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În ultimii ani, se fac din ce în ce mai auzite diverse interpretări şi abordări ale 

managementului educaţional. Acesta este acceptat ca un factor ce trebuie să asigure: 

în aspect social - buna funcţionare a instituţiilor şcolare; în aspect pedagogic - 

realizarea funcţiilor de bază ale sistemului educaţional, formarea personalităţii; în 

aspect economic - satisfacerea societăţii cu resurse de muncă etc. 

Unele interpretări ne orientează spre tratarea complexă a managementului 

educaţional, susţinând că în activitatea lor, managerii şcolari trebuie să realizeze toate 

sarcinile înaintate sistemului educațional de societate. Prin această prismă, 

managementul educaţional impune conducătorului şcolar şi alte funcţii ca: 

perfecţionarea continuă a activităţii; transpunerea în practică a unor politici 

educaţionale, valorificarea rațională a resurselor pedagogice, consiliere psiho - 

pedagogică etc. 

Atitudinea fiecărui manager de unitate şcolară faţă de activitatea pe care o 

desfăşoară şi funcţiile ce le exercită este dictată de faptul cum le înţelege sau le 

defineşte pe acestea. 

A fi manager, mai ales unul de succes, ale cărui rezultate pozitive să se răsfrângă 

asupra activităţii instituţiei de învăţământ, înseamnă să fii un membru eficient al 

echipei pe care o reprezintă, un om cu o gândire independentă şi constructivă, un 

purtător de cuvânt al învăţământului, o persoană capabilă să ia decizii şi să rezolve 

probleme, un negociator, un bun cunoscător al problemelor financiare. Munca directă 

cu oamenii e una dintre cele mai dificile [1]. Nu e uşor să colaborezi, să discuţi cu ei, 

să le identifici temerile, potenţialul. Nu e uşor să îi ajuţi să crească profesional. Nu e 

uşor să le fii un model. Pentru că asta este un manager şcolar: un model de urmat. 

Chiar dacă nu vor recunoaşte deschis acest lucru, angajaţii din instituţie îl vor urma şi 

vor avea ce învăţa. De aceea e nevoie în primul rând ca un manager şcolar să 

conştientizeze responsabilitatea enormă care stă pe umerii lui. Practic, el răspunde de 

toată lumea din şcoala pe care o conduce. Faptul că stăpâneşte puterea de a antrena 

întregul colectiv în anumite acţiuni constituie poate cea mai puternică armă pe care o 

deţine în arsenalul lui ca manager şcolar. Pentru a crea un colectiv puternic şi viabil 

prin autoadministrare, trebuie să scoată în evidenţă realizările acestuia şi să 

recunoască public contri buţiile individuale ale membrilor săi. În mod cert, a fi 

manager a devenit o profesie care necesită atât cunoştinţe teoretice, cât şi practice în 

domeniul în care se exercită această funcţie [2]. Managerul şcolar trebuie să fie 

capabil să aplaneze orice conflict. Oferindu-le subalternilor libertate în gândire, 
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independenţă în acţiuni, el trebuie, în acelaşi timp, să insiste asupra luării deciziilor în 

grup, îmbinând astfel loialitatea faţă de membrii colectivului cu cerinţele impuse de 

ştiinţa managerială. Uneori, în calitate de conducător, trebuie să fie ferm pe poziţii şi 

să stăruie asupra propriului punct de vedere, chiar dacă acesta nu coincide cu cel al 

colegilor, ori, luarea deciziilor este o procedură care presupune asumarea unei 

responsabilităţi şi implică conştientizarea consecinţelor pe termen lung. Pe de altă 

parte, managerul şcolar are şi posibilitatea de a uşura viaţa copiilor şi a colegilor, de a 

o face mai interesantă, de a lăsa o „moştenire” generaţiilor viitoare, efort ce va fi 

răsplătit prin recunoştinţa tuturor. 

Managerul unei instituţii şcolare trebuie să fie cadru didactic, care să fi urmat 

cursuri de management educaţional şi care să aibă o vechime în muncă ce poate să-i 

asigure cunoaşterea suficientă a instituţiei pe care urmează să o conducă. În acest fel 

el poate cunoaşte din interior punctele tari şi slabe ale şcolii pe care o conduce şi 

poate trasa împreună cu colectivul de profesori noi direcţii de dezvoltare. 

Managerul şcolar, cu multiple obligaţiuni şi roluri, este personalitatea care 

reprezintă prin forme concrete realitatea unităţii de învăţămînt. Diversitatea 

obligaţiunilor unui manager şcolar se manifestă prin interacţiunea serviciilor 

educaţionale realizate prin intermediul celor mai noi tehnici de organizare şi 

administrare instituţională. Complexitatea administrării se înscrie prin participarea 

directă a managerului şcolar la formarea şi perfecţionarea benefică a proceselor 

educaţionale; la acţiunea adecvată de comunicare cu subalternii, elevii, părinţii 

elevilor şi alţi membri ai comunităţii; la proiectarea şi gestionarea calitativă a 

managementului educaţional şi financiar al instituţiei; la formarea unui mediu psiho-

social sănătos în cadrul unităţii şcolare şi, nu în ultimul rînd, fiind actorul care trebuie 

să-şi îndeplinească rolul de prieten şi dascăl adevărat al elevului. Prin acţiunea 

managerială reală unitatea de învăţămînt îşi asigură nivelul respectiv de cultură care 

întruneşte, în acelaşi timp, totalitatea valorilor intelectuale şi spirituale necesare 

comunicării instituţionale. Comunicarea instituţională, în funcţie de necesităţi şi 

exigenţe, formează acel sistem al valorilor educaţionale prin care managerul şcolar 

devine un stimulator de energie pozitivă care dezvoltă şi crează tabloul perfect al unui 

management educaţional. Eventual, prin logica acţiunilor, managerul orientează 

elevii, cadrele didactice, personalul nondidactic şi personalul auxiliar către acele 

activităţi de valoare care indică rolul distins al procesului de învăţămînt, făcîndu-l 

mai calitativ şi competitiv. Un proces de instruire de calitate se afirmă cu certitudine 

doar printr-un comportament remarcabil al managerului şcolar exprimat prin calităţi 

de valoare, respectiv, fiind un model propriu personalităţii sale care se răsfrînge 

pozitiv în comportamentul copiilor şi subalternilor. Un manager şcolar, conştient de 

acţiunile sale, îşi promovează cu demnitate personalitatea sa în cadrul instituţiei 
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şcolare, iar imaginea şcolii, la rîndul ei, nu face altceva decât să completeze (sau să 

dubleze) personalitatea managerului şi rolul unităţii de învăţămînt în societate. [4]   

Unul dintre rolurile de bază ale directorului instituţiei şcolare constă în iniţierea 

şi coordonarea procesului de autoevaluare a organizaţiei (considerat a fi punctul de 

plecare în elaborarea strategiei de dezvoltare instituţională) prin care se identifică şi 

se descrie starea de lucruri, se dă, de fapt, răspunsul la întrebarea referitoare la locul 

instituției la momentul actual. 

Baza unei analize constă în opinia echipei manageriale şi a colectivului 

profesoral, dar şi a fiecărui manager şi cadru didactic în parte despre procesul de 

educaţie şi instruire în instituţie, despre procesul educaţional în general. Dacă lipseşte 

această bază, atunci nu poate exista nici o analiză complexă şi reală. Mai bine zis, 

analiza procesului educaţional într-o instituţie de învăţămînt preuniversitar rezolvă 

două probleme:  

a) ce este procesul educaţional ca structură şi conţinut; 

b) cu ce pot fi comparate rezultatele obţinute în urma analizei pentru evaluarea 

corectă a procesului educaţional. [1] 

De răspunsul la prima întrebare depinde conţinutul analizei, de răspunsul la a 

doua întrebare – criteriile de evaluare a procesului educaţional. Dificultăţile pot 

apărea din motivul tratării diferenţiate a termenului „analiză”. Sensul de bază este 

completat cu sintagme de tipul „studierea conţinutului”, „demonstrarea apartenenţei 

la o grupă sau clasă anumită”, „depistarea neclarităţilor”, „aflarea necunoscutului”. În 

aceste explicaţii, a analiza înseamnă ”a depista, a afla ce este obiectul dat, a-l studia 

din diferite puncte de vedere”. 

Un manager bun, pentru a realiza cu succes funcţia analitică, trebuie: 

1. să proiecteze raţional procesul de analiză a activităţii instituţiei pe care o 

conduce; aceasta presupune stabilirea obiectivelor, a strategiilor / metodelor / 

instrumentelor utilizate, a indicatorilor de performanţă, ce trebuie atinşi; 

2. să organizeze corect procesul de analiză; în acest sens, managerul trebuie să 

selecteze şi să grupeze diverse activităţi pentru atingerea obiectivelor stabilite, să 

repartizeze responsabilităţile, să stabilească canale de comunicare prin care să se 

asigure coerenţa şi eficienţa intervenţiei şi activităţilor. Sintetizând, se poate spune 

că, managerul, prin diferite niveluri ierarhice, realizează: determinarea activităţilor ce 

reclamă îndeplinirea obiectivelor; gruparea acestor activităţi; pregătirea coordonării 

activităţilor, autorităţii şi informarea pe orizontală şi pe verticală în structura 

organizaţională; 

3. să monitorizeze continuu procesul, oferind informaţii, asigurând suport şi 

consultanţă celor implicaţi în acest proces. Pentru realizarea unei monitorizări 

efective şi eficiente, managerul trebuie să stăpînească cîteva arii de competenţă:  
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a) managementul atenţiei, adică capacitatea de a comunica clar obiectivele şi de 

a direcţiona permanent eforturile angajaţilor;  

b) managementul înţelesului, adică capacitatea de a crea şi de a comunica 

înţelesuri pentru ca acestea să fie însuşite/utilizate de către angajaţi;  

c) managementul încrederii, sau cu alte cuvinte, capacitatea de a fi consistent în 

împrejurări complexe şi dilematice, astfel încît managerul să reprezinte un real sprijin 

pentru angajati;  

d) automanagementul, adică capacitatea de autocunoaştere şi evoluţie [3].  

Instrumentele utilizate în timpul monitorizării sunt importante pentru o evaluare 

obiectivă şi permit managerului să aibă o viziune individuală şi de grup asupra 

eficienţei procesului educaţional. Membrii echipei managerială  trebuie să fie 

conştienţi de faptul, că pentru realizarea calitativă a analizei procesului educaţional 

este nevoie să se deţină următoarele informaţii:  

1) sarcini pedagogice clar formulate;  

2) materiale, care redau starea procesului educational;  

3) nomenclatorul tuturor metodelor, instrumentelor, utilizate pentru atingerea 

scopurilor;  

4) informaţii despre eficacitatea tehnologiilor/metodelor utilizate/ analiza şi 

interpretarea datelor;  

5) modalităţi de asigurare a feedback-ului [3]. 

Echipa care participă la procesul analitic trebuie să înțeleagă clar, că analiza este 

întotdeauna împărţirea unui obiect în cîteva elemente componente, dar aceasta se face 

prin caracterizarea evaluativă a fiecărui element, obţinîndu-se în final obiectul în 

totalitate. 

Competenţa de analiză a unui manager şcolar [4] este una foarte importantă în 

activitatea lui în calitate de conducător al instituţiei şcolare. El trebuie să cunoască 

foarte bine structura şi conţinutul procesului de analiză, sensul, scopul, metodele şi 

instrumentele utilizate (cercetarea şi studierea proceselor, sinteza şi generalizarea 

domeniilor analizate). Managerul şcolar trebuie să poată organiza procesul de analiză, 

corect şi raţional să distribuie unele funcţii în organizarea procesului educaţional şi a 

evaluării lui. 

Activitatea analitică a managerului se realizează pentru perceperea reală şi 

înţelegerea corectă de către echipa managerială şi întreg colectivul profesoral a 

problemelor şi antagonismelor, care apar în procesul de funcţionare şi dezvoltare a 

instituţiei de învăţămînt preuniversitar. Această activitate devine unul din criteriile de 

eficacitate a procesului de conducere. 

Acţiunile conducătorului trebuie să fie direcţionate spre rezolvarea problemelor 

reale şi a cauzelor de apariţie a lor, spre stabilirea obiectivelor din punctul de vedere 

al posibilităţilor reale de atingere a lor, ţinîndu-se cont de condiţiile concrete ale 
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instituţiei şcolare, a anului şcolar, a contingentului de elevi şi părinţi,a 

profesionalismului cadrelor didactice, a bazei tehnico-materiale.  
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