribui la dezvoltarea societăţii româ‑
neşti, inclusive şi prospere, prin asigurarea cuprinderii fiecărui copil şi
tânăr de vârstă şcolară într-o formă de învăţământ, prin dezvoltarea unor
programe educaţionale individualizate adresate adulţilor care nu au bene‑
ficiat de prima şansă oferită de educaţie pentru dobândirea competenţelorcheie specifice economiei cunoaşterii şi societăţii informaţionale, pentru
a participa activ şi determinat în proiectele de dezvoltare socială, civică,
culturală, economică şi administrativă a comunităţilor locale.4
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Reforma sistemică, eficientă şi coerentă, care generează valoarea adă‑
ugată a procesului educaţional în dezvoltarea personală şi profesională a
fiecărui elev, student, viitor cetăţean, în dezvoltarea durabilă a comunită‑
ţilor, reprezintă misiunea Ministerului Educaţiei Naționale.
Ţinând cont de faptul că educaţia este recunoscută prin Constituţie ca
o prioritate naţională şi, luând în considerare principalele coordonate ale
Planului Naţional de Dezvoltare, în noua etapă a reformei educaţiei se vor
avea în vedere următoarele obiective prioritare:

În complexitatea sa, activitatea dintr-o unitate şcolară se desfăşoară ca
un sistem cibernetic cu intrări şi ieşiri, cu date iniţiale şi finale, cu factori
fideli sistemului şi eventuali factori perturbatori.
Pentru ca „intrările” (elevii, profesorii, resursele financiare etc.) să se
transforme în „ieşiri” dezirabile (rezultatele educaţiei: oameni educaţi, cu
autoritatea socială inclusă în această educaţie, cu noi informaţii şi cunoş‑
tinţe etc.) se impune analiza oportunităţii înfiinţării unei unităţi de învă‑
ţământ de orice nivel sau, în cadrul celor de nivel liceal, profesional sau
postliceal, a înfiinţării de noi calificări profesionale.
Această analiză impune crearea şi implementarea unui sistem infor‑
maţional care să furnizeze date privind diagnoza internă–micromediul şi
externă-macromediul, după cum urmează:
– Numărul de unităţi de învăţământ de stat / particulare care pregătesc
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în acelaşi nivel şi /sau în aceeaşi specializare, la nivel local / judeţean /
regional;
– Existenţa de agenţi economici la nivel local/judeţean/regional ale
căror activităţi, pentru a fi desfăşurate, necesită specialişti în domeniul
respectiv sau având calificarea profesională în care se doreşte a se şcolariza;
– Opţiunile populaţiei şcolare din ciclul inferior preluate din situaţiile
statistice ale Centrelor judeţene de orientare şcolară şi profesională;
– Patrimoniul unităţii şcolare, ca ansamblu construit şi dotat pentru
activităţi specifice tipului de unitate şcolară/calificare profesională, care
trebuie să ofere condiţii materiale şi ambientale (săli de clasă, laboratoare,
cabinete şi grupuri sanitare care corespund normelor de igienă şcolară,
laboratoare care respectă normativele de dotare minimală prevăzute de
M.E.N., bibliotecă şcolară care respectă prevederile Regulamentului de
organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare etc.), necesare realizării
obiectivelor complexe ale procesului de învăţământ;
– Conţinutul Proiectului curricular al unităţii de învăţământ, fun‑
damentat pe experienţa copiilor/tinerilor şi pe specificul şcolii în zonă şi
comunitate;
– Alte date care să susţină oportunitatea înfiinţării unităţii de învăţă‑
mânt şi/sau înfiinţării de noi calificări profesionale.
Printr-o analiză realistă, şcoala poate lua toate măsurile în vederea
atragerii populaţiei şcolare într-un sistem de instrucţie potrivit nevoilor
sociale şi opţiunilor exprimate.
Dacă ar fi să prezentăm situaţia actuală a sistemului de învăţământ în
ceea ce priveşte punctele tari şi slabe, am putea realiza o analiză SWOT (din
engl. Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats), prezentată astfel:
Puncte tari:
– Statutul de bun al comunităţii atribuit unităţilor şcolare, devine o
realitate, prin responsabilităţile pe care le are comunitatea în administra‑
rea şcolilor.
– Implicarea efectivă a comunităţii locale în conducerea administra‑
tivă a unităţilor de învăţământ, în cunoştinţă de cauză.
– Accesul comunităţii la cunoaşterea problemelor şcolii, contribuie la
scurtarea circuitului care trebuia parcurs de la constatarea unei probleme
până la rezolvarea acesteia.
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– Consiliul de administraţie este direct responsabil de coordonarea
administrativă a unității de învăţământ.
– Prin componenţa tripartită a acestor consilii se pot identifica mai
uşor nevoile educaţionale ale comunităţii şi ofertele pieţei muncii, în con‑
cordanţă cu specificul zonei.
– Implicarea părinţilor şi a elevilor dă posibilitatea cunoaşterii şi aco‑
modării sistemului de învăţământ la nevoile si aşteptările lor.
– Prin implementarea programelor cu focalizare pe categoriile de copii
proveniţi din medii defavorizate, a scăzut numărul neşcolarizaţilor şi a
celor care părăsesc sistemul de învăţământ obligatoriu.
– Perfecţionarea continuă a cadrelor didactice prin:completarea studi‑
ilor cursuri postuniversitare, înscriere la grade didactice, doctorat, cursuri
de formare continuă s.a.
– Un număr însemnat de cadre didactice sunt autori ai unor lucrări
ştiinţifice şi publicaţii de specialitate.
– Un număr mare de cadre didactice fac parte din comisiile naţionale
ale MedC, sunt colaboratori ai diferitelor comisii şi organizaţii de profil.
– Activităţile educative şi extraşcolare desfăşurate au avut un impact
puternic, fiind foarte apreciate atât de mediul didactic cât şi de societatea
civilă, de autorităţile locale.
– Consiliul elevilor şi-a asumat în mod eficient rolul de mediator al
problemelor elevilor şi al şcolilor pe care le reprezintă.
– Numărul proiectelor şi programelor în derulare este mai mare decât
în anii precedenţi, fiind implicate mai multe şcoli.
– Aceste proiecte se desfăşoară în parteneriat cu diferite organizaţii
publice si private.
Puncte slabe:
– cantitatea prea mare de informaţie prezentată expozitiv, neatractiv;
– formarea iniţială şi continuă excesiv teoretică;
– metodologii învechite;
– formalizarea autonomiei decizionale;
– lipsa unei pregătiri manageriale;
– indiferenţă faţă de misiunea, viziunea şcolii;
– necunoaşterea politicilor şi strategiilor şcolii;
– dependenţă faţă de deciziile nivelurilor ierarhice superioare;
– lipsa unei practici manageriale inovatoare, adecvate situaţiei concrete;
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– proasta gestionare a resurselor umane şi materiale;
– lipsa de curaj, inerţie.
– scăderea numărului de elevi datorată scăderii natalităţii, şi prin
aceasta şi a numărului cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.
– existenţa unui număr relativ mare de elevi care abandonează învăţă‑
mântul obligatoriu din cauze de ordin material şi familial.
– schimbarea continuă a sistemelor de conducere din învăţământ
determină o serie de modificări legislative şi nu asigură o continuitate în
implementarea politicilor publice.
– trecerea la sistemul de autofinanţare, de asumare directă a respon‑
sabilităţii funcţionării şi supravieţuirii unităţii de învăţământ, a dovedit că
mulţi dintre directori nu sunt pregătiţi.
– numărul terenurilor şi a sălilor de sport este insuficient, existând
şcoli în care nu există condiţiile minimale desfăşurării orelor de educaţie
fizică şi a activităţilor sportive. În plus, dotarea acestor baze cu material
sportiv adecvat este deficitară, astfel încât elevii nu pot să desfăşoare o
activitate corespunzătoare.
– dotările din bibliotecile şcolare sunt învechite şi deficitar folosite.
– există programe care vizează combaterea consumului de droguri
în şcoli şi în jurul acestora, dar acţiunile organizate în acest sens sunt
insuficiente.
– în ultimii ani se înregistrează o mare fluctuaţie a personalului didac‑
tic, ceea ce are repercursiuni negative asupra principiului continuităţii,
deosebit de important în asigurarea calităţii în educaţie.
– există încă, în număr mic, personal didactic necalificat sau care func‑
ţionează pe catedre de altă specialitate decât cea conformă specializării
– unele cadre didactice manifestă lipsa de disponibilitate în a desfă‑
şura activităţi neplătite.
Oportunităţi:
– Participarea agenţilor economici la conducerea unităţilor de învăţă‑
mânt poate fi un argument în plus pentru aceştia de a contribui la moder‑
nizarea şcolilor prin sponsorizări, donaţii etc., sau prin iniţierea şi organi‑
zarea unor activităţi comune.
– Comunitatea locală are un rol sporit şi hotărâtor în modul de
funcţionare a unităţilor de învăţământ.Ea poate armoniza conţinutul şi
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desfăşurarea educaţiei la nevoile regionale şi locale, creând astfel premisele
unui învăţământ eficient pentru comunitate.
– Sprijinirea unităţilor şcolare şi a cadrelor didactice implicate sau
interesate în derularea diferitelor proiecte naţionale şi internaţionale de
tip: Magister, Comenius, Phare, Educaţie incluzivă, A doua şansă, Socrates,
Leonardo da Vinci, Arion ş.a.
– Acordarea mai multor tipuri de burse pentru elevi (atât pentru cei cu
rezultate bune la învăţătură şi pentru cei proveniţi din familii mai modeste
cât şi pentru cei care prezintă un anumit tip de handicap) şi creşterea
cuantumului acestora.
– Acordarea de prime pentru cadrele didactice care ţin ore suplimen‑
tare în unităţile din învăţământ.
– Reglementarea unui sistem de salarizare motivant, precum şi oferi‑
rea unor premii şi bonusuri în funcţie de rezultatele obţinute la clase.
– Asigurarea perfecţionării continue pe diverse domenii a personalu‑
lui didactic.
– Oferirea posibilităţii de participare la schimburi de experienţă între
şcoli atât locale şi naţionale, dar şi internaţionale.
Ameninţări:
– În unele cazuri, comunitatea locală nu înţelege faptul că şcoala este
un bun al comunităţii, deci este în responsabilitatea sa şi în consecinţă, are
obligaţia să se implice în activitatea ei.
– Restructurarea reţelei, transformarea unor unităţi în unităţi cu per‑
sonalitate juridică, implică asumarea unor noi responsabilităţi, cum ar fi
cea de alcătuire a bugetului, prin aplicarea legii autofinanţării.
– Fenomenul de depopulare a unor zone din punct de vedere a popu‑
laţiei de vârstă şcolară duce la neutilizarea unor spaţii existente şi chiar la
închiderea unor unităţi de învăţământ, şi implicit, la scăderea numărului
de cadre didactice necesare desfăşurării activităţilor.
– În timp ce unele unităţi de învăţământ se depopulează din diferite
motive, există încă unităţi şcolare în care se lucrează în două schimburi.
De asemenea, în unele şcoli laboratoarele şi cabinetele sunt folosite ca săli
de cursuri, astfel încât disciplinele care au nevoie de aceste dotări nu le pot
folosi în mod optim.
– Absenteismul este încă o mare ameninţare, mai ales pentru elevii
din clasele superioare.
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– Există încă cadre didactice şi directori care nu au înţeles că obiectul
muncii este elevul, că el este clientul nostru, că şcoala trebuie să presteze
o activitate care să satisfacă nevoile şi aşteptările beneficiarilor: elevul,
familia acestuia şi, în final comunitatea.
– S-a constatat că unii directori mai au încă dificultăţi în înţelegerea
şi aplicarea reglementărilor impuse de lege, că şcoala se confundă cu o
proprietate personală, că există încă reţinere faţă de colaborarea pe care
trebuie să o aibă şcoala cu celelate organizaţii din comunitate.
Totodată, putem afirma, fără teama de a greşi, că profesorii nu mai
trebuie văzuţi ca indivizi distincţi şi izolaţi în activitatea lor, ci ca membri
ai unei comunităţi profesionale în care profesorii lucrează şi interacţio‑
nează. Din această perspectivă, profesorul competent nu mai este persoana
care „face totul” şi „ştie totul” izolată ci, mai degrabă, un individ care poate
lucra eficient într-un sistem larg de expertiză. O perspectivă distributivă
focalizează atenţia în primul rând asupra potenţialului de integrare şi coor‑
donare a diferitelor componente ale experienţelor de învăţare şi a experti‑
zei şi nu asupra izolării şi compartimentării.
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