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Management instituțional de calitate pentru o educație de succes 

 

Coordonator de proiect, prof. Mihaela Țurcănașu 

 

În domeniul educației, schimbarea este o necesitate și o realitate permanentă. În România, una 

dintre provocările adresate instituțiilor de învățământ este direct legată de procesul de descentralizare1. 

Pentru a face față cu succes provocărilor acestui proces de descentralizare este nevoie nu doar de o foarte 

bună pregătire a factorilor decizionali din Ministerul Educației Naţionale și Cercetării Științifice și ai 

inspectoratelor școlare, ci și la nivelul echipelor manageriale din instituțiile de învățământ. Conștienți 

de acest fapt și de iminența procesului de descentralizare, am considerat oportun să preîntâmpinăm 

eventualele probleme ridicate de preluarea actului decizional la nivelul școlii prin pregătirea factorilor 

de decizie din Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu”, apelând la oportunitățile de finanțare 

europeană oferite de programul Erasmus+, Acțiunea Cheie 1 - Educație școlară. 

Școala noastră este o instituție complexă de educație, având un număr mare de elevi (peste 1200 

de elevi), înscriși atât la învățământul primar, gimnazial și liceal, cât și în învățământul pentru adulți 

prin programul „A doua Șansă”. Acest fapt creează o presiune crescută asupra echipei de management, 

care trebuie să răspundă unor probleme complexe, legate de adaptarea managementului pentru diferitele 

niveluri de educație. Un alt factor ce îngreunează comunicarea internă și actul decizional îl reprezintă 

funcționarea în trei corpuri de clădire, aflate la distanțe apreciabile între ele (cartiere diferite din Iași). 

Astfel, întreaga funcționare a instituției și managerierea activității celor 82 de cadre didactice și a 

elevilor, precum și utilizarea eficientă a resurselor umane și materiale reprezintă provocări atât pentru 

echipa managerială, cât și pentru comisiile metodice, de evaluare si asigurare a calității, a diriginților, 

S.C.I.M. etc. 

Prin derularea acestui proiect am urmărit ca factorii de decizie (director, membri ai Consiliului 

de Administratie, responsabili/membri ai unor comisii importante precum Comisia de Evaluare şi 

Asigurare a Calității, S.C.I.M, Comisia diriginților, Catedrele/Comisii metodice etc.) să își 

îmbunătățească competențele de management și de comunicare instituțională și să își dezvolte 

capacitatea de înțelegere a procesului de descentralizare pentru o implementare eficientă a acesteia. 

Pentru o funcționare corectă a instituției și asigurarea unui management intern eficient și de 

calitate, considerăm că este necesară și oportună cunoașterea și analizarea unor exemple de bună practică 

în alte state europene care au reușit cu succes să preia un model descentralizat în educație, concomitent 

cu o creştere calitativă a procesului instructiv-educativ și a rezultatelor elevilor, așa cum este cazul 

instituțiilor vizitate de beneficiari în Lisabona, Portugalia.  

Pentru a răspunde acestor nevoi identificate la nivelul instituției noastre, ne-am îndreptat 

atenţâia spre exemple de succes privind descentralizarea educației în Europa. Un astfel de exemplu îl 

reprezintă Portugalia, care în ultima perioada a făcut pași importanți în domeniul descentralizării 

educației, cu efecte pozitive în nivelul de performanță al elevilor, reflectate și în studiile internaționale2. 

(PISA, OECD, UNESCO). 

Putem spune că școala noastră are o experiență îndelungată în accesarea fondurilor europene și 

încheierea unor parteneriate de durată cu instituții de educație din Europa. În funcție de tipul proiectelor 

și obiectivele acestora, beneficiile au fost evidente, ele concretizându-se în promovarea 

interculturalității, toleranței, învățării durabile, creșterea stimei de sine, îmbunătățirea competenţelor 

lingvistice și ICT, consolidarea competențelor profesionale ale elevilor dar și ale cadrelor didactice 

implicate. Totuși, din numeroasele proiecte, niciunul nu a vizat în mod direct, până la prezentul proiect, 

îmbunătățirea competențelor de management educațional, care să faciliteze aplicarea descentralizării în 

domeniul educației. Din acest motiv, considerăm un succes participarea la cursul de perfecţionare 

                                                           
1 http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001202/120275e.pdf. 
2 https://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-overview.pdf. 
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„Management instituțional de calitate pentru o educație de succes”, ce consolidează pe de o parte 

dimensiunea europeană a instituției noastre și o plasează în continuare între instituțiile de renume ale 

învățământului ieșean, iar pe de altă parte îi menține poziția meritorie în cadrul sistemului de educație 

românesc.  

În plus, participarea în acest proiect ne-a facilitat contactul cu realitățile europene de succes în 

domeniul educației, care speram să se reflecte pe termen mediu și lung prin îmbunătățirea rezultatelor 

procesului instructiv-educativ derulat în școala noastră. 

LTEVM acordă o atenție deosebită promovării și derulării unor parteneriate cu instituții de 

educație din Uniunea Europeană, deoarece consideră că aceste parteneriate contribuie la atingerea 

principalului nostru obiectiv, și anume asigurarea unor servicii educaționale de calitate, care să se 

finalizeze prin crearea de competențe durabile și relevante pe piața muncii astăzi deschisă la nivel 

european și nu numai, asigurând inserția absolvenților în comunitate. Parteneriatul încheiat cu CASA 

DA EDUCACAO - Sapere Aude, Lisabona, Portugalia, se integreaza în această politică a școlii, 

contribuind la atingerea obiectivelor propuse prin documentele programatice precum Planul de Acțiune 

a Școlii.  

CASA DA EDUCACAO - Sapere Aude, Lisabona, Portugalia a venit cu o ofertă de formare ce 

corespunde nevoilor identificate la nivelul instituției, asigurând un program echilibrat și ofertant, în 

colaborare cu instituții de renume din Lisabona. Un factor important în alegerea acestui partener l-a 

constituit și credibilitatea acestei instituții care a derulat numeroase proiecte în cadrul programului 

Leonardo da Vinci și Erasmus + cu instituţii de învățământ din Europa și România, inclusiv cu 

Inspectoratul Școlar Județean din Iași, care ne-a oferit datele de contact. 

Apreciem colaborarea cu această instituție ca fiind oportună și din perspectiva activităților 

derulate și a instituţiilor implicate (Primăria Lisabonei, Universitatea din Coimbra, numeroase instituții 

de formare și de învățământ atât private, cât și de stat). Astfel, am aflat despre managementul 

educațional, modalitățile de asigurare a calității în educație, modul de construire și funcționare a echipei 

manageriale, modelul portughez al descentralizarii prezentandu-se provocarile dar si soluțiile adoptate. 

De o importanță deosebită considerăm că sunt și întâlnirile directe cu reprezentanți ai unor școli 

cu profil similar LTEVM, și anume Escola de Comercio de LISBOA, Consorțiul Acochete, INETE, 

unde am analizat managementul instituţional, comunicarea instituțională internă, modul în care se 

realizează parteneriatul Școală-Agent economic și metodele utilizate în vederea realizării educației 

centrate pe elev. 

Întrucât școala noastră asigură pregătirea pentru trei niveluri de învățământ (primar, gimnazial, 

liceal), la care se adaugă educația adulților (programul „A doua șansă”), oportunitatea de a beneficia de 

exemplul de bună practică privind descentralizarea și managementul educațional pe care îl oferă 

Colegiul Valsassina sau Consorţiul Acochete, ce înglobează toate nivelurile de învățământ de la 

grădiniță la liceu, este foarte importantă pentru transferul de know-how. 

Întrucât toate cursurile s-au desfăşurat în limba engleză și au fost derulate întâlniri cu 

reprezentanți ai mai multor instituții de educație din Lisabona, considerăm că prin participarea la aceste 

cursuri cei 10 participanți, factori de decizie de la nivelul LTEVM, și-au îmbunătățit și competențele 

lingvistice și cele de comunicare interumană, toate acestea contribuind, nu în ultimul rând, la creșterea 

stimei de sine. 

Cursurile au cuprins și un program cultural ce a contrbuit la formarea unei viziuni deschise către 

diversitate a profesorilor participanți, în vederea lărgirii orizontului cultural și al spiritului de toleranță, 

atât de necesar din perspectiva construirii Europei unite. 

Cursul de formare derulat în perioada 11 - 22.04.2016 de CASA DA EDUCACAO - Sapere 

Aude prin partenerii săi din Lisabona - Portugalia, a răspuns nevoilor identificate de instituția noastră, 

și anume: 

1. îmbunătățirea competenţelor de management și de comunicare instituțională; 

2. dezvoltarea capacității de înţelegere a procesului de descentralizare pentru o implementare 

eficientă a acesteia; 

3. adaptarea managementului pentru diferitele niveluri de educație; 
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4. utilizarea eficientă a resurselor umane și materiale; 

5. perfecționarea continuă a resursei umane în vederea îmbunătățirii competențelor de 

specialitate, lingvistice și digitale sau cele legate de diferitele responsabilități asumate la nivelul școlii; 

6. consolidarea parteneriatului Școală-Comunitate locală (familie, autorități locale, agenți 

economici) și construirea de parteneriate cu instituții din Europa, în vederea transferului de bune practici. 

Nevoile cărora a răspuns acest proiect se încadrează în obiectivele programului Erasmus+, și în 

mod particular celor cărora se adresează acțiunea KA1 – Mobilități individuale de învățare, pentru 

persoanele din domeniul educației, așa cum reies din Ghidul Erasmus+3. 

Beneficiarii acestui proiect Erasmus+ KA1 sunt 10 cadre didactice care participă la actul 

decizional la nivelul instituției noastre: director, membrii Consiliului de Administrație, membrii 

Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității, reprezentanți ai Comisiei diriginților, responsabilii 

Catedrelor/Comisiilor metodice, membri comisiei SCIM.  

 

Bibliografie 

1. http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001202/120275e.pdf 

2. Rezultatele Pisa 2012 https://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-overview.pdf 

3. Ghidul Erasmus+ 2016  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-

programme-guide_en.pdf 

 

 

 

  

                                                           
3 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-

programme-guide_en.pdf, p. 33. 
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Evaluarea în educație - sugestii și soluții din școlile portugheze 

 

prof. Mihaela Ţurcănaşu 

prof. Mariana Pintrijăl 

Evaluarea reprezintă un act de valorizare ce intervine în toate activitățile umane; ea se referă 

la sistemul de învățământ, dar se află în relație strânsă cu mecanismele sistemului social, generând 

informații cu funcție autoreglatoare, pentru creșterea eficienței instruirii. Poate fi concepută la două 

niveluri (Nicola, 1992):  

- Din perspectiva eficienței: prin prisma raportului dintre resursele materiale și financiare puse la 

dispoziție de către societate și rezultatele învățământului; 

- Din punct de vedere pedagogic: prin prisma raportului dintre obiectivele propuse și rezultatele obținute. 

Evaluarea nu este o activitate didactică singulară, ea trebuie să facă parte dintr-un sistem 

complex, dintr-o strategie de evaluare. Aceasta este importantă atât pentru îmbunătățirea competențelor 

generale ale elevilor, cât și pentru dezvoltarea unui sistem educațional mai bun și mai echitabil. 

Aspectele identificate pe perioada mobilității din cadrul strategiei de evaluare ce funcționează 

în școlile portugheze se referă la mai multe dimensiuni: 

I. evaluarea sistemului educațional; 

II. evaluarea școlii (internă și externă); 

III. evaluarea cadrelor didactice; 

IV. evaluarea elevului. 

I. La evaluarea și monitorizarea sistemului de învățământ se utilizează rezultatele învățării 

la nivel național, prin comparație cu rezultatele la nivel internațional (sistem PISA). Indicatorii cadru 

pentru educație furnizează datele pentru analiza sistemului de învățământ, monitorizarea tendințelor și 

evaluarea cadrelor didactice. 

Sistemul de învățământ preuniversitar din Portugalia este organizat pe următoarele nivele: 

 

An 

școlar  

Vârsta 

elevilor  

Susținere teste 

naționale de 

evaluare 

Nivel de învățământ 

-  0  

Nu este 

obligatoriu 

Creșă  -  1  

-  2  

-  3  

Grădiniță  -  4  

-  5  

Anul 1  6   

Ciclul I 

Nivel 

Educație de 

bază (primar 

și gimnaziu) 

Anul 2 7  Evaluare 

Anul 3 8   

Anul 4 9   

Anul 5 10   
Ciclul II  

Anul 6 11  Evaluare 

Anul 7 12   

Ciclul III  Anul 8 13   

Anul 9 14  Evaluare 
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Sistemul este încă destul de centralizat în ceea ce privește puterea de decizie4. Ministerul 

Educației și Științei este responsabil pentru definirea curriculum-ului, stabilirea și organizarea 

examenelor naționale și de buget.  

 

 

 

 

 

Procentul decizional pentru 

învățământul secundar din Portugalia, 

pentru fiecare dintre nivele (2011) 

 

 

 

 

 

Politicile actuale prevăd creșterea treptată a libertății și puterii de decizie la nivel regional, în 

concordanță cu îmbunătățirea eficienței serviciilor publice. Începând din 2008, municipalitatea are mai 

multe responsabilități, mai ales în învățământul preprimar și cel secundar inferior. Aceste 

responsabilități includ posibilitatea de a propune activități de îmbogățire a curriculum-ului în ciclul 

primar, oferind suport social (masă, transport), infrastructură școlară, precum și angajarea și concedierea 

personalului nedidactic, așa cum a reieșit din discuțiile cu reprezentanții Primăriei din Lisabona, 

Departamentul Educație. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
4 OECD, 2012, Education at a Glance, OECD, Indicators, OECD, Publishing, Paris. 

Anul 10 15   

Liceu  Anul 11 16   

Anul 12 17  Bacalaureat 

Cu ocazia vizitei la Primăria Lisabonei am fost informaţi 

despre sistemul de învăţământ din Portugalia şi modul cum se 

implică instituţia în evaluarea și coordonarea şcolilor. 

Printre atribuţiile municipalităţii în ceea ce priveşte 

sprijinul şcolar al elevilor de la grădiniţă şi învăţământul 

primar se numără: 

 masa la cantine şcolare (91 cantine - 5001980 Euro/an); 

 suport economic (8174 elevi - 511015 Euro/an: rechizite, 

consumabile, suport tehnologic); 

 transport şcolar; 

 sprijin familial. 

 

Primăria se implică activ în activitatea a: 

 71 grădiniţe cu 4529 copii; 

 86 şcoli primare cu 14052 elevi. 
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Un caz special îl reprezintă consorțiile școlare, care în sistemul educațional portughez reprezintă 

o pezență obișnuită, dar pentru cel sistemul educațional românesc reprezintă un deziderat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Printre instituțiile cuprinse în programul de lucru s-a aflat și unul dintre cele mai mari consorții 

școlare, și anume Grupul Școlar Alcochete. 

AGRUPAMENTO ESCOLAS ALCOCHETE îşi desfăşoară activitatea ca un consorţiu în 9 

clădiri situate pe o rază de aproximativ 10 km. Este un Liceu Public, fondat în 2005, care oferă variate 

cursuri orientate în principal spre domeniile tehnologice și științifice, cu cei mai mulți elevi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Organigrama cuprinde un director şi 4 directori adjuncţi pentru cele 4 niveluri de învăţământ 

(preşcolar, primar, gimnazial şi liceal). Cadrele didactice au norma de 22 ore / săptămână. Activitatea 

consorţiului se evidenţiază prin paleta de cursuri pe care o pune la dispoziţia comunităţii şi colaborarea 

cu agenţii economici.  

Consorţiul are în acest an 278 de profesori şi 130 de clase (3247 elevi), ce cuprind toate 

nivelurile de învățământ.  

La nivelul instituției funcționează o comisie de evaluare a calității, cu sarcini similare cu cele 

ale Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității din unitățile de învățământ românești. 

 

 
 

Cadrele didactice sunt evaluate pe baza unei fișe de autoevaluare, iar în cazul suplinitorilor aceștia 

sunt evaluați periodic prin asistențe la ore în vederea prelungirii contractului de muncă. 

De asemenea municipalitatea sprijină educaţia non-

formală (7250 elevi - 1903125 euro/an) prin: 

 card acces şcolar; 

 activităţi de promovare a sănătăţii şi educaţiei 

nutriţionale; 

 programe de înot, gimnastică, sport; 

 educaţie pentru siguranţa publică; 

 reţea de biblioteci şcolare; 

 activităţi artistice. 
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Rezultatele obținute de elevii școlii la examenele naționale au făcut ca aceasta să devină un 

reper educațional pentru comunitate. 

Școala organizează de asemenea și cursuri de formare a adulților în domeniul administrativ, 

informatică și management, întrucât cadrele didactice sunt obligate să acumuleze un anumit număr de 

ore de perfecționare / an, într-un sistem similar cu cel din România. 

 

II. Evaluarea școlii cuprinde autoevaluarea și evaluarea externă. Evaluarea externă, 

instituțională se efectuează o dată la patru ani și se realizează inspecții la clasă numai dacă sunt sesizări 

sau solicitări din partea conducerii școlii. Există așteptări ca școlile să fie capabile să efectueze 

autoevaluarea, dar procesul este încă în stadiu incipient și nu există nicio abordare generală prescrisă. 

Școlile au o capacitate variată de a implementa și conduce autoevaluarea deoarece au informații limitate 

cu privire la modul în care aceasta poate contribui la îmbunătățirea și dezvoltarea generală a strategiei. 

Vizita noastră la Consorțiul Alcochete a coincis cu pregătirile în vederea evaluării externe instituționale, 

programată în perioada imediat următoare. Din această perspectivă am putut afla detalii cu privire la 

evaluarea externă, care constă în evaluarea documentelor, a rezultatelor elevilor din perspectiva 

progresului la examenele naționale, necuprinzând și asistența la ore. Grupul Alcochete se afla în progres 

față de evaluările anterioare, motiv pentru care sperau să obțină, așa cum obținuseră la evaluarea 

anterioară, reducerea normei didactice pentru o serie de persoane considerate de conducerea școlii 

persoane cheie (norma didactică este de 22 ore/săptămână și poate fi redusă la 18-20 ore / săptămână). 

 

III. Evaluarea cadrelor didactice, reprezintă o abordare destul de recentă în Portugalia. 

Formarea iniţială a cadrelor didactice se face în universităţi de stat şi private. Formarea iniţială 

a cadrelor didactice pentru nivelurile preşcolar, primar şi secundar superior include formare ştiinţifică 

şi pedagogică în vederea obţinerii licenţei - licenciatura - după absolvirea cursurilor unei universităţi. 

Cadrele didactice pentru nivelul preşcolar/primar se formează în colegii de învăţământ superior. Sunt 

necesare pentru intrarea în cariera didactică la nivelurile preşcolar şi primar următoarele: diploma de 

licenţă pentru nivel preşcolar + formare iniţială pentru educaţia specială şi modulul de practică 

pedagogică. Pentru ciclul 3 ensino basico + nivel secundar superior, formarea iniţială include formare 

personală, culturală, ştiinţifică, în ştiinţele educaţiei şi practică pedagogică. Licenţa este necesară pentru 

intrarea în profesia didactică. Există 13 universităţi publice şi o universitate deschisă, o universitate 

catolică şi 7 universităţi private unde sunt furnizate cursuri de formare iniţială a profesorilor. 

Profesionalizarea – specializarea în cariera didactică – se face prin formare continuă în cadrul primului 

an, după absolvirea universităţii. 

Admiterea în universităţile care furnizează formare iniţială pentru cariera didactică se face pe 

baza diplomei de liceu şi a unei testări de abilităţi. Sunt admişi la cursurile de formare iniţială adulţii 

peste 23 de ani care nu au diplomă de absolvire a liceului dar au trecut un test special, recunoscut la 

nivel naţional. Universităţile private oferă formare iniţială pentru profesorii de nivel preşcolar, profesorii 

de ciclul 1, nivelul primar şi secundar. Pentru diferite discipline există 14 colegii publice care furnizează 

formare iniţială şi 16 private. Formarea iniţială durează 8-10 semestre. Există şi masterate pentru diferite 

specializări. 
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 Recrutare şi selecţie  

 Profesorii din sistemul public în Portugalia sunt asimilați parțial la statutul de funcţionari 

publici. Cerinţe pentru recrutarea/angajarea cadrelor didactice la nivelurile preşcolar, primar şi secundar 

superior: naţionalitate portugheză sau a unui stat membru UE, calificarea obţinută conform legii, 

inexistenţa interdicţiilor de a ocupa o funcţie publică şi a unor probleme medicale. Selecţia se face în 

urma unei competiţii pe posturi vacante, încheindu-se contract permanent la nivelul şcolii sau într-o 

anumită „zonă pedagogică”. Profesorii din această categorie sunt angajaţi cu contract temporar şi 

înlocuiesc profesorii absenţi titulari. Școlile cu profil vocaţional pot încheia contracte cu profesorii de 

specializări tehnice. De asemenea, şcolile private sau confesionale pot angaja profesori pentru discipline 

specifice conform legii. Ministerul Educaţiei furnizează formarea profesională pentru cei care au diferite 

calificări ştiinţifice, dar nu au formare iniţială de profesori. 

Astfel, profesorii care au predat mai mult de 6 ani pot urma un curs de 2 ani, în două părţi - 

ştiinţele educaţiei & practică pedagogică - furnizat de colegiile de învăţământ superior (calificare prin 

formare continuă). Formarea continuă a cadrelor didactice este simultan un drept şi o obligaţie şi poate 

fi furnizată de către universităţi sau de către alţi furnizori de formare acreditaţi de către Consiliul 

ştiinţific - profesoral pentru formare continuă. Pentru promovare este nevoie ca profesorii să frecventeze 

cursuri pósgraduaçăo. Cursurile de formare continuă pot fi frecventate de către cadrele didactice titulare 

din şcolile publice de la nivelurile preşcolar, primar (ensino basico) şi secundar superior. Pot participa 

la aceste cursuri profesori calificaţi care au lucrat în afara sistemului, profesori calificaţi de limba 

portugheză care au lucrat în alte state sau în şcoli europene, respectiv prfesorii calificaţi din şcoli private. 

Formarea este diferenţiată în funcţie de nivelul la care predă cadrul didactic. De pildă, pentru nivelul 

preşcolar şi ensino basico formarea este axată pe conţinut (cursuri, seminarii), pe şcoală (proiecte, studii) 

sau pe partea practică (workshop-uri sau cursuri de formare practică). Formarea durează cel puţin 15 

ore. 

 Evaluare şi promovare 

Profesorii din sistemul privat pot obţine aceleaşi drepturi pentru calcularea pensiilor, asemănător 

funcţiilor publice. Pentru nivelurile preşcolar, primar şi secundar, promovarea cadrelor didactice se face 

pe baza rezultatelor diferitelor tipuri de evaluări. Evaluarea obişnuită se realizează în cazul cadrelor 

didactice cu contract permanent, la un interval de timp, conform career scale point. Profesorii cu 

contract pe perioadă determinată sunt evaluaţi la sfârşitul acestui contract de către managementul şcolii 

şi de către comitetul de evaluare alcătuit din directorul regional pentru educaţie, care prezidează comisia, 

un profesor desemnat de către Consiliul şcolii şi un profesor cu merite speciale. Evaluarea extraordinară 

se face la cererea profesorului în cauză, care, după 15 ani de experienţă şi obţinerea calificativului 

„bine”, aplică pentru a fi evaluat de către Comitetul de Evaluare. Calificativul „foarte bine” înseamnă 

un bonus de 2 ani în numărarea anilor de serviciu, dar această prevedere nu este operaţională. Evaluarea 

intermediară se aplică profesorilor care au primit calificativul nesatisfăcător şi solicită o altă evaluare la 

jumătatea intervalului dintre evaluări. Aceasta se poate face cu acordul Ministerului Educaţiei, de către 

Comisia de Evaluare. Statutul carierei didactice prevede drepturi şi obligaţii şi stipulează faptul că 

profesorii pot beneficia de ajutor material, tehnic şi de documentare, inclusiv sprijin pentru plata taxelor 

pentru completarea formării iniţiale. 

Sistemul național actual de evaluare a cadrelor didactice se bazează în principal pe evaluarea 

reciprocă. Aceasta include standarde de predare, criterii și instrumente pentru expertize cu consecințe 

asupra progresului în carieră, așa cum a reieșit din discuțiile cu reprezentanții Dgeste. 

Sistemul este focusat mult pe responsabilitate cu privire la îmbunătățirea progresului în carieră, 

dar oferă oportunități limitate pentru feedback cu privire la punctele tari și cele slabe în practica 

pedagogică.  

Cadrele didactice susțin la intrarea în sistemul de învățământ de stat un examen național și obțin 

titularizarea pentru o regiune din Portugalia, spre deosebire de titularizarea din România care se obține 

pentru o unitate de învățământ. O evaluare suplimentară se efectuează pentru cadrele didactice 

suplinitoare și constă într-un interviu și inspecție la clasă la nivelul instituției pentru a obține 

continuitatea în școală. 
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În sistemul de învățământ privat profesorii pot fi și colaboratori externi, din țară sau străinătate 

cu expertiză profesională relevantă pentru specialitatea respectivă. Acest aspect l-am identificat în cadrul 

școlilor private profesionale cum ar fi Școala Profesională Almirante Reis, INETE, CITEFORMA etc. 

și în cazul unor școli profesionale de stat cum ar fi Școala de Comerț. 

Școala Secundară „Marques de Pombal” este una dintre primele școli moderne ale Portugaliei, 

având o vechime de peste 125 ani. Cadrele didactice care predau în acestă școală sunt recrutate atât din 

Portugalia cât și din străinătate. După revoluția din 1974, învățământul profesional, industrial s-a 

diminuat și școala a fost denumită Școala Secundară „Marchizul de Pombal”, prim ministru care a 

prezentat planul de refacere a orașului de la zero după cutremurul urmat de tsunami din 1755. 

Școala este recunoscută la nivel național prin rezultatele obținute de elevi la examenele 

naționale și buna pregătire în domeniile: mecanic, construcții, electrotehnică, industrie ușoară, 

desenatori CAD și calculatoare. Fiind o școală particulară, evaluarea cadrelor didactice în vederea 

angajării era realizată de director care era coproprietar.  

Fiecare disciplină (istorie, geografie, desen, muzică, limbi străine etc) are un laborator bine dotat 

unde elevii se deplasează când au ora respectivă. Același sistem funcționa și în cadrul școlii private 

Valsassina. 

 

  
 

Reforma curriculară și cadrul legal oferă școlii o mai mare autonomie în managementul 

curricumului, a timpului de instruire și flexibilitate în planificarea perfecționării cadrelor didactice.  

Dintre instituțiile vizitate, un rol important cu implicare în dezvoltarea actului educațional prin 

activități de formare profesională și învățare continuă a adulților: profesori, directori ce doresc să se 

perfecționeze, funcționari publici și alte categorii, îl au: 

 Schools Management & Administration DGESTE; 

 ESCOLA SECUNDARIA MARQUÊS DE POMBAL, Alcochete etc. 

Centrul de Formare CITEFORMA. 

 

 

Interesul managementului pentru calitatea 

serviciilor de formare profesională este dovedită 

prin faptul că în școală există un Centru de 

Recunoaștere și Validare a Competențelor 

profesionale pentru adulți. În acest sens școala 

pune la dispoziția directorilor interesați de 

propria dezvoltare profesională cursuri de 

management educațional. 

 

 

La Centrul de Formare CITEFORMA am participat la o dezbatere focusată pe cursuri de 

formare din domeniul contabilității și cel al administrației din domeniul privat sau public. 

Cursanţii beneficiază de dotări de excepţie, cadre didactice bine pregătite într-o unitate 

interesată de calitatea serviciilor de formare profesională, care face demersuri pentru a obţine certificare 
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ISO după evaluarea externă. De asemenea ne-a fost prezentată organigrama instituţiei şi activitatea 

principalelor departamente. Departamentul de formare este organizat pe trei direcţii:  

 Studii şi planificare 

 Calificare profesională 

 Formare coontinuă 

 

 
 

Centrul de formare pregăteşte resursa umană în numeroase domenii cum ar fi: 

 Dezvoltare personală  

 Formarea profesorilor şi a formatorilor 

 Producţie audiovizuală şi mass media 

 Limbi şi literaturi străine 

 Marketing şi publicitate 

 Comerţ 

 Hotel şi restaurante 

 Turism şi agrement 

 Contabilitate şi fiscalitate 

 Management şi administraţie 

 Secretariat şi administraţie 

 Informatică 

 Securitate şi igienă la locul de muncă 

 Impresariat  

Instituţia este apreciată la nivel naţional, fiind percepută ca furnizor de formare profesională cu 

o echipă de formatori redutabilă, iar imaginea ei este pusă în valoare de parteneriate şi colaborări cu: 

 contabili autorizaţi, 

 universităţi, 

 companii (formarea şi implementarea sistemelor de management al calităţii), 

pentru: 

 inserţia pe piaţa muncii; 

 elaborarea şi diagnosticarea necesităţii locurilor de muncă; 

 planificarea strategică a formării profesionale. 
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 Succesul instituţiei demonstrează un management de calitate adaptat şi actualizat cerinţei 

naţionale de forţă de muncă foarte bine calificată.  

 În urma discuțiilor cu personalul de la CITEFORMA a reieșit că există o platformă centralizată 

care înregistrează cursurile de perfecționare și competențele pe care cadrele didactice le-au acumulat 

prin participarea la diferite cursuri de formare. 

 

 Portugalia a lansat o reformă majoră de leadership în școală prin existența a trei consilii: 

 Consiliul general – cu reprezentanți ai personalului școlii, profesori, părinți și autorități locale, cu rol 

în planificare și monitorizare operațională strategică (plan strategic pentru minim 3 ani) și selecția 

liderului școlii; 

 Consiliul pedagogic – care supervizează și coordonează activitatea pedagogică; 

 Consiliul administrativ – care este responsabil cu administrarea resurselor materiale și financiare. 

Un exemplu interesant din perspectiva evaluării îl reprezintă și Școala de Comerț din Lisabona, 

unde am întâlnit o abordare flexibilă a curriculum-ului de către cadrele didactice și managementul școlii. 

Oferta școlii cuprinde o gamă variată de cursuri în domeniul: 

 Comercial, 

 Tehnic, 

 Tehnici de vânzare, 

 Marketing, 

 Manager de vânzări, 

 Organizator evenimente (organizator banqueting) , 

 Operator tehnică de calcul. 

Strategiile manageriale au ca obiectiv de referință atingerea unui nivel de performanță care să 

situeze unitatea de învățământ în topul instituțiilor de formare profesională la nivel național și 

internațional ce oferă servicii ancorate în înalte standarde de calitate. 

 

 
 

Misiunea școlii este de a deschide noi orizonturi profesionale pentru tineri , participarea activă 

în proiecte educaționale care să permită elevilor succesul în traseul profesional. Școala pune la dispoziția 

elevilor săi toate condițiile tehnice pentru ca aceștia să își poată dezvolta competențe profesionale la 

standarde reale de pe piața muncii. Laboratoarele simulează interiorul unui supermarket, vitrina unui 

magazin, expoziții, târguri ale firmelor virtuale. 
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Elevii sunt încurajați să fie creativi, să fie ei înșiși, dar să aibă în vedere și modele de succes din 

firmele în care își desfășoară pregătirea practică. 

Activitățile școlii sunt valorificate în sprijinul educației specifice / management, afaceri. 

Această deschidere spre nou, adaptarea curricumului la etapa actuală a secolului XXI reprezintă 

de fapt rețeta succesului acestei școli. 

Curriculum-ul este modular, flexibil, ceea ce permite îmbunătățirea autonomiei și introducerea 

proiectelor interdisciplinare cu randament în comunitate și companii. Acest lucru ușurează 

reglementarea permanentă a procesului învățării, deoarece progresul se manifestă într-un ritm crescător 

iar manualele ar fi depășite de la an la an, modificările în concordanță cu noile tehnologii neputându-se 

efectua în timp util. Din acest motiv se lucrează cu suport de curs și pachet de fișe de lucru, realizate de 

către profesori și puse la dispoziția elevilor. Pentru aceste activități suplimentare în folosul elevului, 

cadrele didactice sunt degrevate de o parte din norma didactică, proporțional cu rezultatele obținute și 

timpul corespunzător alocat.  

Strategiile ce stau la baza actului didactic sunt orientate spre: 

 dezvoltarea activității și metodologiei centrate pe elev; 

 implicarea și responsabilizarea elevului în procesul de învățare; 

 dezvoltarea și negocierea de competențe noi; 

 dezvoltarea capacității de măsurare și evaluare a procesului de producție; 

 conferințe; 

 master class / susținut de specialiști; 

 stagii de practică în companii multinaționale (640 ore liceu și 1400 ore școala profesională). 

 

  
 

Elevii sunt încurajați să își găsească ei înșiși companii care să le ofere locuri de plasare pentru 

practică.  

Companiile motivează elevii care se evidențiază în perioada stagiului cu premii și chiar îi 

angajează la finalizarea studiilor, sprijină elevii să participe la târguri, contribuie la dotarea 

laboratoarelor din școală cu tehnică de ultimă generație sprijinind financiar școala. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Astfel școala a asigurat locuri de practică în companii din UE prin peste 100 participări în 

mobilități VET în cadrul programelor LLP și Erasmus+. 

 



Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” – Iaşi                                 Casa da Educação Sapere Aude 

 

                 
 
 
 

17 

Cadrele didactice sunt foarte bine pregătite din punct de vedere profesional și își actualizează 

cunoștințele în noile tehnologii prin: 

 Training-uri de specialitate cu profesori universitari; 

 Pregătire profesională personală, continuă; 

 Training-uri la agenți economici; 

 Workshop-uri programate și acordarea de timp liber pentru participare. 

 

 IV. Evaluarea elevilor cuprinde evaluarea sumativă și formativă în cadrul testelor de progres 

în etapele intermediare și la sfârșitul ciclurilor, precum și examenele naționale. Testele sunt concepute 

la nivel național de Institutul Național de Evaluare a Educației și sunt utilizate pentru admitere dintr-un 

ciclu de învățământ la altul și pentru diagnoza sistemului. 

 

Sistemul de notare al elevilor în 

Portugalia 

Notarea Calificativul 

18-20 Excelent 

14-17 Bun 

10-13 Satisfăcător 

10 De trecere 

<10 Nesatisfăcător 

 

Cu toate că evaluarea este percepută ca o parte importantă a rolului profesorului, ea nu este 

utilizată sistematic. Evaluarea ar trebui să urmărească așezarea în centrul procesului de învățământ a 

elevului, care să dobândească abilitatea de a-și evalua propriul progres. 

Admiterea elevilor în învățământul superior se realizează în urma susținerii examenului de 

bacalaureat și a rezultatelor obținute pe parcursul anilor școlari (excepție face media la educație fizică). 

Examenul se derulează la finalul clasei a XI-a, cât și la finalul clasei a XII-a. Examenul de bacalaureat 

la finalul clasei a XI-a constă în susținerea a două probe din disciplinele studiate, iar la finele clasei a 

XII-a alte două probe, una la limba portugheză și a doua probă la o disciplină la alegere în funcție de 

profilul liceului. Admiterea în învățământul superior se face on-line, în funcție de rezultatele obținute. 

O situație specială este cea a absolvenților școlilor profesionale (învățământ dual) care pe lângă 

susținerea examenelor de competențe profesionale pot susține opțional și examenul de bacalaureat. 

Această opțiune este sprijinită de școli prin oferirea unor cursuri suplimentare de pregătire la disciplinele 

de bacalaureat (Alcochete, Școala de Comerț etc.).  

Învățământul primar, secundar și profesional a putut obține o mai mare autonomie încă din 

2008, când s-a semnat un contract cu Ministerul Educației și Științei. Condițiile de garantare a 

autonomiei incluse în contract cuprind: capacitatea de autoevaluare, imaginea și rezultatele pozitive la 

evaluarea externă a școlii. Autonomia școlii se poate manifesta în domenii cum ar fi: organizarea 

pedagogică, curriculum, sprijin social școlar, resurse umane și management financiar.  

Școli profesionale importante ce au o astfel de autonomie sunt: INETE și Școala Profesională 

Almirante Reiss etc. 
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Elevii sunt sprijiniţi de către agenţii economici şi şcoală cu expertiză tehnică şi cu tehnologia 

necesară pentru a realiza partea practică, aplicată a proiectelor de absolvire şi certificare profesională. 

Această colaborare este eficientă şi cu beneficii reciproce, agenţii îşi recrutează în cunoştinţă de cauză 

cei mai buni elevi care devin angajaţi, iar şcoala atrage tot mai mulţi elevi care doresc să se realizeze şi 

să obţină certificare în aceste domenii. 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatele obținute de elevii școlii la examenele naționale, admiterea în învățământul superior 

și inserția pe piața muncii sunt confirmate și demonstrează calitatea actului didactic, calitatea 

managementului instituțional, calitatea cadrelor didactice și evaluarea și autoevaluarea justă a procesului 

de învățământ atât la nivelul școlii cât și la clasă.  

 

Concluzii şi recomandări 

Evaluarea în educație (a cadrelor didactice și a elevilor) reprezintă un mijloc important de 

ameliorare a eficienţei educaţiei. Principiul său cheie este acela că actori din primele rânduri ale 

sistemului de învăţământ – cum sunt profesorii, directorii şcolilor şi alţi factori cu putere de decizie de 

la nivelul şcolii – sunt responsabili pentru îmbunătăţirea performanţelor educaţionale. 

Prin urmare, în centrul proceselor de evaluare se situează stabilirea corectă a standardelor în 

educație şi planificarea acțiunilor de învățare. Proiectul „Management instituţional de calitate pentru o 

educaţie de succes” derulat prin programul Erasmus+ Acţiunea Cheie 1 al cărui beneficiar este Liceul 

Tehnologic Economic „Virgil Madgearu”, în parteneriat cu Casa de Educacao Sapere Aude din 

Lisabona, şi-a propus să utilizeze în mod constructiv experiența acumulată de sistemul portughez.  

Cele 10 cadre didactice cu rol decizional la nivelul LTEVM au urmărit aspecte privind: 

evaluarea în educație, comunicarea instituțională, experiența în domeniul descentralizării pe care colegii 

din Portugalia le-au acumulat și utilizat în ultimii ani, contribuind la îmbunătățirea sistemului portughez 

ce se află în progres conform analizelor europene.  

La nivelul școlilor care au constituit exemple de bună practică ce au găzduit activitățile de 

învățare din cadrul proiectului funcționau comisii de evaluare a calității similare cu CEAC ce 

funcționează în instituțiile de învățământ din România. Evaluarea externă era realizată de către instituții 

ale statului dar si de către instituții private care acordă certificate ISO (Valsassina și CITEFORMA). Un 

element important îl reprezintă faptul că în Portugalia, în cazul în care școlile înregistrează progres, le 

este acordată o normare mai mare pentru anii școlari următori, astfel încât școlile pot reduce norma 

didactică unor persoane - cheie care contribuie la buna desfășurare a activității de management (șefi de 

catedră, directori adjuncți).  

În urma discuțiilor cu personalul de la CITEFORMA a reieșit că în Portugalia există o platformă 

centralizată care înregistrează cursurile și competențele pe care cadrele didactice le-au acumulat prin 

participarea la diferite cursuri de formare. Această platformă ar putea fi o idee de îmbunătățire a 

activității de perfecționare a cadrelor didactice din România care în acest moment sunt nevoite să 

raporteze personal cursurile și creditele acumulate, centralizarea datelor fiind greoaie și uneori inexactă. 
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O soluție interesantă am întâlnit și în domeniul selectării elevilor pentru admiterea în clasa a IX-

a la liceele cu profil tehnologic (profesional). În urma activităților găzduite de Școala de Comerț din 

Lisabona a reieșit că succesul școlii era pregătit printr-o selecție atentă a elevilor ce aplicau pentru 

diversele profile ale școlii. Candidații erau selectați nu doar în urma rezultatelor școlare dar și pe baza 

unui interviu realizat de consilierii școlari care stabileau dacă elevul are înclinații către meseria pe care 

dorea să o urmeze sau nu. Un al element interesant îl reprezenta faptul că maiștrii instructori profesează 

/ profesaseră anterior în domeniul în care pregăteau elevii de la școlile profesionale, fiind angajați la 

școlile profesionale private ca și colaboratori.  

Experienţa şi competenţele formate în urma participării la acest curs de formare, ne vor ajuta să 

contribuim prin implicare directă la îmbunătățirea calităţii managementului instituţiei. 
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Descentralizarea învăţământului şi legislaţia în vigoare 
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1. Cadrul general - scurtă abordare teoretică 

 

Milton Friedman susţinea că o societate democratică stabilă este imposibil de realizat, fără a 

accepta pe scară largă un set comun de valori şi fără acumularea unui nivel minimal de alfabetizare 

şi de cunoştinţe. Prin educaţie sunt obţinute ambele, iar educaţia va fi utilă atât copilului sau părinţilor, 

cât şi celorlalţi membri ai societăţii. Guvernul ar trebui să stabilească ca fiecare copil să primească un 

anumit nivel de educaţie.5 Deci, implicarea instituţională este cerută, dacă nu impusă, de mai bine de un 

secol în urmă... 

Abordările educaţiei sunt timpurii, însă implicarea unei instituţii în organizarea sa a fost mereu 

o problemă de dezbatere printre teoreticienii din domeniu. 

În termeni generali, descentralizarea reprezintă transferul de autoritate, responsabilitate şi 

resurse în privinţa luării deciziilor şi a managementului general şi financiar către unităţile de învăţământ 

şi comunitatea locală, către cei ce beneficiază efectiv de serviciile educaţionale. De asemenea, aceasta 

mai este definită ca un sistem de organizare administrativă care permite colectivităţilor umane sau 

serviciilor publice să se administreze între ele însele, sub controlul statului, care le conferă personalitate 

juridică, le permite constituirea unor autorităţi proprii şi le dotează cu resursele necesare. 

Indiferent de ţara de aplicare, descentralizarea nu trebuie privită ca un scop în sine, ci ca o 

menire a strategiei naţionale de educaţie, menirea de a crea un cadru prielnic de desfăşurare a 

serviciilor educaţionale, bine organizat, finanţat şi administrat conform legislaţiei europene (atât 

România, cât şi Portugalia sunt ţări UE).  

Uniunea Europeană este riguroasă în ceea ce priveşte buna funcţionalitate a sistemelor de 

învăţământ, specificând că accesul la educaţie trebuie să fie liber, egal şi deplin pentru toţi copiii şi 

tinerii europeni. De asemenea, legislaţia europeană obligă şcolile spre realizarea unei calităţi superioare 

a procesului instructiv-educativ, la adecvarea ofertei educaţionale la interesele şi nevoile beneficiarilor 

direcţi şi indirecţi. 

Descentralizarea învăţământului este eficientă aduci când aduce plus valoare educaţiei, când 

integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii şi în societate este realizată pe baza competenţelor profesionale 

dobândite. 

În România, descentralizarea învăţământului a început în anii 1990, odată cu eliminarea 

comunismului, pe liniile specificate în figura anterioară. 

 

 

 

  

                                                           
5 Friedman, M. Friedman R., Liber să alegi: un punct de vedere personal, Editura All, Bucureşti, 1998, p. 130. 
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Figura 1 – Domeniile de acţiune privind descentralizarea învăţământului românesc şi portughez 

 
Sursa: prelucrare personală după www.edu.ro 

 

De asemenea, descentralizarea nu trebuie să producă dezechilibre şi distorsiuni în organizarea, 

conducerea şi susţinerea de la nivel naţional a sistemului de învăţământ. Acest proces va asigura 

repartizarea clară, echilibrată şi bine delimitată a puterii de decizie între organismele şi instituţiile 

reprezentative ale comunităţilor locale şi regionale, pe de o parte şi cele de la nivel naţional. Succesul 

descentralizării se bazează în principal pe echilibrul între autoritate şi responsabilitate pe de o parte, 

precum şi capacitatea resurselor umane şi fluxurile de informaţii, pe de altă parte. 

 

Figura 2 – Abordarea descentralizării în teoria portugheză 

 
Sursa: prelucrare personală după International Institute for Educational Planning 

 

Aşa cum putem observa în figura anterioară, abordarea descentralizării este asemănătoare cu 

cea românească, deci vom continua studiul de faţă pe aceeaşi piloni şi pe obiectivul proiectului nostru. 

 

2. De ce sistemul de învăţământ a fost centralizat? De ce descentralizare? 

 

Din cele mai timpurii ofrande ale educației s-a urmat un stagiu de practică sau de învățare prin 

model de practică și totul a fost controlat de către profesori individuali. De-a lungul timpului, 

comunitățile au preluat controlul asupra educației, fiecare comunitate urmărind atingerea propriilor 

obiective. Inițial, instruirea a fost asigurată de membrii unei caste profesor sau de către persoanele alese 

participarea factorilor non-administrativi, a 
reprezentanţilor societăţii civile, la procesul de luare a 
deciziilor (părinţi, ONG, mediul de afaceri, asociaţii 

profesionale, parteneri sociali etc.). 

transferul competenţelor decizionale de la nivelurile 
centrale către cele locale şi/sau organizaţionale, 

pentru a apropia decizia de beneficiarii serviciului 
public de educaţie. 

redistribuirea responsabilităţilor, a autorităţii 
decizionale şi a răspunderii publice pentru funcţii 

educaţionale specifice, de la nivel central către 
nivelul local
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de către organizațiile religioase sau civile pentru credința sau nivelul de educație al lor. Aceste persoane 

nu au fost instruiți ca profesorii de astăzi. Chiar și așa, aceste sisteme au fost eficiente în predarea 

competențelor de bază. De exemplu, în orașele-state din ceea ce este acum Portugalia, o mare parte a 

populației a atins un prag înalt de alfabetizare. Pe de altă parte, profesorii rareori generează un set comun 

de valori și fapte, chiar în cadrul aceluiași oraș. 

De asemenea, extinderea educației în întreaga lume, în secolul al XIX-lea și al XX-lea, a avut 

loc simultan cu dezvoltarea unor guverne puternice, care a urmărit standardizarea conținutului și a 

proceselor de școlarizare. Au existat, este adevărat, diferențe în locul guvernanței educației. 

În câteva țări, guvernarea inițială a fost realizată de către comunități mici sau municipalități. În 

alte ţări, guvernarea a revenit statului, provincial sau la nivel național. În cele mai multe țări, guvernele 

au fugit de fapt de școli, în timp ce în câteva țări s-au monitorizat școli conduse de grupuri non-

guvernamentale sau persoane particulare. În toate cazurile, cu toate acestea, guvernele au avut o 

autoritate asupra educației, care anterior a fost exercitată de către grupuri diferite, din afara guvernului. 

Cu alte cuvinte, controlul educației a terminat mai centralizat decât înainte în unele ţări, dar nu şi în 

România şi Portugalia. 

Educația s-a îmbunătățit foarte mult în ultimii 15 ani, din punct de vedere al calităţii, ca rezultat 

direct al capacității de a standardiza conținutul și modul de furnizare al serviciilor educaţionale. 

Standardizarea a apărut prin specificația guvernului a ceea ce urma să fie urmărit în școli, ceea ce ar 

putea fi predat, care ar putea fi predat, care ar putea preda, în cazul în care predarea va avea loc, și modul 

în care vor fi finanțate școli obiective. În cele mai multe țări, guvernele s-au bazat pe „inspectori” sau 

„supraveghetori” pentru a asigura punerea în aplicare a reglementărilor centrale. Țările care nu sunt în 

măsură să efectueze o supraveghere eficace, dar cu un grad ridicat de democratizare, au avut niveluri 

mai scăzute ale calităţii. 

Știința nu numai că a extins cu mult corpul de cunoștințe care urmează să fie predate, ci a extins, 

de asemenea, setul de cunoștințe despre modul în care oamenii învață și despre cum să se organizeze 

școlile, cu scopul de a obţine performanţă în educaţie. Cercetătorii au comparat școlile din cadrul UE și 

între țări în urmărirea modului de a obține educația cea mai eficientă, motiv pentru care participarea în 

cadrul acestui proiect este relevantă şi centrată pe obţinerea de rezultate model.  

 

3. Mediul şcolar românesc – cadrul conceptual şi legislativ 

 

Putem numi mediul şcolar, generic vorbind, totalitatea factorilor fizici, informaţionali, 

atitudinali-afectivi, sociali şi organizaţionali care determină sau influenţează, individual sau în 

interacţiune, un proces intenţionat de învăţare. Prin această definiţie, am considerat cei trei poli ai relaţiei 

educaţionale fundamentale, „elevul”, „profesorul” – ca actori esenţiali – dar şi „scena” pe care cei doi 

actori interacţionează şi care le limitează sau, dimpotrivă, le potenţează performanţele.  

 

 

 

 

 

Figura 3 – Componentele 

mediului şcolar (Sursa: prelucrare 

personală după www.edu.ro) 
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Considerăm că legislaţia calităţii educaţiei este cea care, pe termen lung, va asigura o optimizare 

a mediului şcolar în raport cu scopurile politicilor educaţionale dar şi cu nevoile integrării 

învăţământului românesc în spaţiul educaţional european.  

Legislaţia calităţii în învăţământ este de dată recentă (vom enumera acele elemente cu relevanţă 

pentru studiul de faţă):  

Legea învăţământului nr. 84/1995 

 Legea nr. 354/2004 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995; 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare – care a stabilit cadrul general al 

managementului calităţii educaţiei, la nivel naţional şi la nivel de furnizor de educaţie;  

 Hotărârea Guvernului nr. 21/2007 pentru aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare 

provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare 

periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar – care a stabilit condiţiile minimale de funcţionare 

pentru unităţile şcolare de nivel preuniversitar, acele elemente care, conform legislaţiei în vigoare, 

definesc o instituţie şcolară. Acest act normativ a definit cerinţele minimale pentru mediul şcolar;  

 Hotărârea Guvernului nr. 1534/2008 pentru aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de 

performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar – care a stabilit un 

model pentru ceea ce înseamnă o „educaţie de calitate” (implicit, un mediu şcolar de calitate).  

 

Standardele (care reprezintă nivelul minim de calitate acceptabil în sistem) şi standardele de 

referinţă (care reprezintă nivelul optim de calitate stabilit pe baza bunelor practici existente la nivel 

naţional şi internaţional) au relevanţă pentru ceea ce înţelegem prin „mediu şcolar”. Toate domeniile, 

criteriile, subdomeniile, indicatorii şi descriptorii formulaţi contribuie la stabilirea unui mediu şcolar 

optim, iar acţiunea de îmbunătăţire continuă (esenţa oricărui sistem de calitate) asupra oricărui element 

al sistemului de calitate, influenţează, direct sau indirect, mediul şcolar. 

 

4. Educaţia şi procesul descentralizării în Potugalia – este sistemul portughez unul centralizat? 

 

1.1. Cadrul general 

Politicile educaţionale din Portugalia sunt centrate pe trei nivele: 

1. Elev – cum să genereze calitate şi echitate privind inserţia acestora pe piaţa muncii şi să asigure 

pregătirea lor pentru viitor; 

2. Instituţii educaţionale – cum să se asigure calitatea în educaţie printr-un bun management educaţional 

al şcolilor şi strategii corecte de evaluare; 

3. Sistemul educaţional (Guvernul)– cum este organizat sistemul portughez de educaţie astfel încât să 

ofere politici de educaţie calitative în ceea ce priveşte guvernanţa şcolilor şi politicile de finanţare ale 

acestora. 

Sistemul de educaţie din Portugalia, aşa cum am putut observa şi în cadrul formării noastre, dar 

şi conform precizărilor OECD, este prezentat ca unul centralizat până în anul 2008, dar cu o creştere 

semnificativă a deciziilor locale în sfera aplicării politicilor educaţionale şi puternice aspecte de 

descentralizare în ultimii cinci ani. 

Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei este responsabil pentru definirea curriculum-ului, decide modul 

de recrutare al cadrelor didactice şi de desfăşurare a examenelor de angajare, oferă liniile directoare 

pentru examenele naţionale ce sunt elaborate de un institut independent şi dimensiunea bugetului pentru 

învăţământul obligatoriu. Alte organisme care se ocupă cu implementarea politicilor educaţionale sunt: 

 Serviciile Ministerului Educaţiei, cum ar fi Secretariatul General (SG), șase Direcțiile generale 

(Management Instituţional, Educație, Planificare și Management Financiar, Educație și Știință Statistică, 

Învățământ superior și Şcoli), Institutul Educațional de Evaluare (IAVE), Agenția Națională pentru 

Calificări și Educaţie Profesională (ANQEP), Consiliul Științific și Pedagogic de Formare continuă 

(CCPFC) și Inspectoratul General al Educației și Științei (IGEC) 
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 Organisme consultative, cum ar fi Consiliul Național al Educației (CNE), în cazul în care părțile 

interesate furnizează guvernului consultanță pe probleme educaționale naționale, Consiliul școlii, 

Organizațiile, Asociația Națională a Municipalităților portugheze și profesorilor, părinți, asociațiile 

profesionale (inclusiv organismele disciplinare). 

 Serviciul de Coordonare al Consiliului pentru Învățământul Superior (CRUP), Serviciul de 

Coordonare al Consiliului pentru Instituții Politehnice (CCISP) și Agenția Națională de Evaluare și 

Acreditare a programelor de învățământ superior (A3ES). 

 

Portugalia este în creştere treptată în ceea ce priveşte luarea deciziilor de la nivel local spre 

central pentru a îmbunătăţi eficienţa serviciilor publice. Începând cu anul 2008 au fost alocate mai multe 

responsabilităţi primăriilor, mai ales pentru segmentul pre-primar şi învăţământul secundar inferior. 

Dintre cele mai importante activităţi asupra cărora municipalităţile pot decide sunt: oferirea de activități 

de îmbogățire a curriculei în primul ciclu, oferind suport social (mese școlare și transport), infrastructura 

școlară de gestionare, precum și angajarea și concedierea personalului nedidactic (după cum se poate 

observa în Figura 4). La nivel secundar superior, nici o putere de luare a deciziilor nu revine în prezent 

autorităților locale sau regionale sau, cel puţin, nu într-un procent semnificativ6. 

 

 

Figura 4 – Procentul deciziilor luate în școlile publice secundare pentru fiecare nivel de 

guvernare 

 

 
 

    Portugalia       Ţările OECD 

 

Sursa: prelucrare personală după Raportul OECD (Organizaţia pentru Cooperare şi 

Dezvoltare Economică), Education at a Glance 2014: OECD Indicators, OECD Publishing 

 

 

În ultimii ani, şcolile portugheze au dobândit o mai mare flexibilitate în luarea deciziilor, 

ajungând în anul 2012 la un procent de 22% la nivelul învăţământului secundar inferior. Deşi acest 

procent este destul de mic faţă de media OECD de 41%, anul 2016 ne găseşte în ipostaza de a numi 

sistemul portughez puternic orientat spre descentralizare 

 

 

 

 

 

                                                           
6  Aprilie 2016, momentul stagiului de formare al celor zece cadre didactice, ne-a găsit în faza reformei 

educaţionale, iar acest aspect urmează să aibă modificări valoroase pentru aplicarea în viitor a politicilor 

educaţionale la nivelul învăţământului secundar superior. 
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Reorganizarea sistemului de educaţie portughez şi creşterea deciziilor la nivelul şcolilor şi la 

nivel local – dovadă a descentralizării sistemului de învăţământ 

Portugalia a reorganizat sistemul de învățământ în ultimii ani pentru a reduce implicarea 

administrației centrale și a crește implicarea autorităților locale și școlare în procesul de luare a 

deciziilor. La sfârșitul anilor 2011 și 20127 , Ministerul Educației și Științei a luat măsuri pentru 

raționalizarea serviciilor sale, ca parte a planului pentru reducerea și îmbunătățirea Administrației 

Centrale („Plano de Redução e Melhoria da Administração Central”, PREMAC). Direcția Generală a 

Şcolilor (Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolar, DGEstE) a preluat atribuțiile fostei Direcții 

Regionale pentru Educație (demontate în 2013), dar are mai puțină putere de intervenție asupra rețelei 

școlare, care acum are mai multă autonomie. Alte servicii au fuzionat pentru a crea un sistem de 

guvernare cu o mai mare coeziune (de exemplu, Direcția Generală de Educație a preluat 

responsabilitățile Direcției Generale de Inovare și Dezvoltare Curriculară). 

Începând cu anul 2005, Portugalia a reorganizat întreaga rețea școlară prin închiderea școlilor 

considerate prea mici (mai puțin de 21 de elevi) și punerea în aplicare a politicii de cluster8 pentru şcoli 

(School Improvement). Municipalitățile au participat la această reorganizare prin Acordul privind 

reorganizarea rețelei școlare („Acordo Relativo à Reorganização da Rede Escolar”, 2010) între 

guvernul central și Asociația Națională a Municipalităților din Portugalia (Associação Nacional dos 

Municipios Portugueses). Conform acestui Acord, municipalitățile identifică şcolile ce necesită a fi 

închise și aplică măsurile de redistribuire către Guvern. 

La nivelul școlilor, reforma curriculum-ului și a cadrului legislativ oferă școlilor o autonomie 

mai mare asupra managementului curriculum-ului, timpul de instruire și flexibilitate în planificarea 

formării cadrelor didactice. După cum s-a menționat într-un raport al OECD privind evaluarea 

cadrelor didactice, Portugalia a lansat o reformă majoră privind conducerea școlii în 2008, care a 

stabilit trei consilii în școli: Consiliul General (cu reprezentanți ai personalului școlii, profesori, părinți 

și autorități locale), care este responsabil de planificare operațională și strategică, monitorizarea și 

selectarea liderului școlar; Consiliul pedagogic, care supraveghează și coordonează activitățile 

pedagogice, și Consiliul de administrație, care este responsabil de aspectele administrative și 

financiare. 

Şcolile primare și secundare pot obține o mai mare autonomie prin semnarea unui Acord de 

Autonomie cu Ministerul Educației și Științei (2008). Condițiile de acordare a unui contract de 

autonomie includ realizarea unui raport de autoevaluare a activităţilor educaţionale şi primirea unei 

evaluări externe pozitive. Aceste contracte permit o mai mare autonomie în domenii cum ar fi 

organizarea pedagogică, organizarea curriculum-ului, resurse umane, suport social școlar și de 

management financiar. Numărul de școli cu un contract de autonomie a crescut de la 22 de școli în 

2010 la 212 de școli în 2013 (26% din clustere școlare) şi 516 şcoli în 2015. 

 

1.2. Finanţarea sistemului educaţional portughez 

Investițiile Portugaliei în instituțiile de învățământ, la toate nivelurile de învățământ, sunt de 

5,4% din PIB, sub media OECD de 6,1%, însă dublu faţă de alocarea din PIB pentru educaţia din 

România (Figura 5) 

 

 

 

 

                                                           
7 Raport OECD, 2014, www.oecd.org.  
8 Cluster - o grupare de persoane juridice și persoane fizice constituită în baza unui contract de asociere, încheiat 

între organizațiile din sfera științei și inovării acreditate și/sau instituțiile de învățămînt superior acreditate, alte 

organizații necomerciale, pe de o parte, și agenți economici, autorități ale administrației publice locale, asociații 

patronale sau asociații profesionale, persoane fizice, instituții financiare, organizații internaționale, investitori 

autohtoni sau străini, pe de altă parte, în scopul desfășurării activității de cercetare științifică, de învățământ și de 

transfer tehnologic al rezultatelor științifice și inovațiilor, valorificării lor prin activități economice. 
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Figura 5 – Investiţiile în educaţie - Portugalia, România şi ţările lumii 

 

 
Sursa – Institutul Naţional de Statistică. www.insse.ro 

 

 

De-a lungul ultimilor cinci ani, procentul PIB alocat educaţiei portugheze a crescut cu 0,34 

puncte procentuale (mult sub creșterea medie a OECD de 0,7 puncte procentuale) și, astfel, s-au impus 

reduceri bugetare. Aproape toate cheltuielile pentru instituțiile de învățământ sunt din surse publice 

(92,5% în 2011, comparativ cu media OECD de 83,9%), iar ponderea cheltuielilor private pentru 

instituțiile de învățământ (7,5%) este mai mică decât jumătate din media OECD (16,1%). Finanțarea 

privată este mai mare în învățământul terțiar (aproximativ 31,4% din totalul cheltuielilor) şi, la fel ca şi 

în România, criza financiară a avut un impact asupra finanțării disponibile și Portugalia încearcă să 

optimizeze utilizarea resurselor financiare pentru educație și formare profesională. 

Cheltuielile anuale pe student din învățământul primar la cel terțiar (inclusiv activități de 

cercetare și dezvoltare) este de 7.741 dolari în 2011, sub media OECD de 9.487 dolari9. Din 2005 până 

în 2011, cheltuielile per elev au crescut cu 5%, în învățământul primar, secundar și post educația non-

terțiar secundar, în timp ce înscrierea în învăţământ a scăzut cu 3% (scăderea medie a OECD a fost de 

asemenea, 3%). Statul este principala sursă de finanțare pentru educație în Portugalia. Ministerul 

Educației și Științei are, de asemenea, responsabilitatea asupra finanțării publice a educației. Școlile 

publice primesc finanțare direct de la bugetul de stat, și școlile private, care au un contract charter10 

sunt finanțate parțial de către minister. Ca parte a abordării descentralizate, autoritățile locale 

(municipalitățile) pot finanța costurile pentru gestionarea instituțiile de învățământ, de transport și 

activitățile extra-curriculare. Familiile plătesc pentru rechizite școlare și sunt percepute taxe școlare în 

activităţile educaţionale facultative. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Raport Oficial OECD 2014, www.oecd.org. 
10 Termenul charter defineşte un contract între două entităţi (persoane fizice sau juridice) ce prevede prestarea 

unor servicii de către una din părţi spre folosinţa exclusivă a celeilalte părţi. 
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Sporirea eficienței și eficacității sistemului de finanțare a învăţământului portughez pentru 

a oferi educație de calitate 

Potrivit unor surse din minister, politica pentru finanţarea educaţiei în Portugalia a fost 

revizuită, în scopul de a reduce costurile operaționale, prin creșterea numărului mediu de elevi pe clasă, 

reducerea orelor de predare în reforma curriculară și în domeniul sportului, integrând mai multe școli 

în grupuri școlare și fuzionarea grupurilor școlare existente (aşa se explică apariţia Consorţiilor 

Şcolare), prin Planul Național de Lectură (Nacional de Leitura Programa) și Biblioteca „Rețeaua 

Şcolară” (Rede de Bibliotecas Escolares) și prin continuarea reducerii numărului de cadre didactice 

angajate cu contracte pe perioadă determinată (nu sunt integrate în sistemul public de învățământ) și 

non-înlocuirea profesorilor pensionari. 

La nivelul învățământului superior, măsurile de revizuire a costurilor cu educaţia includ 

reducerea costurilor de exploatare și revizuirea criteriilor de stabilire a numărului de posturi vacante 

în instituțiile publice terțiare, odată cu adaptarea ofertei educaționale la nevoile țării. Două universități 

publice din Regiunea Lisabona, Universitatea din Lisabona (Universidade de Lisboa) și Universitatea 

Tehnică din Lisabona (Universidade Técnica de Lisboa) au fost comasate într-o singură instituție. 

Ministerul oferă burse pentru studenți, bazate pe nevoile financiare, pentru a limita impactul negativ al 

reducerilor bugetare asupra numărului de studenți. 

Portugalia sprijină, de asemenea, cercetarea și dezvoltarea prin intermediul Studiilor 

Universitare prin Grant (Bolsas de Formação Avançada, 2013), administrat de Fundația pentru Știință 

și Tehnologie. În anul 2008, un decret a extins responsabilitățile de finanțare ale municipalităților din 

învățământul secundar inferior (municipalitățile au fost responsabile pentru finanțarea școlilor din 

învăţământul pre-primar și primar). Primăriile sunt responsabile de finanțarea acestor domenii ca: 

managementul personalului nedidactic, acțiunea socială școlară, construcția, întreținerea și furnizarea 

echipamentelor şcolare. Aceste transferuri sunt efectuate prin semnarea contractelor de punere în 

aplicare. 

 

 

5. Domenii ale sistemului care sunt supuse descentralizării. Analiză România – Portugalia 

 

În urma stagiului de formare a celor zece profesori în cadrul proiectului „Management 

instituţional de calitate pentru o educaţie de succes” (2015-1-RO01-KA101-014616), în cadrul 

căruia au fost abordate cinci teme de interes major şi au avut loc dezbateri, realizându-se conexiuni, 

asemănări şi deosebiri între sistemele de învătământ românesc-portughez-UE, concluziile obţinute (în 

contextul dat, descentralizarea învăţământului), se materializează în axe majore de referinţe şi, de ce nu, 

în aplicarea lor în strategiile de management educaţional din România. 

Astfel, vom continua abordarea de faţă prin analiza conceptului sub forma mirror (România – 

Portugalia). Mai întâi vom enumera domeniile descentralizării, de altfel construite şi specificate în 

funcţie de concluziile obţinute în urma stagiului din Lisabona: 

 

1. Curriculum 

2. Evaluarea şi certificarea 

3. Reţeaua şcolară şi fluxurile de elevi 

4. Conducere şi administrare 

5. Resursele umane 

6. Politicile de finanţare 
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Figura 6 – Structura învăţământului portughez (obligatoriu până la 18 ani) 

 
Sursa: prelucrare personală în urma stagiului de formare 

  

Programul de lucru din timpul formării în Lisabona, discuţiile şi analizele realizate asupra 

managementului sistemului educaţional, trimite abordarea noastră mai mult în planul învăţământului 

preuniversitar, specificând că în luna aprilie a anului 2016 sistemul portughez intra în reformă totală, 

dat fiind ambientul politic de la acea vreme. Activităţile de formare din cadrul proiectului, care au format 

o concluzie certă a ceea ce înseamnă descentralizare în învăţământul portughez, sunt: 

 

 Conferința – Prezentarea sistemului managerial educațional în Europa, având în centrul atenției 

România și Portugalia; 

 Institutul Educației – Universitatea Lisabona - o unitate/ un element al Universității Lisabona, 

dedicat cercetării, instruirii și intervenției în problemele Educației și Cercetării în Portugalia. Obiectivul 

său principal este de a contribui la o mai bună înțelegere a fenomenului educațional și a procesului 

formator, ajutând la îmbunătățirea calității educației și cercetării; 

 Dezbaterile de la Școala Navegador Rodrigues Soromeho – modelul descentralizării, o școală 

publică care este considerată de bună practică în ceea ce privește Managementul și Administrația – de 

la grădiniță la nivelul secundar, Sesimbra, Portugalia; 

 
Şcolile la care am participat la dezbateri au un bun management şcolar (Colegiul Valsassina, 

Şcoala de Comerţ, Școala Navegador Rodrigues Soromeho etc.) , serviciile educaţionale fiind bine 

conturate, iar clasele au o structură asemănătoare cu cele româneşti. Managerul instituţiei are o 

colaborare strânsă cu şefii de catedră care au putere de decizie asupra domeniului pe care îl coordonează, 

cu avizul directorului, bineînţeles. Activităţile de consiliere sunt coordonate de către „diretores de 

turma” – diriginţii din clasele româneşti. Ceea ce ne-a uimit a fost serviciul de asistenţă educativă al 

acestor şcoli, modul de colaborare cu părinţii, conducerea şcolii şi reprezentanţi ai organismelor locale. 

Centrul de asistență de specialitate portughez este un serviciu care își propune să promoveze 

existența unor condiții care să asigure integrarea deplină a elevilor cu cerinţe speciale, dar nu numai (în 

şcolile din Lisabona sunt foarte mulţi elevi emigranţi, de religii şi rase diferite, protejaţi şi sprijiniţi în 

integrarea lor în învăţământul portughez). Acest centru își desfășoară activitatea în colaborare cu direcția 

grupului școlilor, a structurilor de coordonare educaționale, alte agenții și servicii comunitare de 

Preşcolar

3-6 ani

•asemănător celui din 
Romania  

Învăţământ de bază

6-15 ani

•Ciclul 1: clasele I-IV

Ciclul 2: clasele V-VI

•Ciclul 3: clasele VII-IX 

Învățământ secundar 
(15-18 ani, clasele X-XII) 

•Filiera științifică

•Filiera umanistă

•Filiera tehnologică

•Filiera artistică 

Școala profesională 

•organizată pe diferite 
specializări, în cadrul 
învăţământului 
vocaţional

A doua șansă este destinată celor care nu au finalizat nivelul 

de bază și/sau secundar până la vârsta de 18 ani. 
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promovare, diversificarea și flexibilitatea intervențiilor necesare pentru reușita școlară a elevilor, în 

general, și în special a studenților cu nevoi educaționale speciale permanente. 

Atribuţiile acestui centru sunt asemănătoare cu cele din România, dovadă a unei strategii de 

descentralizare calitativă: 

 Colaborează cu directorul și organismele de coordonare educaționale care grupează identificarea 

nevoilor educaționale specifice, precum și organizarea și dezvoltarea de sprijin educațional adecvat; 

 Aplică strategiile de diversificare a metodelor educaționale, în scopul de a promova dezvoltarea și 

învățarea, gruparea elevilor, precum și gestionarea flexibilă a curriculum-ului și a adaptării acesteia la 

abilitățile și interesele studenților, precum și la realitățile locale; 

 Îşi desfăşoară activităţile conform măsurilor educaționale prevăzute în DL 3/2008 din 7 ianuarie și 

Ordonanța 201-C / 2015 din 10 iulie, privind elevii cu nevoi educaționale speciale permanente; 

 Participă la îmbunătățirea mediului educațional, în scopul de a promova incluziunea și succesul 

educațional al tuturor elevilor. 

 În următoarea figură putem vedea numărul asociațiilor și comunităților din municipiu 

(Sesimbra) și distribuția acestora pe domenii majore de intervenție, dovadă a unei bune colaborări şi 

descentralizări. 

Figura 7 - Exemplul de bune colaborări şcolilor portugheze – Asociaţiile şcolii 

 
 Solidaritate socială  Culturale și recreative Minori Afaceri Servicii umanitare Act. sportive 

Sursa: prelucrare personală în urma stagiului de formare 

 

 O altă instituţie de învăţământ care ne-a oferit linii directoare pentru învăţământul vocaţional 

românesc, cu asemănări între Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu Iaşi” şi aceasta, este 

Liceul de Comerţ din Lisabona, unde am dezbătut pe linia managementului împreună cu dna director, 

Dra. Piedade Perreira. 
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Înființată în Lisabona la 16 octombrie 1989, Școala de Comerț din Lisabona oferă elevilor săi o 

gamă extinsă de Cursuri Profesionale și Vocaționale, bazându-și meditațiile pe o strânsă relație cu piața, 

pe aplicarea metodelor active și crearea unor spații inovative de predare. 

Liceul de Comerţ are statutul de „şcoală privată”, însă finanţarea este realizată de la stat, elevi 

(taxe de aproximativ 45 de euro pe lună) şi sponsorizări ale agenţilor economici unde elevii îşi 

desfăşoară practica. Modul de realizare a orelor de practică este asemănător sistemului de învăţământ 

dual german. 

Agenţii economici susţin foarte mult activităţile şcolii, prin premii oferite elevilor performanţi 

şi sunt foarte interesaţi de primirea acestora în stagiile de practică. De asemenea, laboratoarele de comerţ 

unde elevii realizeaza orele de practică sunt foarte bine dotate, existând săli ce imită foarte bine un 

supermarket, cu materiale didactice, vitrina unui magazin sau laboratoare de design comercial şi 

marketing, ca în pozele de mai jos. 

  

Materiale didactice din laboratorul de comerţ 

 

 

 

 

 

 

Agenţii economici colaboratori ai Şcolii de Comerţ 

 

 

 

 

 

 

 






 Colegiul VALSASSINA – un model de management educațional PRIVAT 

Această instituţie ne-a oferit un model de conduită şi de organizare a unei şcoli private, 

organizată pe un cadru puternic descentralizat, o şcoală de elită cu elevi aparţinând învăţământului 

preşcolar, primar, gimnazial şi liceal (cca. 1000 de elevi), rezultatele elevilor fiind clasate în top 5 în 

Portugalia.  

Tot în cadrul acestei şcoli am participat la un atelier de lucru – Adaptarea managementului 

intern la diferite niveluri școlare, activitate urmărită de Directorul pedagogic, urmată de prezentarea de 

bune practici în domeniul managementului la Colegiul Valsassina, acoperind toate nivelurile de educație 

(de la grădiniță la nivelurile superioare). Astfel am identificat diferențele și am adaptat aceste noi 

elemente, care pot fi folosite pentru a sprijini îmbunătățirea capacității manageriale printre factorii de 

decizie de la Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu”, Iași. 
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 AGRUPAMENTO ESCOLAS ALCOCHETE – Seminar şi dezbatere pe tema „Provocări și 

oportunități ale decentralizării”, moderate de un reprezentant al AGRUPAMENTO ESCOLAS 

ALCOCHETE, pentru a identifica cheia spre o tranziție de succes a elevilor de la școală la piața de 

muncă națională și europeană, și pentru alinierea competențelor cheie ale elevilor și abilităților lor la 

standardele de muncă europene. 

 

Alte dezbateri şi ateliere de lucru pe tema managementului instituțional 

 

Câteva concluzii privind autonomia şcolilor/descentralizarea învăţământului din Portugalia: 

 Politica de cluster; 

 sistemul de învăţământ portughez este majoritar public, cu finanţare din fondurile publice: 90% dintre 

şcoli sunt publice, 9% cu finanţare publică şi privată şi doar 1% finanţate în totalitate în sistem privat 

(taxe de şcolarizare);  

 liceele vocaţionale sau cele de profil tehnic cum sunt în ţara noastră au statutul de şcoli private, însă 

finanţarea este asigurată de stat şi, uneori, printr-o taxă de la părinţi (între 35 şi 150 de euro lunar); 

 nu există manuale pentru învăţământul vocaţional, iar profesorii au flexibilitatea alegerii materialelor 

aplicate la clasă (lucrul pe fişe de studiu); 

 în cadrul sistemului educațional european, Portugalia ne-a arătat un exemplu de ceea ce este considerat 

de către organisme abilitate, cum ar fi OECD și UNESCO, a fi un model de educație de calitate; 

 în activitatea lor strategică şi operativă, directorii de şcoli au în vedere mulţi factori importanţi: 

legislaţia, curriculum-ul, autorităţile locale, părinţii, elevii, resursele financiare, mediul social-

economic, competiţia etc. Mulţi dintre aceşti factori se schimbă mereu şi nu ţin întotdeauna de directorul 

de şcoală; 

 un director de şcoală lucrează într-un sistem mai mult sau mai puţin descentralizat, bazat pe 

interacţiunea complexă între mai mulţi parteneri autonomi; 

 managementul şcolii se bazează pe valorile drepturilor omului, pe capacitatea/împuternicirea şi 

implicarea elevilor, a personalului şi a altor factori interesaţi în toate deciziile importante legate de 

şcoală.  

Ar fi simplist să pretindem că şcoala este fie în totalitate democratică, în toate domeniile-cheie, 

plus altele identificate de fiecare şcoală în parte, fie un loc neprielnic unei conduceri democratice. 

Democraţia este deseori descrisă ca o călătorie, iar o şcoală care doreşte să pornească pe acest drum va 

afla că, în unele aspecte, democraţia a progresat enorm, pe când în altele este abia la început. Este un 

lucru natural şi nu un motiv de disperare. Dimpotrivă, faptul că nivelul de democraţie nu este uniform 

ar trebui să reprezinte un motiv de încurajare pentru a aborda acele aspecte în care lipseşte sau este abia 

la început. 
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Calitatea în educație – perspective europene 

 

prof. Aurora Balan 

prof. Daniela Livadaru 

 

Conceptul de calitate, indiferent de domeniul de activitate în care este folosit, este asociat cu 

excelenţa, cu performanța, cu meritul, ceea ce presupune recunoașterea socială a unor valori specifice 

unei culturi, unei comunitǎţi sau unei naţiuni. Fiecare națiune dezvoltă un concept propriu cu privire la 

calitate, care ar trebui sǎ se fundamenteze pe cultura, tradiţiіle şi valorile naţionale specifice fiecărui 

stat. Provocarea apare atunci când trebuie să existe un model unitar pentru toate țările Uniunii Europene 

care promovează o politică comună și în domeniul educațional.  

 

POLITICI EUROPENE DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN EDUCAȚIE  

 

Rețeaua Europeană pentru Asigurarea Calității în Educația și Formarea Profesională (European 

Quality Assurance in Vocational Education and Training – EQAVET) reunește state membre, parteneri 

sociali și Comisia Europeană și are ca principală funcție coordonarea și armonizarea sistemelor de 

asigurare a calității în educație și formare profesională (EFP), în contextul implementării Cadrului 

European de Referință pentru Asigurarea Calității în EFP (European Quality Assurance reference 

Framework for Vocational Education and Training – EQAVET Framework). 

Statele membre ale EQAVET sunt statele membre ale UE, țările candidate la aderare și statele 

din Spațiul Economic European (EEA – European Economic Area). Fiecare stat membru al EQAVET 

are câte doi reprezentanți în cadrul rețelei: un reprezentant numit de ministerul sau ministerele cu 

responsabilități în domeniul asigurării calității, al certificării și calificărilor din EFP din cadrul statului 

membru și un altul care reprezintă Punctul Național de Referință în Asigurarea Calității. 

Partenerii sociali sunt reprezentanți ai sindicatelor, angajatorilor, întreprinderilor private, 

camerei de comerț și industrie și ai furnizorilor de formare. Contribuția lor în cadrul Rețelei EQAVET 

este importantă atât din perspectiva identificării nevoilor de formare, cât şi din perspectiva adecvării 

formării la cerinţele angajatorilor. 

Un rol important îl au factorii interesaţi (stakeholders) în menţinerea unui dialog permanent cu 

reprezentanţii sistemului de EFP, în implicarea angajatorilor în evaluarea schimbărilor rapide ale 

cerinţelor pieţei muncii şi a reprezentanţilor muncitorilor pentru recunoaşterea calificărilor. Factorii 

interesaţi sunt cei care realizează echilibrul dintre nevoile pe termen scurt ale angajatorilor (greu de 

transpus în competenţe şi cerinţe de formare) şi perspectiva angajaţilor axată pe competenţe individuale, 

în contextul învăţării pe tot parcursul vieţii (Life Long Learning). 

Comisia Europeană prezidează Reţeaua EQAVET şi acţionează în parteneriat cu Statele 

Membre şi partenerii sociali în vederea asigurării implementării Cadrului European de Referinţă pentru 

Asigurarea Calităţii în EFP. 

Rolul rețelei EQAVET se realizează prin: 

 Acordarea de asistență statelor membre în dezvoltarea unor 

abordări eficiente care să sprijine implementarea cadrului de 

referință; 

 Dezvoltarea unei culturi a calității care va fi integrată la nivel 

european și la celelalate niveluri cu ajutorul Punctelor Naționale 

de Referință și al celorlalți membri ai Rețelei; 

 Sprijinirea statelor membre și a Comisiei Europene în procesul de monitorizare și implementare a 

Cadrului de Referință în contextul Strategiei pentru EFP 2020; 



Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” – Iaşi                                 Casa da Educação Sapere Aude 

 

                 
 
 
 

34 

 Sprijinul procesului de asigurare a calității pentru activitățile EQF (Cadrul European al Calificărilor) 

și ECVET (Sistemul European de Credite pentru Educație și Formare Profesională). 

 

EQAVET este o comunitate de practici, în cadrul căreia membrii și experții de la nivel national 

dezvoltă un sistem comun de management și asigurare a calității, în vederea implementării Cadrului de 

Referință, prin schimb de informații și de experiență.  

În procesul de învățare reciprocă sunt identificate rezultate și soluții comune, proces care 

ilustrează o cultură a îmbunătățirii calității și un simț al proprietății în implementarea Cadrului de 

Referință pe întreg teritoriul European. 

 

Cadrul European de Referință pentru Asigurarea Calității în Educație și Formarea 

Profesională este stabilit prin Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului, din 18 iunie 

2009. Cadrul conține reglementarea principalelor procese de asigurare și îmbunătățire a calității în EFP: 

planificare, punere în aplicare, evaluare-apreciere și reexaminare-revizuire pe bază de criterii calitative, 

descriptori indicatori aplicabili managementului calității atât la nivelul sistemelor de EFP, cât și la 

nivelul furnizorilor de EFP. Există trei elemente fundamentale de conținut, utile pentru dezvoltarea 

sistemelor de calitate. 

1. Recomandările la nivelul politicilor educaționale;  

2. Listele de descriptori indicativi – la nivel de sistem și la nivel de furnizor de EFP; 

3. Lista indicatorilor. 

 

Indicatorii Cadrului de Referință pentru evaluarea calității în cadrul EFP sunt: 

1. Relevanța sistemelor de asigurare a calității pentru furnizorii de EFP; 

2. Investiția în instruirea profesorilor și a formatorilor; 

3. Rata participării la programele EFP; 

4. Rata de finalizare a programelor EFP; 

5. Rata de plasare după finalizarea programelor EFP; 

6. Utilizarea aptitudinilor dobândite la locul de muncă; 

7. Rata șomajului în funcție de criteriile individuale, 

8. Prevalența grupurilor vulnerabile; 

9. Mecanisme de identificare a nevoilor de formare pe piața muncii; 

10. Planuri utilizate pentru promovarea unui acces mai bun la EFP. 

 

Cadrul de referință poate fi considerat un set de instrumente, din care statele membre pot selecta 

descriptori și indicatori pe care îi consideră cei mai relevanți pentru cerințele sistemului lor specific de 

asigurare a calității. Scopul stabilirii Cadrului de Referință este de a susține eforturile acestora, 

menținând totodată diversitatea abordărilor realizate de fiecare dintre ei. Descriptorii și indicatorii au 

valoare orientativă. Aceștia vor fi utilizați și adaptați, ținând seama de valoarea lor adăugată potențială 

și de conformitatea cu legislația și practica națională (Ref. Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2009). 

 

Ca principii, EQAVET propune: 

 Responsabilitatea furnizorilor de EFP pentru calitatea ofertei educaționale; 

 Autoevaluarea, realizată anual, la nivelul furnizorilor de EFP; 

 Autoevaluarea și evaluarea (în toate domeniile) bazată pe criterii clare și cunoscute; 

 Evaluarea pe bază de competențe a rezultatelor educației și formării profesionale; 

 Demonstrarea atingerii competenței și îndeplinirii criteriilor prin prezentarea de dovezi; 

Politicile europene devin eficiente dacă se acționează în colectiv, în toate statele Uniunii. 

Uniunea Europeană își propune să pună bazele unei economii inteligente, durabile și incluzive cu o 

productivitate și o coeziune socială crescută.  
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Strategia Europa 2020 prezintă trei priorități:  

 o creștere inteligentă: dezvoltarea unei economii fondată pe creștere și inovare; 

 o creștere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente în utilizarea resurselor, mai verde și mai 

competitivă; 

 o creștere incluzivă: încurajarea unei economii cu procente înalte de încadrare, favorizând coeziunea 

socială și teritorială. 

UE a definit progresele pe care le dorește îndeplinite în 2020. În această optică, Comisia a propus 

fixarea următoarelor obiective majore: 

- 75% din populația cu vârsta cuprinsă în intervalul 20-64 ani ar trebui să aibă un loc de muncă; 

- 3% din PIB –ul UE să fie investit în cercetare și dezvoltare; 

- Procentul de abandon școlar ar trebui redus sub 10% și cel puțin 40% din generațiile tinere ar trebui să 

obțină o diplomă de învățământ superior; 

- Ar trebui redus cu 20 milioane numărul de persoane amenințate de sărăcie. 

Cu scopul garantării faptului că fiecare stat membru adoptă strategia Europa 2020 în felul său 

particular, Comisia a propus ca aceste obiective ale UE să fie transpuse în traiectorii și în obiective 

naționale. 

Prioritatea avansată anterior, O creștere inteligentă - o economie fondată pe cunoaștere și 

inovație, înseamnă întărirea rolului cunoașterii și al inovării ca un motor al dezvoltării. Aceasta 

înseamnă, în primul rând, o ameliorare a calității educației, întărirea performanței cercetării, promovării 

transferului de inovație și de evoluție în întreaga Uniune, utilizarea mai eficientă a tehnologiilor de 

informație și a comunicării aceasta necesitând transformarea ideilor novatoare în produse și în servicii 

noi, cu scopul de a crea prosperitate, locuri de muncă de calitate și de a face față deficitelor societății 

europene și mondiale. 

În sensul acestei priorități, Europa trebuie să acționeze în domeniile următoare: 

- Inovare: având ca motiv principal nivelul mai scăzut de investiții privat, creșterile în domeniul 

Cercetare și Dezvoltare sunt inferioare valorii de 2% în Europa față de cele de 2,6 % în Statele Unite și 

de 3,4 % în Japonia. Europa trebuie să se concentreze pe impactul și compoziția cheltuielilor de cercetare 

și de ameliorare a condițiilor de cercetare și dezvoltare în sectorul privat în UE. Proporția mai scăzută 

de firme ce utilizează tehnologii înalte ce există în UE explică jumătate din depărtarea noastră de Statele 

Unite; 

- Educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții: un sfert din elevi gestionează dificil lectura, 

un tânăr din șapte părăsește prematur sistemul educațional sau de formare. În jur de 50% dintre ei ating 

un nivel de calificare mediu, dar necorelat cu nevoile pieței muncii.  

- Societate numerică: cererea mondială de tehnologii de informație și de comunicare este evaluată în 

jurul a 2000 de miliarde de euro, dar numai un sfert provin din firme europene. Europa este în mod egal 

în întârziere în ceea ce privește internetul de mare viteză, ceea ce grevează asupra capacității de inovare, 

inclusiv în zonele rurale, ca și pentru difuzarea în linie a cunoștințelor și a distribuției serviciilor. 

Acțiunea în acest domeniu prioritar va permite: eliberarea potențialului inovator al Europei, 

ameliorarea rezultatelor în materie de educație, ca și a calității și a contribuției unor instituții de 

învățământ; în plus se poate beneficia de recăderile economice și societale din era numerică. Aceste 

politici trebuie să fie duse la nivel regional, național și European. 

 

Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană 

în domeniul educației și formării profesionale (ET 2020) evidențiază că: 

1. Educația și formarea joacă un rol crucial în soluționarea multor provocări socio-economice, 

demografice, de mediu și tehnologice cu care se confruntă Europa și cetățenii săi în prezent și în anii ce 

vor urma; 

2. Investiția eficientă în capitalul uman prin sisteme de educație și formare reprezintă o componentă 

importantă a strategiei Europei pentru a asigura niveluri înalte de creștere economică durabilă, bazată 

pe cunoaștere, și de ocupare a forței de muncă, ce reprezintă esența strategiei de la Lisabona, promovând 

în același timp împlinirea pe plan personal, coeziunea socială și cetățenia activă. 
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Cooperarea europeană în domeniul educației și formării pentru perioada până în anul 2020 ar 

trebui să fie instituită în contextul unui cadru strategic, care să cuprindă sistemele de educație și formare, 

din perspectiva învățării pe parcursul întregii vieți.  

Obiectivele strategice ale cadrului sunt următoarele: 

1. Realizarea în practică a învățării de-a lungul vieții și a mobilității; 

2. Îmbunătățirea calității și a eficienței educației și formării; 

3. Promovarea echității, a coeziunii sociale și a cetățeniei active; 

4. Stimularea creativității și a inovării, inclusiv a spiritului întreprinzător, la toate nivelurile de 

educație și formare. 

În 2020 educația și formarea profesională, conform agendei UE pentru EFP (comunicatul 

Bruges) trebuie să fie: 

- Atractivă: cu profesori și formatori calificați, metode de învățare inovative, infrastructură de înaltă 

calitate, relevantă pentru piața muncii; 

- Accesibilă și flexibilă: orientată spre carieră, să permită trecerea între subsistemele EFP, deschisă 

pentru construirea rutelor progresive în EFP; 

- Să sprijine deschiderea internațională a economiei și mobilitatea transnațională;  

- Inclusivă: atât pentru cei cu potențial înalt, cât și pentru cei dezavantajați, sprijinită prin formare 

profesională continuă LLL; 

- Să sprijine achiziția de competențe cheie identificate la nivel european; 

- Să aibă sistemul de Management și asigurare a Calității implementat. 

În cadrul politicii europene privind educația și formarea profesională au fost adoptate până acum 

programe globale, astfel: 

1. Strategia Lisabona – adoptată în anul 2000 este programul global al UE axat pe dezvoltare și 

crearea de locuri de muncă; 

2. Procesul Copenhaga a fost dezvoltat din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții, pentru a 

încuraja forța de muncă în utilizarea unei gamei largi de oportunități de formare profesională disponibile; 

3. Programul de învățare pe tot parcursul vieții prin care Comisia Europeană a integrat 

diferitele sale inițiative în domeniul educației și formării; 

4. Cadrul European de Referință pentru Asigurarea Calității (Cadrul de Referință) cu scopul 

promovării unui sistem mai bun de educație și formare profesională, punând la dispoziția autorităților 

instrumente comune pentru managementul calității. Cadrul de Referință face parte din seria inițiativelor 

europene al căror obiectiv este recunoașterea calificărilor și competențelor dobândite de cursanți în 

diferite țări sau în medii diferite de învățare, promovând astfel modernizarea, încrederea reciprocă și 

mobilitatea în EFP.  

Decidenții la nivel european au recunoscut că educaţia şi formarea sunt esenţiale pentru 

dezvoltarea şi succesul actualei societăţi şi economii bazate pe cunoaştere. Strategia UE subliniază 

cooperarea dintre state şi învăţarea reciprocă: 

„Sprijinirea tuturor cetăţenilor în vederea îmbunătăţirii competenţelor şi calificărilor 

reprezintă un aspect crucial în dezvoltarea UE şi asigurarea de locuri de muncă, precum şi pentru 

promovarea egalităţii şi incluziunii sociale. Criza economică plasează cu atât mai mult în centrul 

atenţiei aceste provocări pe termen lung. Bugetele publice şi private sunt supuse unor presiuni 

puternice, locurile de muncă existente dispar, cele nou create necesitând adesea competenţe diferite, 

precum şi un nivel de calificare superior. Prin urmare, sistemele de educaţie şi formare profesională ar 

trebui să fie mai deschise şi mai relevante pentru nevoile cetăţenilor, ale pieţei muncii şi ale societăţii 

în general. 

Cooperarea la nivel european în domeniul politicilor privind educaţia şi formarea profesională 

a oferit un sprijin valoros reformelor naţionale în domeniul educaţional şi a contribuit la mobilitatea 

cursanţilor şi a specialiştilor în interiorul UE. Urmând această abordare şi respectând pe deplin 

responsabilitatea Statelor Membre în ceea ce priveşte propriile sisteme de educaţie, în mai 2009 

Consiliul a avizat un Cadru Strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării 

profesionale (ET 2020).” 
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POLITICI DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN EDUCAȚIE – PORTUGALIA  

 

 
Ca și România, Portugalia este interesată să dezvolte un sistem educaţional eficient, competent 

şi care să corespundă standardelor și indicatorilor de calitate promovate de politicile Uniunii Europene. 

Stă în puterea fiecărui stat membru de a-și crea propriile instituții care să asigure în modul optim 

implementarea politicilor de promovare a calității în educație, într-un mod specific.  

  
 

Asigurarea calităţii în educaţie şi formare profesională (EFP) este o problemă fundamentală, 

care are un impact mai mare în prezent, nu numai pentru că facilitează schimbările importante la nivel 

de sistem (cum ar fi cele care vizează garantarea eficienţei sistemelor de EFP, facilitarea accesului la 

EFP şi consolidarea relaţiei dintre EFP şi piaţa muncii), ci şi pentru că asigură dezvoltarea sistemelor de 

calitate. În Portugalia această activitate este coordonată de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale 

(MTSS) şi de Ministerul Educaţiei (ME). Dar, confruntate cu complexitatea sistemului de EFP, cele 

două ministere colaborează și în coordonarea activităţii mai multor entităţi implicate în procesul de 

asigurare a calităţii. Aceste intituții sunt: 

 Directoratul-General pentru Ocupare şi Relaţii Industriale (DGERT, dependent de MTSS) este 

un serviciu central, administrat direct de către stat, a cărui misiune este de a coordona şi implementa 

politicile publice legate de ocuparea forţei de muncă, formarea şi certificarea profesională, certificarea 

furnizorilor de formare, relaţiile profesionale, mediul de lucru şi sănătatea la locul de muncă. 

 
 Institutul pentru Ocupare şi Formare Profesională (IEFP, dependent de MTSS) este serviciul 

public naţional de ocupare a forţei de muncă, a cărui misiune este promovarea calităţii muncii şi 

combaterea şomajului prin politici active de ocupare şi formare profesională. 

 Cabinetul pentru Strategie şi Planificare (GEP dependent de MTSS) are misiunea de a asigura 

sprijin tehnic pentru formularea politicilor şi pentru susţinerea planificării operaţionale. GEP este, de 

asemenea, responsabil pentru monitorizarea şi evaluarea punerii în operă a politicilor, a instrumentelor 

de planificare şi a obţinerii rezultatelor stabilite. 

 Observatorul pentru Ocupare şi Formare Profesională (OEFP, dependent de MTSS) este o 

entitate de consiliere, a cărei misiune contribuie la diagnosticarea, prevenirea şi soluţionarea 

problemelor din domeniul ocupării şi formării profesionale. 

 Inspectoratul General al Educaţiei (IGE, dependent de ME) are responsabilitatea de a monitoriza, 

controla, evalua şi audita activităţiile tehnico-pedagogice şi administrativ-financiare ale instituţiilor de 

învăţământ. 

 Cabinetul pentru Statistică şi Planificare în Educaţie (GEPE, dependent de ME) are misiunea de 

a produce şi analiza statisticile privind educaţia, care să fundamenteze formularea politicilor, 

planificarea operaţională şi obţinerea rezultatelor globale la nivelul sistemului de învăţământ. 
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 Directoratul General pentru Inovare şi Elaborarea Curriculumului (DGIDC, dependent de ME) 

are misiunea de a asigura concretizarea politicilor legate de componenta pedagogică a educaţiei şi de a 

oferi sprijin tehnic pentru formularea acestor politici legate de inovarea şi elaborarea curriculum-ului. 

Agenţia Naţională pentru Calificări (dependent de MTSS şi ME) este o instituţie publică integrată în 

administrarea directă a statului. Reglementată de MTSS şi ME, are misiunea de a coordona executarea 

politicilor educaţionale şi de învăţământ profesional referitoare la tineri şi adulţi, asigurând dezvoltarea 

şi administrarea Registrului de Calificări.  

 

POLITICI DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN EDUCAȚIE – ROMÂNIA 

 

Ministerul Educației Naţionale și Cercetării Științifice (MENCŞ) elaborează și 

implementează politica națională în domeniul învățământului preuniversitar. Instrumentele de asigurare 

a calității în EFP s-au implementat la nivel normativ, prin ordin de ministru (Ordin nr. 4889/2006 privind 

generalizarea instrumentelor de asigurarea a calității în IPT – înlocuit cu Ordinul nr. 6308/2008), care 

au implementat Manualul de autoevaluare și Manualul de inspecție.  

 

 

 

 

 

 

 

Începând cu anul 2005, în România a fost creat un cadru național unitar pentru asigurarea 

calității, pentru tot ce înseamnă educație și formare profesională în învățământul superior și în cel 

preuniversitar, odată cu aprobarea Legii calității educației prin Ordonanța de Urgență Nr. 75/12 iulie 

2005, la rândul ei aprobată prin Legea nr. 87/2006, în concordanță cu inițiativele și documentele 

europene. 

Pentru evaluarea externă a calității au fost înființate două agenții la nivel national: 

- Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS); 

- Agenție Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP).  

  
Pentru nivelul preuniversitar, Ministerul Educației, prin structurile sale, este responsabil de 

controlul și implementarea măsurilor de asigurare și îmbunătățire a calității recomandate de ARACIP, 

iar inspectoratele școlare și direcțiile de resort din Ministerul Educației exercită controlul și 

monitorizarea calității (împreună cu ARACIP). 

Pentru învățământul preuniversitar, înființarea ARACIP a introdus în evaluarea instituțională: 

- Echitate (între școlile publice și cele private, între diferite niveluri și forme de învățământ);  

- Rigoare (indusă prin evaluarea bazată exclusiv pe standarde); 

- Transparență (prin utilizarea unor standarde și metodologii publice, atât la evaluarea internă, cât și la 

cea externă); 

- Obiectivitate (întrucât funcționarea ARACIP este reglementată separat de funcționarea generală a 

sistemului, iar evaluările realizate nu se supun altor constrângeri în afara celor legale). România este 

printre puținele țări membre ale Uniunii Europene care și-a definit un sistem de calitate pentru 

învățământul preuniversitar general. De asemenea, sistemul de management al calității promovat de 

ARACIP are la bază principiile EQAVET, urmărește implementarea Cadrului de referință și 

contribuie la atingerea colectivă a criteriilor de referință europene, alături de celelalte state membre.  
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Legea calității definește un sistem de calitate comprehensiv, reglementând următoarele aspecte: 

conceptele generale legale de asigurarea și evaluarea calității, metodologia asigurării calității educației, 

asigurarea internă a calității, evaluarea externă a calității educației și acreditarea organizațiilor furnizoare 

de educație și a programelor de studiu. 

Cel mai important conținut al capitolului de lege referitor la metodologia asigurării calității 

educației este setul de domenii și criterii, care trebuie avute în vedere în asigurarea și evaluarea calității. 

Pentru aceste domenii și criterii au fost construite standarde, instrumente și proceduri. 

Legea stabilește următoarele domenii și criterii: 

 Capacitate instituțională, definită prin următoarele criterii: structurile instituționale, administrative 

și manageriale, baza materială, resursele umane; 

 Eficacitatea educațională, concretizată prin următoarele criterii: conținutul programelor de studiu, 

rezultatele învățării, activitatea de cercetare științifică sau metodică, după caz, activitatea financiară a 

organizației; 

 Managementul calității, care se concretizează prin următoarele criterii: strategii și proceduri pentru 

asigurarea calității, proceduri privind inițierea, monitorizarea și revizuirea periodică a programelor și 

activităților desfășurate, proceduri obiective și transparente de evaluare a rezultatelor învățării, proceduri 

de evaluare periodică a calității corpului profesoral, accesibilitatea resurselor adecvate învățării, baza de 

date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calității, transparența informațiilor de 

interes public cu privire la programele de studii și, după caz, certificatele, diplomele și calificările 

oferite, funcționalitatea structurilor de asigurare a calității educației, conform legii. 

 

 
 

În martie 2006 a fost creat Grupul Național de Asigurare a Calității în Educația și Formarea 

Profesională (GNAC), ca Punct Național de Referință al rețelei EQAVET. 

GNAC este o structură informală care grupează reprezentanți ai tuturor instituțiilor implicate în 

asigurarea calității educației și formării profesionale. Membrii rețelei GNAC sunt: 

- Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) – instituție publică cu personalitate juridică, aflată 

în subordinea MENCŞ, care are printre atribuții elaborarea, implementarea și actualizarea Cadrului 

Național al Calificărilor; 

- Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) este 

instituție publică de interes național, în subordinea MENCŞ, cu personalitate juridică și cu buget propriu 

de venituri și cheltuieli care realizează evaluarea externă a calității educației oferite de instituțiile de 

învățământ preuniversitar, precum și autorizarea, acreditarea și evaluarea periodică a acestora; 

- Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT) –organ de 

Special itate în subordinea MENCŞ, instituție publică cu personalitate juridică, înființată cu scopul de a 

continua reforma învățământului profesional și tehnic (IPT). 

- Centrul Național de Formare a Personalului din Învățământul Preuniversitar (CNFP) –în cadrul 

Direcției Formare Continuă a Personalului din Învățământul Preuniversitar din structura MENCŞ și are 

ca scop asigurarea calității programelor de formare a personalului didactic, didactic auxiliar și a cadrelor 

de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar pe baza standardelor și a politicilor 

naționale; 
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- MENCŞ – organ de specialitate al administrației publice centrale, care asigură conducerea sistemului 

de învățământ; 

- Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale (MMFPS) – organ de specialitate al administrației 

publice centrale, în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică; are rol de sinteză și coordonare a 

aplicării strategiei și politicilor Guvernului în domeniile muncii, familiei, egalității de șanse și protecției 

sociale; 

GNAC și-a asumat următoarele funcții de bază: 

- Facilitarea coordonării interinstituționale dintr-o perspectivă integrată a sistemului de EFP; 

- Informarea părților interesate relevante asupra activităților EQAVET; 

- Facilitarea implementării programului de lucru al EQAVET; 

- Sprijinirea transpunerii EQAVET în context național și promovarea acestuia; 

- Susținerea vizitelor de învățare colegială (peer learning) și a altor instrumente de învățare și schimb 

de experiență la nivel european. 

- Formularea de propuneri și recomandări către părțile interesate cu privire la implementarea EQAVET.  

 

CONCLUZII 

 

Ca țări membre ale Uniunii Europene, atât Portugalia cât și România fac eforturi de a transpune 

în plan naţional strategiile și politicile europene în domeniul calității educației și formării profesionale 

astfel încât acestea să asigure maximul de eficienţă. La nivelul fiecărei unități de învățământ există o 

preocupare deosebită pentru elaborarea și aplicarea criteriilor, procedurilor care să asigure calitatea 

actului de educație furnizat beneficiarilor direcți și indirecți. În ambele state există o evaluare internă, 

realizată de către persoane care apațin instituției și care sunt abilitate în acest sens, cât și una externă.  

În România, la nivelul fiecărei școli funcționează câte o Comisie de Evaluare și Asigurare a 

Calității (CEAC), care realizează rapoartele anuale, monitorizează activitatea și propune soluții de 

îmbunătățire. CEAC coordonează aplicarea procedurilor şi realizarea activităţilor de evaluare şi 

asigurare a calităţii, evaluează nivelul de performanţă al profesorilor conform standardelor de referinţă 

prin asistenţe la ore şi prin completarea unei fişe de evaluare complexe (abilităţi de comunicare, strategii 

didactice, instrumente de evaluare etc.) şi propune un plan de acţiune, cu activităţi concrete care pot 

conduce la îmbunătăţirea actului educaţional şi la atingerea standardelor de calitate dorite. 

În Portugalia, de asemenea este evaluată calitatea serviciilor educaționale atât în plan intern cât 

și prin evaluatori externi, instituții ale statului abilitate în acest sens, şcolilor și profesorilor performanți, 

prin raportare la rezultatele evaluărilor naţionale, oferindu-li-se posibilitatea de a li se reduce norma 

didactică și de a primi resursă umană suplimentară care să le faciliteze activitatea.  

Rezultatele evaluărilor naţionale şi ale autoevaluării sunt folosite pentru conturarea planului de 

dezvoltare a şcolii şi determinarea priorităţilor de acţiune. De asemenea, ele sunt aduse la cunoştinţa 

tutoror factorilor implicaţi, profesori, elevi, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale, prin prisma 

faptului că aceştia sunt bine reprezentaţi în structurile de conducere ale şcolii. 

În fiecare şcoală există planuri de acţiune remedială, pentru elevii care nu au obţinut calificative 

sau note de trecere, aceştia participând la tutoriale, activităţi de recuperare a materiei, dacă au absentat, 

şi activităţi de sprijin educaţional după încheierea programului şcolar obligatoriu. De asemenea ei pot 

participa la cursurile şcolilor de vară sau alte activităţi educative ori se pot implica în diverse proiecte 

educaţionale. Notabil este faptul că statul portughez, prin Ministerul Educaţiei, alocă sume consistente 

pentru finanţarea acestor activităţi, creând astfel premisele unei educaţii de calitate. 
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Comunicarea instituțională în România și Portugalia 

 

prof. Maria Teodora Andrei 

prof. Mihaela Alina Antohi 

 

 Termenul comunicare își are rădăcina în latinescul communis, communico, care înseamnă a face 

ceva împreună, a amesteca, a uni. În sens larg, a comunica înseamnă a face cunoscut, a da de știre, a 

vorbi. Esența comunicării constă de regulă în relația dintre indivizi, în schimbul de informații, care duc 

mai mult sau mai puțin la modificarea comportamentului celor angajați în proces.  

 În societatea contemporană, comunicarea la nivel instituțional valorifică aceste atribute, reușind 

prin dimensiunea sa activă și sistematică să contribuie la asigurarea calității activităților sale prin 

construirea unei specificități. Pentru a-și afirma legitimitatea, eficiența și personalitatea, instituția 

trebuie să faciliteze și să permanentizeze menținerea unei comunicări reale și constructive în primul rând 

între membrii cu factor decizional (intern) și apoi între ceilalți membri (extern), care contribuie și ei într-

o mare măsură la crearea calității produselor sale.  

 În accepția Gabrielei Bocioc, ,,comunicarea instituțională reunește toate formele de comunicare 

destinate valorizării personalității unei organizații. Principalul său obiectiv îl reprezintă întreprinderea 

sau instituția care concepe, fabrică sau distribuie un produs sau un serviciu. Publicitatea instituțională 

se interesează de vânzarea ideilor și nu a produselor. Ea încearcă să influențeze percepția și viziunea 

publicului. A vinde idei însă nu este un lucru ușor, deoarece nu răspundem tot atât de spontan la o idee, 

așa cum o facem la un produs. Instituția sau întreprinderea trebuie să-și creeze o personalitate 

independentă de marcă, produs sau servicii. Ea își va dezvolta credibilitatea și notorietatea sa. 

Comunicarea instituționala se referă la organizația însăși și împrumută stilul comunicării de masă. 

Atunci când o organizație a reușit să-și impună imaginea, îi este mult mai ușor să facă acceptate 

produsele sale; în alte împrejurări, produsul este cel care face ca organizația să fie acceptată”.  

 Se disting astfel două categorii: comunicare operațională internă (reprezintă toate activitățile 

din instituția respectivă pe parcursul realizării obiectivelor de muncă, sub forma unor instrucțiuni, 

rapoarte) și comunicare externă (se raportează la munca ce se desfășoară cu persoane sau grupuri din 

afara instituției sub diferite forme: broșuri, pliante, scrisori, telefoane, mailuri, publicitate în ziare și 

reviste). Nu trebuie pierdut din vedere faptul că imaginea instituțională depinde de modul în care aceasta 

comunică în mod regulat date despre organizarea sa, activitățile, proiectele, strategiile și rezultatele sale. 
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 Rolul cel mai important în comunicarea instituțională îl are în general directorul, care prin însăși 

poziția lui deține o putere potențială în mediatizarea informațiilor (comunică subordonaților ceea ce 

trebuie să știe și, în felul acesta, le influențează cooperarea și performanța). Climatul de comunicare 

trebuie să fie unul de cooperare, caracterizat prin flexibilitate, spontaneitate, respect, empatie, încredere 

reciprocă, centrare pe sarcină. Managerii sunt preocupați de rezolvarea problemelor, se apreciază și se 

respectă reciproc.  

 Comunicarea interpersonală și organizațională este considerată, prin urmare, un factor 

important în realizarea performanței și a satisfacției în muncă. 

 Atât în școlile din România, cât și în școlile din Portugalia, popularizarea imaginii instituției 

este posibilă prin reactualizarea datelor concludente despre instituția respectivă prin site-uri, mass-

media, presă, televiziune (în cazul evidențierii acestora prin proiecte de anvergură), așadar prin crearea 

unei publicități instituționale ce se interesează de promovarea imaginii acesteia. 

 Este și cazul școlii private vocaționale INETE, din Lisabona, ce are drept scop formarea inițială 

a tinerilor și formarea continuă a angajaților. Școala este o instituție ierarhizată, în care controlul fluxului 

informațional crește (pentru că are circuite informaționale și reguli de comunicare bine definite, instituția 

are avantajul că permite o execuție rapidă și nu lasă loc pentru interpretări individuale, dar și 

dezavantajul că are tendința de a genera stări de insatisfacție, tensiuni, blocaje). Evidențiem în acest sens 

câteva obiective ale managerilor de la INETE, pentru asigurarea unei comunicări instituționale eficiente: 

informarea adecvată, detaliată și sistematizată a noilor norme de conduită, strategii, proiecte etc., 

însușirea unui stil de comunicare cu caracter unitar pentru o comunicare inter-instituțională eficientă, 

sesizarea și evitarea unor fenomene care ar putea perturba desfășurarea normală a procesului de 

învățământ (de exemplu: neimplicarea unor cadre didactice în asigurarea calității procesului educațional, 

eventuale vulnerabilități din partea unora etc.). 

 La Școala de Comerț din Lisabona, care oferă elevilor săi o gamă extinsă de cursuri profesionale 

și vocaționale, bazate pe o strânsă legătură cu piața muncii, pe aplicarea metodelor active și crearea unor 

spații inovative de predare, depistarea punctelor tari și slabe din timpul activităților la nivelul conducerii 

instituției cu privire la comunicarea internă ca un instrument spre asigurarea unui management de succes 

constituie o prioritate. Și această instituție valorifică diferite mijloace de comunicare: scrise (news-letter, 

afișe, nota de serviciu, e-mailul, documente interne), orale (telefonul, conversațiile, interviurile formale, 

discursuri, întâlniri formale de informare/instruire grupuri de lucru) și informale (sistem neoficial de 

comunicare – de exemplu – conversație între colegi în timpul pauzei etc.). 

 La Escola Profissional Almirante Reis, în cadrul unui seminar privind „Dezvoltarea 

competențelor TIC pentru a susține un management eficient” a fost prezentat un studiu comparativ între 

un furnizor VET public și unul privat (organizare instituțională, responsabilități, atribuții), precum și 

exemple de bune practici în resursele managementului. La această instituție, comunicarea instituțională 

se realizează cel mai adesea prin intermediul calculatorului și a unor mijloace tehnice, precum telefonul, 

mijloace video, aparatură foto, fax, email, internet, curier. Sunt utilizate mijloace de comunicare 

eficiente precum: discuții directe între director și responsabilii de comisie metodică, ședințe scurte în 

grupuri mici, ședințe lunare, aviziere, telefon, fax, mail, site, tablă cancelarie, ședințe de instruire 

(inspectorat – primărie), deplasare, transmitere documente oficiale prin persoane delegate din școală. 

 Eficiența și eficacitatea organizațională depind în mare măsură de abilitatea managerilor de a 

trimite mesaje în interiorul și în afara organizației, cu eficacitate maximă. În acest sens, Agrupamento 

Escolas Alcochete, fiind o instituție care reunește mai multe școli, valorifică programe de comunicare 

concludente, pornind de la două premise importante: comunicările sunt eficiente când au ca obiect fapte 

și nu discursuri sau teorii, respectiv necesitatea respectării ierarhiilor, veridicitatea comunicării, 

operativitatea și respectarea termenilor. 

 Strategia de comunicare la Escola Secundaria Dom Dinis este, în cele din urmă, o formă de 

adaptare la condiţiile noi şi schimbătoare ale mediului (legislativ, politic, de organizare internă) în care 

îşi desfăşoară activitatea. Elaborarea unei strategii de comunicare este un demers ce se bazează pe 

cercetarea grupului care se doreşte a fi influenţat şi pe efortul de a construi un mesaj, o imagine şi o stare 



Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” – Iaşi                                 Casa da Educação Sapere Aude 

 

                 
 
 
 

43 

afectivă care să determine o schimbare de percepţie, de atitudine şi un comportament considerat 

favorabil tuturor celor implicaţi. Mijloacele de comunicare aflate la îndemâna unui departament sunt:  

‐ afişul, pliantul, broşura de prezentare;  

 

 
 
‐ site-uri de prezentare pe Internet şi intranet;  

‐ diplome, plachete şi alte materiale care să promoveze imaginea departamentului şi a mesajului dorit 

de acesta;  

‐ participarea la cât mai multe manifestări sportive cu echipele școlii şi reprezentarea cu cinste a 

instituţiei;  

‐ vitrina cu trofee sau prezentarea performanţelor sportive ale elevilor din aceste echipe; 

 ‐ publicitatea în presă, radio şi televiziune pentru evenimentele deosebite din cadrul departamentului,  

‐ participarea cadrelor didactice la reuniuni profesionale (sesiuni de comunicări ştiinţifice, congrese, 

comisii pe ramuri de sport), schimburi de experienţă. 
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 Institutul Educației – Universitatea Lisabona este o unitate/un element al Universității Lisabona, 

dedicat cercetării, instruirii și intervenției în problemele Educației și Cercetării în Portugalia. Obiectivul 

său principal este de a contribui la o mai bună înțelegere a fenomenului educațional și a procesului 

formator, ajutând la îmbunătățirea calității educației și cercetării. Aici s-a pus la punct un sistem de 

identificare vizuală menit să le confere un caracter cât mai ușor de reperat graţie unor elemente vizuale 

originale, proprii mărcii respective, Astfel, ea poate fi recunoscută datorită formelor, culorilor și 

designului clădirilor sale. Logotipul universității, în general o combinație între nume, un simbol si o 

caracteristică grafică, va fi reprodus pe orice suport capabil să afirme prezența ei (documentație, 

corespondență, facturi, autovehicule etc.). 

 
 

 O primă condiţie a comunicării interinstituţionale este cerinţa normativă fără conştientizarea 

căreia nu se poate construi interacţiunea, altfel spus nu se poate comunica fără un set minimal de reguli, 

norme, legi împărtăşite şi asumate care fie există din experienţe anterioare, fie se stabilesc înaintea 

startului în comunicare, putând fi păstrate pentru procesele ulterioare ori modificate pe parcurs. 

Considerăm că cea mai importantă normă este cea de încredere şi apare în urma schimburilor şi 

interacţiunilor, fiind susţinută de atitudinea de înţelegere, deschiderea faţă de interlocutori, ajutor, 

sprijin, consiliere, recunoaşterea valorii instituţiei, stima reciprocă, complementaritatea de roluri şi 

obţinerea beneficiilor comune  

 Cerinţa relaţională stabileşte natura relaţiilor ce se vor lega între instituţii pe măsura desfăşurării 

comunicării, fără a fi neapărat observabilă ca atare ci remarcată prin modul de exprimare. Atunci când 

canalul de comunicare este internetul sau faxul, alegerea limbajului, construcţia frazei, corectitudinea 

exprimării, politeţea şi deferenţa sunt importante pentru că pot duce la implicare sau la neutralitate, la 

neimplicare ori chiar la respingere. Între două sau mai multe instituţii, negreşit există o cerinţă 

informaţională: se solicită, se oferă informaţii care se doresc a fi clare, complete, reale, transmise în timp 

util, pe cele mai potrivite canale. 

 Cerinţa de poziţionare stabileşte imaginea unor instituţii faţă de altele astfel încât la finalul 

comunicării fiecare actor să-şi fi construit o identitate în faţa celorlalţi. Datorită contextului social în 

care se produce comunicarea, fiecare interlocutor îşi caută şi îşi doreşte a i se recunoaşte o poziţie 

profesională, contextuală, de autoritate, de expertiză sau de consiliere şi chiar dacă rolul şi statusul 

instituţiei sunt bine definite şi stabilite, se cere totuşi periodic confirmarea locului ocupat. 

 Comunicarea înseamnă şi influenţarea partenerilor, ceea ce duce la cerinţa de mobilizare şi 

presupune necesitatea producerii unor efecte de tipul intrării în acţiune după sensibilizarea gândirii 

interlocutorului. O posibilitate de a-l motiva pe celălalt este influenţarea, o acţiune exercitată de indivizii 

unei instituţii care au o puternică forţă de convingere dar şi susţinere instituţională, căci valoarea ei 

determină măsura în care interlocutorii pot fi influenţaţi, la fel ca şi rapiditatea cu care se face aceasta, 

depinzând în acelaşi timp şi de autoritatea persoanei care reprezintă instituţia în comunicare.  

 Pentru comunicarea între instituţii, considerăm specifice următoarele tipuri: laterală – 

încrucişată, formală – informală, directă – indirectă. Comunicarea laterală sau orizontală asigură 

stabilirea unor strategii, activităţi, obiective, scopuri comune între reprezentanţi din instituţii diferite dar 

aflaţi în funcţii egal poziţionate, pe când în comunicarea încrucişată sau în diagonală persoanele ocupă 
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funcţii inegale. După gradul de oficializare, comunicarea formală se supune unor ordine, reguli, norme, 

indicaţii strict urmărite, iar cea informală şi neoficială, lipsită de reguli, este mai armonioasă, 

transmiţând mai uşor valori instituţionale, imaginea pozitivă a instituţiei spre exterior. În funcţie de 

modul de desfăşurare, comunicarea directă sau personală se produce atunci când actorii comunicaţionali 

se află faţă în faţă şi în cazul interinstituţional este bilaterală cu obţinere de feedback, iar cea indirectă 

sau impersonală este reciprocă dacă se face prin telefon, poştă electronică şi unilaterală dacă se face prin 

film, televiziune, radio, documente, discursuri ce nu permit feedback imediat, putând exista şi 

comunicarea indirectă mixtă în cazul videoconferinţelor. 

 La Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu”, Iași, s-a observat că în comunicarea 

interinstituțională pot să apară bariere specifice, cauzatoare de blocaje care pot fi: 

- personale: datorită trăsăturilor de personalitate ale interlocutorilor; 

- fizice: legate de mediul în care se desfăşoară comunicarea;  

- sociale: se referă la tradiţii, religie, obiceiuri, statut social;  

- culturale: nivelul de pregătire, limbaj;  

- semantice: datorate limbajului tehnic, de specialitate, jargonului; 

- cognitive: generate de informaţii incompatibile cu sistemul de valori promovate de instituţie; 

- psihologice: emotivitate, afectivitate, agresivitate;  

- ambientale: contextul în care are loc comunicarea (spaţii, zgomote etc.);  

- manageriale: incapacitatea de a asculta, rezerva de a exprima păreri, schimbarea modalităţilor de 

comunicare;  

- organizatorice: consecinţă a diferenţelor din circuitul ierarhic, lipsa timpului, filtrarea mesajului; 

- se formează abilităţi de comunicare şi negociere; 

- există deschidere spre dialog real; 

- se cunoaşte partenerul de dialog;  

- se dezvoltă capacitatea de a analiza repede punctele tari şi slabe ale unui dialog;  

- se menţine echilibrul emoţional;  

- există deschidere spre schimbare; 

- se cultivă creativitatea. 

 Exemple de bună practică în managementul comunicării instituționale sunt și în cadrul Escola 

Sec. Marquês de Pombal, aici ilustrându-se modalități de îmbunătățire a comunicării instituționale între 

personal și departamente, cu familiile și comunitatea locală, dar și mijloace și instrumente de evaluare 

a calității progresului educației. Comunicarea raportată la toate nivelele organizaţiei este un aspect 

important în implementarea sistemului calităţii. Este bine să existe organizare şi să se impună nişte 

reguli, dar este bine să existe şi flexibilitate. Oamenii trebuie lăsaţi să devină responsabili şi să fie 

implicaţi în procesul decizional. Ei trebuie să fie siguri de faptul că dacă vin cu idei bune, acestea nu 

vor fi ignorate şi vor fi luate în considerare spre beneficiul tuturor.  

 Comunicarea în interiorul şcolii este perfectată permanent. Datorită acestui lucru, succesul în 

motivarea angajaţilor are la bază şi buna comunicare, atât pe orizontală, cât şi pe verticală. Satisfacerea 

nevoilor angajaţilor se realizează prin:  

• organizarea activităţilor recreative;  

• organizarea cât mai multor cursuri de perfecţionare (pe cât posibil în interiorul şcolii), acestea fiind 

plătite din fonduri extrabugetare; 

• comisia de securitate a sănătăţii în muncă, urmăreşte implementarea noilor reglementări şi le face 

cunoscute tuturor angajaţilor;  

• comisia de întocmire a orarului ţine cont de nevoile speciale ale unor angajaţi;  

• realizarea unor acţiuni interdisciplinare în vederea participării la proiecte internaţionale;  

• colaborarea bună între departamente, comisii;  

• implicarea unui procent cât mai mare din colectiv în acţiunile întreprinse. 
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 Escola Sec. Marquês de Pombal îşi propune să abordeze problematica dezvoltării competenţelor 

de lucru cu familia elevului şi să răspundă implicit şi nevoilor de comunicare şi relaţionare, construire 

de echipe, consiliere, cooperare, motivare, implicare etc. „Săptămâna părinţilor” prezintă câteva ateliere 

de lucru originale şi de calitate înaltă, acoperind o gamă largă de teme, de la sănătatea, educaţia, până la 

comportamentul elevilor, plus 107 multe alte materiale de interes pentru părinţi. Structura conţinutului 

şi facilităţile oferite face comunicarea de la părinte la părinte şi la psiholog foarte uşoară prin intermediul 

uneltelor de genul ateliere de lucru, comentarii, studii de caz. În cadrul „Săptămânii părinţilor”, 

specialişti răspund întrebărilor puse de părinţi. Activităţi din program:  

• formarea profesorilor diriginţi;  

• ateliere de lucru profesori diriginţi – părinţi;  

• consiliere individuală şi de grup psiholog şcolar – părinţi;  

• formarea elevilor din Consiliul Elevilor pe componenta Drepturile Copilului;  

• activităţi extraşcolare cu elevi. 

 Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu”, Iași a observat că sunt situaţii în care apar 

bariere de comunicare între cadrele didactice şi părinţi , fie din lipsa de experienţă , fie din lipsa spiritului 

de echipă. În multe cazuri profesorii cred că părinţii nu acordă suficientă atenţie copiilor lor sau părinţii 

consideră că profesorii sunt prea distanţi şi nu se implică suficient. Responsabilitatea educaţiei copiilor 

trebuie asumată în echipă: şcoală –familie. Gradul de implicare a părinţilor în viaţa şcolară a copiilor 

influenţează rezultatele acestora în sens pozitiv.  
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ACTIVITĂŢI:  

1. Consiliere - Consilierea părinţilor prin ateliere de lucru • Stiluri parentale • Rezolvarea conflicatelor 

• Negocierea conflictelor • A face faţă adolescenţei - Consilierea elevilor prin ateliere de lucru • 

Agresivitate • Rezolvarea conflictelor; 

2. Mese rotunde cu diferite teme: • Comunicare eficientă părinte-copil-cadru didactic; • Absenteismul 

şi abandonul şcolar; • Întâlnire cu reprezentanţi ai comunităţii locale: Poliţia, Biserica, AJOFM, Agenţia 

Judeţeană pentru prevenirea traficului de persoane, Agenţia Judeţeană pentru prevenirea consumului de 

droguri; 

3. ACTIVITĂŢI REALIZATE ÎN ECHIPĂ PĂRINTE-COPIL-CADRU DIDACTIC  
• Tradiţii de iarnă la români – împodobirea bradului, program de colinde, dansuri populare, pluguşorul, 

sorcova, daruri de Moş Crăciun; 

• Organizarea unei petreceri – pregătirea mesei festive; 

• Acţiuni caritabile – oferirea de pachete şi flori bătrânilor de la Azilul de bătrâni şi copiilor internaţi în 

spital în perioada sărbătorilor;  

• Bal mascat;  

• Excursii cu elevii în diferite zone ale regiunii/ţării; 

• Participarea părinţilor la orele de curs şi instruire practică. 

 

 Dimensiunea orizontală se referă la comunicarea între membrii grupului. Este direcţia de 

comunicare prin care se realizează omogenitatea grupului. În acest tip de comunicare nu există un lider 

formal (educatorul), dar membrii grupului, elevii, îşi vor transfera competenţele de comunicare 

dobândite în comunicarea pe verticală către comunicarea orizontală. Altfel spus, stilurile de comunicare 

cu educatorul vor fi aplicate de elevi şi atunci când comunică între ei. Dacă educatorul nu-şi asumă 

eficientizarea comunicării atât pe verticală (direct), cât şi pe orizontală (indirect); omogenitatea şi 

controlul grupului se pot pierde. Diferitele reţele de comunicare determină capacitatea de comunicare 

între membrii grupului.  

Structura grupului este menţinută ca urmare a trei forme de relaţie şi comunicare: 

- dependenţă faţă de un lider de la care se solicită protecţie şi facilitarea accesului la resurse potenţiale 

de satisfacere a nevoilor de rang inferior celei de apartenenţă la grup; 

- apropiere datorită consolidării de relaţii pozitive de înţelegere şi sprijin reciproc; 

- depărtare-agresiune, ca reacţie de apărare prin fugă sau prin atac generată de insecuritate. 

 Primele două au un caracter centripet, de menţinere a coeziunii grupului, iar ultima un caracter 

centrifug de disoluţie a grupului. Astfel, tipul de relaţii şi comunicarea definesc componenta dinamică 

a grupului. Grupul este aşadar un organism, o organizaţie. Existenţa grupului depinde de menţinerea 

unui echilibru în tensiunile interne, existenţa ameninţărilor externe şi a felului în care grupul este condus. 

Tensiunile sunt generate de nevoile comune ale indivizilor care se transferă asupra grupului si sunt 

satisfăcute prin intermediul liderului. 

 Colegiul Valsassina 

este o instituție privată care 

oferă și ea un exemplu de 

bună practică pentru întregul 

sistem de învățământ 

portughez. Comunicarea pe 

orizontală (între membrii 

compartimentelor de lucru, 

catedrelor, comisiilor) se 

desfăşoară în „reţea cerc”, 

adică fiecare persoană este 

considerată partener de 

discuţie şi nu şef sau 

subaltern.  
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Astfel:  

1. Informaţia primită de la şeful compartimentului se dezbate în cadrul catedrei apoi decizia este 

comunicată de şeful de catedră nivelului superior.  

2. Informaţia se păstrează în sub formă scrisă în dosarul catedrei. 

 

 Din punct de vedere instituţional trebuie să existe o persoană dedicată special relaţiei cu presa. 

În cazul unităţilor de învăţământ, de obicei, directorul este cel care are această responsabilitate, 

managerii publici având rolul de a înţelege şi de a coopera cu jurnaliştii. Este de preferat ca directorul 

să desemneze totuşi o persoană care are abilităţi, studii, competenţe deosebite de comunicare: integritate, 

capacitate de a reacţiona în timp real şi adecvat, abilitatea de a înţelege jurnaliştii, de a analiza şi negocia 

situaţiile care apar, răbdare, lipsă de aroganţă şi nervozitate.  

 Rolul responsabilului de relaţia cu presa va ţine cont de următoarele aspecte: transmiterea de 

mesaje nedistorsionate şi complete; promovarea instituţională realistă; dezvoltarea unei colaborări pe 

termen lung, de tip win-win (câştig-câştig), care ţine cont de obiectivele grupurilor de interes; pregătirea 

contextului; instrumentalizarea relaţiei cu presa: informaţii de mare acurateţe, poze, statistici şi orice 

alte materiale suport care îi ajută să se departajeze în competiție cu alte jurnale. 

 În cadrul procesului de comunicare interpersonală, un fapt deosebit de important este contextul, 

care este considerat ca fiind „o organizare ale cărei proprietăţi specifice sunt date de intenţia de a 

comunica, de sensul comunicat, de posibilitatea de interpretare din partea receptorului”, de o anumită 

situaţie în care se înscrie. Funcţiile contextului în comunicarea interpersonală sunt: selectivă, de 

individualizare, complementară, creativă, transformativă, orientativă. Totodată, sunt de menţionat şi 

limitele contextului asupra comunicării interpersonale educaţionale. Principiul pe care trebuie să-l 

respecte managerii educaţionali la acest nivel al analizei este principiul adaptării la context. „Adevăraţii 

maeştri ai comunicării nu sunt aceia care fac apel la semne rare şi nici cei ce se mulţumesc cu clişee, ci 

cei care, manipulând codurile obişnuite, reuşesc să-şi exprime complet mesajul, folosind toate 

mijloacele organizării expresive prin adaptare la context. Aceasta este o tehnică productivă, bazată pe 

un răspuns adecvat la situaţii şi implicând atât permanenta acordare a axei bipolare emitere – receptare 

prin organizarea contextuală a exprimării şi interpretării, cât şi conectarea procesului comunicării la 

realitatea educaţională imediată.” 

 În concluzie, o comunicare eficace în interiorul instituției contribuie la crearea unui climat 

organizațional motivant, iar eventualele bariere care apar pot fi depășite prin luarea unor măsuri care să 

conducă la îmbunătățirea calității comunicării (un stil managerial deschis, stabilirea clară de reguli de 

comunicare, elaborarea unei strategii, includerea programelor de training pentru dezvoltarea abilităților 

de comunicare).  

 

 

 

 Bibliografie: 

 

1. Abric, J. C.: Psihologia comunicării, Polirom, Iaşi, 2002. 

2. Amado, G., Guittet, A.: Psihologia comunicării în grupuri, Polirom, Iaşi, 2007. 

3. Anghel, P., Stiluri şi metode de comunicare, Educaţia XXI, Aramis, Bucureşti, 2003. 

4. Bălașa Sergiu, Vladu Dan, Comunicarea instituțională eficientă, ADETIM, 2013. 

5. Boboc, I., Psihologia organizaţiilor şcolare şi managementul educaţional, Editura Didactică şi 

pedagogică, Bucureşti, 2002. 

6. Bocioc, Gabriela, Comunicarea instituțională, https://www.scribd.com/doc/55612324/Comunicarea-

Institutionala.  

7. Epuran, M., Holdevici, I., Psihologie – compendiu, ediţia a II-a, Ed. ANEFS, Bucureşti, 1993. 

8. Hogan, K., Stubbs, Depăşeşte cele 8 obstacole în calea comunicării, Ed. Amaltea, Bucureşti, 2003. 

9. Iosifescu Silvian, Elemente de management, strategie si proiectare, Ed. Corint, București, 2000. 

10. Jinga, Ioan, Managementul învăţământului, Ed. Aldin, Bucureşti, 2001. 



Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” – Iaşi                                 Casa da Educação Sapere Aude 

 

                 
 
 
 

49 

11. Mureşan, P., Învăţarea socială, Bucureşti, Ed. Albatros, Bucureşti, 1980. 

12. Pânişoară, I. O., Comunicarea eficientă, Ed. Polirom, Bucureşti, 2004. 

13. Popescu, D., Arta de a comunica, Editura Economică, Bucureşti, 1998. 

14. Prutianu, Ștefan, Tratat de comunicare și negociere în afaceri, Editura Polirom, Bucureşti, 2008. 

15. Şchiopu, U., Verza, E., Psihologia vârstelor – Ciclurile vieţii, Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 1997. 

16. Warner, David, Crosthwaite, Elaine, Human Resource. Management in Higher and Further 

Education, London, 1995. 

 

 

 

 
 

„Îmi pare rău, dar nu reuşesc să aud ce spui.  

Ceea ce eşti şi ce faci strigă mult mai tare".  

(R.W. Emerson) 
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Parteneriatul cu comunitatea locală și activitățile educative –  

Modele din învățământul portughez 

 

prof. Dana Dumitraș 

prof. Liana Jescu 

 

Educaţia este o experienţă socială, în contact cu care copilul se descoperă, îmbogăţeşte 

raporturile sale cu ceilalţi, dobândeşte bazele cunoaşterii şi acţiunii (conform J. Delors). 

Democratizarea educaţiei face necesară deplasarea centrului de interes de pe cunoştinţe impuse 

pe obiective, de pe programe abstracte pe nevoile curente ale elevului, astfel încât acesta să fie centrul 

de interes al tuturor. 

Se ştie că educaţia, ca acţiune socială organizată, include mai mulţi factori: familia, şcoala şi 

comunitatea.  

Comunitatea ar putea fi definită ca: 

- Spaţiu în care oamenii conlucrează pentru identificarea nevoilor comune şi a valorilor pe care le 

preţuiesc; 

- Spaţiu al interacţiunilor sociale bazate pe interese şi aspiraţii comune; 

- Spaţiu în care membrii conlucrează la rezolvarea problemelor comune; 

- Spaţiu în care există consens axiologic al membrilor (respect civic, respect etnic, cooperare etc.) 

 Comunitatea de oameni care trăiesc împreună are la bază următoarele caracteristici:  

- Ca fiinţe sociale, oamenii au tendinţa firească de a se organiza în comunităţi guvernate de norme 

formale şi informale care asigură funcţionarea şi progresul acesteia.  

- În cadrul comunităţii, fiecare persoană are drepturi şi responsabilităţi. Astfel, asigurarea accesului egal 

la educaţie este dreptul fiecărui membru, dar şi responsabilitatea întregii comunităţi.  

O comunitate care plasează educaţia printre priorităţile sale este o comunitate care acţionează 

conştient în folosul tuturor membrilor săi. Pe termen lung, investiţia în educaţie este cea mai valoroasă 

pentru societate.  

Școala este cea care asigură educaţia copiilor, dar sprijină în acelaşi timp preocuparea şi nevoia 

adulţilor pentru perfecţionare continuă şi învăţarea pe tot parcursul vieţii. 

În cadrul unei comunităţi, puterea poate fi:  

- putere formală (oficială), formată din factorii de decizie (numiţi sau aleşi) care îşi asumă oficial 

înfăptuirea voinţei comunităţii cu ajutorul mecanismelor guvernamentale;  

- putere informală, alcătuită în principal din lideri de opinie, care influenţează procesul de luare 

a deciziilor într-un mod neoficial.  

În cadrul sistemului de educație portughez, puterea oficială este deținută în parte de Ministerul 

Educației, dar și de Primărie, care alocă venituri, atât de necesare pentru funcționarea unității de 

învățământ. 

Puterea informală o reprezintă comunitatea, cu companiile care susțin școala, pentru a avea forță 

de muncă de înaltă calificare, pe domenii punctuale. 

Un parteneriat de succes al școlii implică:  

 să se identifice scopuri, interese comune, utile partenerilor şi întregii comunităţi;  

 să se găsească modul optim pentru atingerea scopului propus;  

 să se organizeze şi să se conducă resursele disponibile pentru atingerea scopului propus; 

 să se combine eficient atitudini, abordări şi diferite tehnici care se pot aplica unor sarcini diferite; 

Activitatea în parteneriat are nenumărate avantaje, deoarece creează relaţii de colaborare, 

clarifică diverse probleme educative, oferă un nou cadru de dezvoltare a personalităţii elevului.  

În Portugalia, parteneriatele şcoală – familie – comunitate sunt esenţiale în procesul de educaţie 

a elevilor şi în succesul lor la şcoală.  
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Parteneriatul educaţional şcoală – comunitate – familie 

 

Tipuri de parteneriat: 

Parteneriatul informal – între părţi asemănătoare, care se cunosc destul de bine sau care au avut ocazia 

să mai lucreze împreună anterior. De exemplu, realizarea unei reviste a şcolii, organizarea unei excursii 

etc.  

Parteneriatul formal – între părţi diferite ca formă de organizare şi ca misiune instituţională, dar care se 

coalizează pentru rezolvarea unei anumite probleme. Un exemplu ar fi cel încheiat cu autorităţile locale 

pentru îngrijirea unui parc de către copii şi părinţi sau pentru organizarea unei expoziţii tematice cu 

ocazia „Zilelor localităţii”.  

 

 După obiectivul parteneriatului, se deosebesc: 

Parteneriatul operaţional – cooperarea se realizează în baza unui proiect concret (realizarea unui post 

local de radio pentru copii); 

Parteneriatul de reprezentare – datorită faptului că este nevoie de o coalizare pentru realizarea unui 

scop comun (Asociația părinţilor). 

 

După modul de finanţare a parteneriatului: 

Parteneriat care necesită finanţare – se bazează pe o redistribuire a sarcinilor financiare între părţi. Un 

partener poate implementa o anumită acţiune, iar alt partener poate finanţa respectiva acţiune 

(organizarea, într-un mare magazin, a unui concurs pentru copii finalizat cu premii acordate de către 

partenerul gazdă). 

Parteneriat care nu necesită finanţare – scopul propus poate fi realizat cu resurse minime, care nu 

implică obligatoriu alocarea unor resurse financiare special (realizarea unor vizite la care să participe 

copiii, părinţii şi personalul şcolii sau organizarea unei activităţi de ecologizare a localităţii de origine). 

 

În sens larg, familia reprezintă un grup social ai cărui membri sunt legaţi prin raporturi de vârstă, 

căsătorie sau adopţiune şi care trăiesc împreună, cooperează sub raport economic şi au grijă de copii. În 

sens restrâns, familia este un grup social format dintr-un cuplu căsătorit şi copiii acestuia. (Dicţionar de 

Sociologie, 1993, p. 243) 

Comunitatea reprezintă o entitate social-umană, ai cărei membri sunt legaţi prin locuirea 

aceluiaşi teritoriu şi prin relaţii sociale constante şi tradiţionale, consolidate în timp. (Dicţionar de 

Sociologie, 1993, p. 128)  

În mod firesc, părinţii sunt primii educatori ai copilului. Vine apoi rândul profesioniştilor din 

grădiniţe şi şcoli să se ocupe de educarea şi formarea copiilor printr-o metodologie şi un curriculum 

specific vârstei acestora. Dar educaţia copiilor, priviţi ca cei mai tineri membri ai unei comunităţi, este 

responsabilitatea întregii comunităţi.  

Profesorul are rolul şi contribuţia sa în formarea comportamentului democratic şi atitudinii 

disciplinare a elevilor săi. Şcoala nu poate rămâne izolată, trebuind să se integreze şi să pătrundă în 

spiritul comunitar. 

 Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul 

copilului la nivelul procesului educativ. El presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi acţiuni 

educative între factorii educaţionali. Parteneriatul educaţional se desfăşoară împreună cu actul 

educaţional propriu-zis. El se referă la proiectarea, decizia, acţiunea şi colaborarea dintre instituţii, 

influenţe şi agenţi educaţionali. 

 Parteneriatul educaţional se realizează între: 

- instituţiile educaţiei: familie, şcoală şi comunitate, palate ale copiilor, centre de resurse 

educaţionale sau asistenţă psihopedagogică; 
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- agenţii educaţionali: copii, părinţi, profesori, specialişti în rezolvarea unor probleme 

educaţionale (psihologi, consilieri psiho-pedagogi, logopezi,terapeuţi etc.), bibliotecari, muzeografi, 

organizaţii nonguvernamentale care acţionează în domeniul educaţiei şi protecţiei copilului; 

- membri ai comunităţii cu influenţă asupra creşterii, educării şi dezvoltării copilului (medici, 

factori de decizie, reprezentanţii Bisericii, ai Poliţiei, ai Consiliilor locale, mediatorul şcolar etc.); 

  Parteneriatul educaţional se adresează în principal părinţilor şi profesorilor şi se referă la a 

acţiona în acelaşi sens. Ceea ce hotărăşte familia trebuie să fie în acord cu măsurile şcolare, iar ceea ce 

face un părinte să nu fie negat de celălalt. 

Comunitatea reprezintă cadrul cultural, spiritual şi geografic de dezvoltare al elevului, care 

poate susţine interesele şcolii. Fiecare şcoală devine „o comunitate a celor ce învaţă”.  

Parteneriatul oferă această posibilitate a schimbului de resurse. Cetăţenii interesaţi de 

problemele şi de perspectivele comunităţii se pot ralia pentru elaborarea şi implementarea unor soluţii 

sau direcţii de dezvoltare. Acest proces contribuie la dinamizarea vieţii comunitare şi influenţează gradul 

de participare a cetăţenilor la viaţa comunităţii. Mai mult, parteneriatul îi stimulează şi pe cei care sunt 

mai puţin interesaţi, demonstrând-le că există oricând o alternativă la pasivitate şi la indiferenţă. 

Parteneriatul constituie şi un factor motivant: pentru unii, satisfacţia constă în faptul că ideile 

lor sunt puse în valoare şi sunt apreciate de ceilalţi, iar pentru alţii, în faptul că pot fi utili cu ceva 

comunităţii din care fac parte. 

Pentru pregătirea politicilor este importantă stabilirea rolurilor pentru toate persoanele 

implicate.  

Directorul are un rol important în amplificarea participării părinţilor şi a comunităţii în 

activitatea școlii, precum şi în stabilirea legăturilor cu agenţiile de lucru din afara şcolii, analizând 

activităţile şcolii, centralizând opiniile factorilor interesaţi de proiecte, facilitând implicarea părinţilor şi 

a membrilor comunităţii în procesul de învăţare și elaborând (în echipă) politici şcolare de participare și 

planul anual de activitate. 

Cadrele didactice pot introduce teme de interes care să atragă colaborarea părinţilor, pot 

organiza ateliere de lucru despre curriculum pentru părinţi. Acestea pot veni în întâmpinarea preocupării 

părinţilor legate de educaţia copiilor prin organizarea de activităţi extraşcolare. 

Gestionarea imaginii instituţiei este o obligaţie a întregii echipe şi, în special, a conducătorilor 

acesteia, a directorului, în cazul instituţiilor publice. Ca urmare, la nivelul instituţiei, personalul trebuie 

să adere la filosofia instituţiei, încât să se considere coparticipant la succes. 

Pentru a asigura o imagine „de neuitat” pentru întreaga comunitate, școlile trebuie să ia în 

considerare câteva elemente definitorii, cum ar fi publicarea informaţiilor despre succesele lor şi în afara 

şcolii. Indiferent dacă este vorba despre un premiu la un concurs, participarea la un proiect european sau 

despre prezentarea unei cărţi, diseminarea acestui mesaj se poate face în ziarele locale sau la posturile 

de televiziune şi prin anunţuri la avizierul instituţiei, pe pagina de internet a şcolii. Pliantul de prezentare 

(flyer), reprezintă o modalitatea utilă şi comodă de a-i informa pe ceilalţi. Cărţile de vizită cu acelaşi 

format şi ecusoanele pot întări sentimentul de apartenenţă la comunitatea educaţională şi pot duce la o 

identificare mai bună cu şcoala. Ziarul (revista) şcolii este o altă modalitate de a populariza școala.  
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Astfel, la Școala Comercială Lisabona am fost întâmpinați cu pliante de prezentare a școlii. 

Colegiul Valsassina, colegiu cu tradiție și cu rezultate educaționale de succes recunoscute la nivel 

național, a utilizat ca material de popularizare o broșură complexă, cu istoricul, dotările și realizările 

elevilor. Școala INETE, a realizat flyere, obiecte personalizate (pixuri, sacoșe, mape). Școala 

Profesională Almirante Reis, o școală cu dotări deosebite, a realizat un flyer cu oferta specializărilor. 

Toate școlile vizitate ne-au pus la dispoziție și adresele lor de internet (www.epar.pt, 

www.inete.pt , www.cvalsassina.pt, www.escolacomerciolisboa.pt etc.). 

 

Părinții 

În primele etape ale vieţii, responsabilitatea educării copilului revine familiei. Copiii sunt apoi 

înscrişi în scoli, instituţii care le asigură condiţiile necesare pentru dezvoltarea în concordanţă cu nevoile 

individuale.  

Comunicarea cu părinţii este recunoscută drept esenţială, iar stabilirea unui canal de comunicare 

cu două sensuri despre progresul copiilor se poate realiza prin:organizarea consultaţiilor individuale 

ritmice cu părinţii. 

Dacă părinţii sunt implicaţi în activitatea la clasă, profesorii pot observa direct felul în care ei 

îşi motivează copiii, în care îi ajută să rezolve problemele. Copiii au ocazia să vadă că adulţii importanţi 

din viaţa lor activează împreună spre un scop comun, dobândesc un simţ crescut al siguranţei şi 

încrederii şi le face plăcere să simtă legătura dintre familie şi şcoală. 

De exemplu: o mamă asistent medical poate fi invitată la o oră de educaţie pentru sănătate; alt 

părinte cu abilităţi lingvistice poate fi invitat la o oră de lectură etc.  

Părinţii care vin în mod constant la şcoală pot aprecia mai realist felul în care copilul se 

adaptează şcolii. Copiii îşi văd părinţii într-o altă lumină. Un mare avantaj pentru dascăli este faptul că 

învaţă mai multe despre viaţa de familie şi comunitatea copiilor. 

În concepţia lui Joyce Epstein (Godfry Claff, 2006), există câteva tipuri de implicare a familiei, 

care ne pot ajuta să creăm parteneriate eficiente cu familiile şi comunitatea: 

- Asistenţa acordată părinţilor de către şcoală (prin programe de iniţiere a părinţilor);  

- Voluntariatul (recrutarea dintre părinţi a unor grupuri de susţinere a activităţii şcolii);  

- Luarea deciziilor (includerea părinţilor în procesul de decizie la nivel de şcoală, de exemplu în 

Consiliul Reprezentativ al Părinţilor se consultă oferta educaţională a şcolii şi se stabilesc activităţile 

opţionale care vor fi desfăşurate la nivelul instituţiei în anul şcolar respectiv);  

- Învăţarea acasă (transmiterea de informaţii către părinţi despre cum pot fi de folos elevilor în efectuarea 

sarcinilor şcolare, prin programul online cu informaţii referitoare la evenimente speciale organizate de 

şcoală/ teme/ lucrări pe care le-a făcut copilul etc.). 

  Pentru găsirea unor soluţii la problemele educative ale familiei, părintele trebuie văzut ca un 

colaborator, ca un partener care se implică activ în aceste forme de intervenţie socio-educaţională. De 

aceea, pentru eficienţa întâlnirilor dintre părinte şi dascăl ar trebui să se acorde un timp suficient pentru 
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un dialog real, întâlnirile să aibă loc într-un cadru bine definit, să se obţină tonul şi stilul adecvat astfel 

încât toate părţile implicate să ştie ce se aşteaptă de la ele. 

Pentru obţinerea unui parteneriat de succes școală – familie e recomandat: 

- să se identifice, împreună cu familia, punctele tari, interesele şi nevoile familiei; 

- să existe preocupare pentru dezvoltarea profesională a întregii echipe a şcolii, dar şi a părinţilor; 

- să se contureze strategii, programe de lucru care să se adapteze nevoilor şi stilurilor de viaţă ale celor 

din familie, dar şi ale şcolii; 

- să existe flexibilitate şi diversitate în modalităţile prin care familia se poate implica eficient în 

activităţile şcolii. 

În Portugalia, legătura cu părinții se realizează în cadrul unui program electronic online (ad-

servio), părinții fiind informați depre rezulatele la învățătură, noutăți, cât și de eventualele abateri 

disciplinare sau absențe ale copilului. Cu acordul părintelui, dacă elevul lipsește, acesta este sancționat 

cu realizarea de activități recuperatorii în școală, fără a-i fi afectate drepturile. 

De asemenea, fiecare diriginte comunică la şedinţe cu părinții elevilor. 

Părinții sunt adesea invitați să aprecieze activitățile copiilor lor. De exemplu, la Școala INETE 

în fiecare an profesorii și elevii organizează Open Day, School Day, petreceri, concursuri, la care sunt 

invitați și părinții. 

 

Biserica 

Biserica reprezintă un posibil partener din comunitate şi poate contribui ca factor important la 

cultivarea trăsăturilor morale pozitive: acceptarea diversităţii, respect, dragoste pentru semeni. 

În abordarea parteneriatelor cu Biserica, în faza de elaborare a proiectului se va identifica 

apartenenţa religioasă a copiilor, respectându-se cultul fiecăruia dintre ei. 

 În școlile din Lisabona, profesorii, alături de elevi și părinții acestora, organizează activități 

extrașcolare cu teme religioase, cu diverse ocazii: Paște, Crăciun, etc. 

  

Autorităţile locale, în virtutea 

prevederilor legale, oferă şcolilor sprijin 

concretizat prin fonduri, resurse materiale care 

vizează infrastructura şi dotarea, facilitarea 

obţinerii unor resurse financiare extrabugetare. 

Astfel, municipalitatea din Lisabona susține 

activitatea școlară și extrașcolară cu o sumă 

fixă per elev, iar in cazul elevilor nevoiași, 

suplimentează suportul financiar pentru familii 

cu venitul sub un anumit plafon. Programul în 

școală este începând cu ora 7 până la ora 20, în 

funcție de programul părinților. Alături de profesorii care au un program fix este implicat personalul 

auxiliar, care supraveghează elevii în afara activității formale. Acest serviciu este în unele școli 

externalizat. Programa activităților extra este organizată sub forma unor cluburi de activități (arte, înot, 

karate etc.) stabilite de către municipalitate. Aceste activități sunt coplătite de părinți și municipalitate. 

 În staff-ul școlii (Consiliul de administrație) este inclus și un reprezentant al municipalității. 

 

Agenţii economici 
 Ca parteneri educaţionali, agenţii economici trebuie să fie în atenţia unităţilor şcolare, aceştia 

putând reprezenta actori importanţi pe piaţa muncii în viitor. Pentru a atrage un agent economic, 

instituţia trebuie să cunoască: disponibilităţile şi tipul de servicii sau produse pe care agentul economic 

le poate oferi şcolii, setul de nevoi pe care agenţii economici le pot formula, modalităţi de sensibilizare 

şi atragere a acestora etc. 

  În Portugalia, importanța agenților economici este cu atât mai mare, pentru instituțiile de 

învățământ, cu cât existența școlii însăși este legată de aceștia. Parteneriatul cu aceștia furnizează 



Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” – Iaşi                                 Casa da Educação Sapere Aude 

 

                 
 
 
 

55 

dotările de care au foarte mare nevoie liceele profesionale. Astfel, finanțarea de la unitatea centrală fiind 

realizată per elev, pentru a fi competitive școlile au nevoie de susținere din partea agenților economici. 

Aceștia solicită anumite pregătiri profesionale, pentru care își oferă disponibilitatea de a susține material 

dotarea laboratoarelor, oferind ulterior locuri de muncă atractive. 

 Astfel, în Portugalia, 95% din întreprinderi sunt micro-, 

mini- și medii și doar 5% sunt întreprinderi mari. 

 La Școala Profesională Almirante Reis (www.epar.pt) se 

organizează anual zilele companiilor (câte 2 zile), când companiile 

sunt invitate să prezinte propriile realități sub genericul Zilele 

carierei.  

La Grupul Școlar Alcochete din Lisabona, profilul cel mai 

atrăgător este cel sportiv, de antrenori. Parteneriatele multiple cu 

cluburile cele mai renumite din țară justifică această atracție a 

elevilor (Benfica, FC Porto etc.). 

 

 

 

 

Laboratorul de optică de la Liceul 

INETE a fost dotat cu aparatură de calitate 

doar prin intermediul colaborării cu 

companiile. 

 

 

 

 

 

 

 

La Școala Comercială Lisabona, școală privată, alegerea profilurilor se face după un studiu de 

piață. Comunitatea este foarte implicată, observându-se foarte multele parteneriate care au condus la 

dotări excepționale în ceea ce privește cabinetele, aparatura, recompensarea elevilor la concursuri prin 

premii etc.  

 

 

Aceștia au organizate cursurile în formă modulară, permițându-le o flexibilitate curriculară. Prin 

urmare, organizarea modulară îmbunătățește autonomia elevului și permite introducerea proiectelor 

interdisciplinare. Elevii sunt încurajați să își caute singuri companii în care să lucreze, compania având 

rolul de tutore, școala fiind monitor. 
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În cadrul Școlii Comerciale Lisabona există următoarele specializări: 

Specializare Parteneri 

Tehnician în comerț Proiect european Petra 

Tehnician marketing  

Tehnician aranjare vitrine Eurovisual, EU 

Tehnician calculatoare Microsoft, Mercedes 

Tehnician bar-restaurant Restaurante 

Tehnician logistică SONAE MC și SR 

Tehnician în comunicații și servicii 

digitale 

PT 

Tehnician în distribuție SONAE 
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În cadrul profilului de Tehnician în comerț, școala are ca laborator un magazin-clasă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiecare clasă are câte un tutore angajat al unei 

companii de profil, iar la examenele finale fac parte din 

juriu membri ai companiilor implicate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La conducerea școlilor (Consiliul de 

administrație) sunt incluși și reprezentanți ai 

agenților economici. 

 

 

 

 

Mass-media 
  Mijloacele de comunicare în masă au o uriaşă forţă de influenţare a consumatorului de 

informaţie, a publicului. Acest lucru este valabil atât în domeniul comercial, cât şi în cel al vieţii 

comunitare. Ziarele, revistele, radio-ul, televiziunea şi Internet-ul sunt canale care prin informaţiile 

difuzate satisfac o nevoie fundamentală a omului modern: informarea, dar influenţează, orientează şi 

dirijează opinia publică, interesele şi motivaţiile oamenilor, conştiinţele chiar dincolo de propria voinţă. 

Indiferent de proiectul educaţional al unei instituţii de învăţământ, mass-media trebuie să fie un partener 

constant prin care activităţile să fie cunoscute şi recunoscute în comunitate. 
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 Organizaţiile Nonguvernamentale 
 Organizaţiile neguvernamentale au fost şi sunt în permanenţă factori activi în reţelele 

educaţionale contribuind cu programele lor la susţinerea drepturilor copiilor, tinerilor, la promovarea 

egalităţii de şanse educaţionale, la educarea şi consilierea familiei, la atragerea de fonduri, la promovarea 

imaginii şcolilor, la formarea de formatori, mediatori, cadre didactice, la facilitarea unor parteneriate, 

precum şi la analizarea unor nevoi comunitare. 

 

 Instituţiile de cultură 
 Este importantă atragerea instituţiilor culturale spre promovarea specificului comunităţii prin 

publicarea unor materiale didactice privitoare la istoria şi cultura grupului respectiv. Se pot organiza 

parteneriate cu centre culturale pentru copii şi familiile acestora, iar în cadrul acestora copiii pot studia 

şi îşi pot dezvolta abilităţile şi talentele, şi unde pot deveni conştienţi de drepturile lor. 

 

 Poliţia 
 Proiectele de parteneriat educaţional cu Poliţia au ca argument educaţia copiilor pentru cetăţenie 

democratică în vederea formării unor cetăţeni activi şi responsabili. Prin acţiunile desfăşurate în acest 

sens, copiii îşi însuşesc concepte cheie: libertate, justiţie, egalitate, solidaritate, cunosc modul de 

funcţionare a instituţiilor democratice, înţeleg rolul drepturilor omului în viaţa cotidiană, sunt puşi în 

diferite situaţii de a-i respecta pe cei de lângă ei, îşi formează deprinderi de a-şi proteja propria persoană 

şi pe ceilalţi. 

 

 Parteneriate între școli 

 Partea administrativă a școlilor în Portugalia permite organizarea acestora în consorții, cu scopul 

de a eficientiza serviciile. Astfel, profesorii sunt titularii consorțiului și nu ai unei școli.  

 Grupul Școlar Alcochete din Lisabona cuprinde 9 școli, de la grădiniță la liceu, ciclul secundar, 

cu cei aproape 3300 de elevi. Astfel, baza materială, cât și personalul auxiliar (medici, psihologi, 

administratori, etc.) își desfășoară activitatea în toate cele nouă școli. 

 Organizarea sub formă de consorțiu, la Grupul Școlar Alcochete, favorizează existența și a mai 

multor cluburi și proiecte: club de științe și tehnologii, muzică, teatru, creativ și sport, istorie și 

geografie, yoga, parlamentul tinerilor, cor, proiect To Know+, proiect de disciplină și medierea 

conflictelor, Spațiu cu …. experiențe de viață, proiecte Erasmus+. 

 

 Managementul școlii este coordonat și controlat de 

către instituția DGEstE (www.dgeste.mec.pt), o filială a 

Ministerului Educației. În funcție de rezultatele școlilor la 

examene și concursuri, acestea primesc recompense ore 

credit, care reprezintă degrevare de ore din normă pentru 

alte activități. 

 

 

 

 

 

 

 

Institutul Național de Administrație, INA (www.ina.pt) este 

instituția care are ca misiune eficientizarea instituțiilor 

publice, cum ar fi și școlile, având ca secțiuni de procupare: 

recrutare și selecție staff, training dezvoltare profesională, 

dezvoltare organizațională și cooperare internațională. 
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Alte activități extrașcolare: 

 

 

Construcții de machete - Casa eco 

 

Robotică 

 
 

Sport 

 

 

Joc 

 
 

Mănânc ce plantez 

 

 

Joc 

 
 

Voluntariat 

 

 

Activități eco 
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 Lipsa de comunicare între membrii unei comunităţi, reprezintă una din problemele de 

actualitate. De aceea este nevoie de o colaborare strânsă între partenerii educativi ai unei comunităţi 

(Primărie, biblioteci, muzee, Biserică etc.), pentru a aborda educaţia valorică din perspectiva 

afectivităţii, a cunoaşterii, a reglării valorilor, care stau la baza convieţuirii democratice şi integrării în 

comunitate. 

 A educa înseamnă a adapta copilul la mediul social adult, ţinând seama de natura sa proprie, de 

posibilităţile individuale de asimilare. A educa înseamnă răbdare şi insistenţă, înseamnă o muncă 

cotidiană continuă. 

 În devenirea personalităţii elevului, comunicarea permanentă, colaborarea şi cooperarea 

factorilor educaţionali reprezintă o prioritate, materializându-se în avantaje oferite de instituţii în 

formarea sa, în spiritul valorii societăţii în care trăieşte. 
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