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Introducere
În ultimii ani am fost martorii unei creşteri semnificative a interesul public faţă de
problematica educaţiei. Tot mai multe articole, reportaje, dezbateri publice au ca
subiecte educaţia şi formarea profesională. Pe lângă importanţa intrinsecă a acestui
subiect – care nu mai trebuie demonstrată –, interesul pentru această problematică se
datorează şi progresului ireversibil (sperăm noi) al societăţii româneşti spre o
democraţie autentică. Cetăţenii, contribuabilii, încep să devină conştienţi că
instituţiile statului – care, treptat, încep să fie privite, aşa cum este normal, ca instituţii
publice –, trebuie să le apere interesele.
A devenit evident faptul că educaţia şi formarea sunt, pe de o parte, indispensabile
pentru supravieţuirea într-o societate (pe care o vrem) a cunoaşterii, dar şi pentru că
ele sunt mari consumatoare de resurse: educaţia costă deja îngrozitor de mult, iar
pentru a fi competitivi într-o Europă unită va trebui să investim şi mai mult în ea.
Până şi guvernanţii noştri (care adesea uită că ei sunt în serviciul cetăţeanului şi nu
invers…), au început să privească cu ceva mai multă seriozitate şi răspundere
problema resurselor alocate educaţiei.
Lumea a început să vadă, pe lângă lucrurile bune cu care ne-am obişnuit să ne lăudăm
(„olimpicii“ etc.), şi pe cele rele: condiţiile precare în care învaţă majoritatea elevilor,
sărăcia în care se zbat foarte multe cadre didactice, rezultatele slabe ale elevilor noştri
la testările internaţionale, caracterul „prăfuit“ al multor programe şi manuale şi, nu în
ultimul rând, al modului în care se face pregătirea cadrelor didactice. Toate acestea îl
fac pe simplul cetăţean să se întrebe:
Pe ce se duc banii pe care îi dau eu educaţiei? Sunt ei cheltuiţi în mod eficient?
Cine beneficiază, cu precădere, de aceşti bani? Sunt ei cheltuiţi în mod echitabil?
Cât de bună este educaţia oferită pe banii mei? Avem, oare, o şcoală de calitate?
Datorită vastităţii problematicii implicate, nu se pot da răspunsuri tranşante la aceste
întrebări: s-au scris deja zeci de mii de pagini de analize, rapoarte şi alte lucrări care
au încercat să răspundă la una sau la mai multe dintre întrebările de mai sus.
Dacă în privinţa eficienţei şi echităţii educaţiei lucrurile sunt ceva mai avansate, în
domeniul calităţii educaţiei, s-au întreprins extrem de puţine cercetări şi analize. În
plus, trebuie să spunem că suntem foarte departe de un consens european sau
internaţional în privinţa a ceea ce înseamnă o „şcoală bună“. Fiecare sistem naţional
de învăţământ a introdus, în timp, diferite elemente privind managementul şi
asigurarea calităţii, dar, dacă încercăm să comparăm între ele diferitele iniţiative
naţionale, vom găsi extrem de puţine elemente comune. Această lipsă de unitate este
cauzată de faptul că nu se poate vorbi de o calitate a educaţiei „în sine“, ci în funcţie
de:
valorile promovate în societate şi la nivelul organizaţiei şcolare;
politicile şi strategiile educaţionale existente la nivel naţional, regional şi local;
situaţia existentă, definită de factorii contextuali, de cultură şi tradiţii etc.;
evoluţia conceptului de „calitate“.
La nivelul Uniunii Europene, în absenţa unui aquis communautaire în domeniul
educaţiei, se încearcă definirea unor principii, standarde şi indicatori de calitate –
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exprimate, de exemplu, în cei 15 indicatori privind educaţia permanentă 1, în
standardele privind calitatea serviciilor lingvistice2, în propunerile Reţelei Europene
pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ENQA)3 sau în propunerile
privind Cadrul Comun European privind Asigurarea Calităţii în Educaţie şi Formare
Profesională (CQAF)4. Însă procesul este lent şi dificil tocmai datorită diferenţelor
existente între ţările membre şi candidate privind elementele mai sus menţionate
(concept, politici, situaţii concrete).
Pornind de la aceste premise, dorim ca această lucrare să contribuie la procesul de
unificare conceptuală şi metodologică în domeniul atât de vast şi încă insuficient
explorat al asigurării calităţii educaţiei, pornind de la situaţia existentă în
învăţământul românesc, de la obiectivele dezvoltării sistemului de educaţie, aşa cum
se conturează în diferite documente oficiale5 precum şi de la rezultatele cercetării şi
de la evoluţiile recente înregistrate în lume, atât în teoria, cât şi în practica asigurării
calităţii.
Un alt lucru pe care am dori să-l subliniem, încă de la început, este necesitatea unui
sistem naţional de management al calităţii. Multe dezbateri şi luări de poziţie
recente afirmă inutilitatea unei legi a calităţii în condiţiile în care foarte multe unităţi
şcolare funcţionează în condiţii extrem de dificile. La prima vedere, o astfel de poziţie
este justificată: nu poţi face educaţie de calitate în clădiri insalubre, cu profesori
necalificaţi, având relaţii conflictuale cu autorităţile locale ş.a.m.d.
Totuşi, nu putem fi de acord cu acest punct de vedere din mai multe motive. Primul
dintre acestea este unul legal: dreptul la educaţie este un drept constituţional iar
învăţământul public, finanţat din banii contribuabililor, trebuie să asigure respectarea
acestui drept la un nivel corespunzător de calitate pentru fiecare contribuabil şi nu
numai pentru cei care locuiesc în marile oraşe şi învaţă (sau îşi trimit copiii să înveţe)
la şcoli „de prestigiu“. Calitatea, înţeleasă ca „valoare adăugată“ trebuie să se producă
şi, trebuie subliniat acest lucru, este produsă efectiv, şi în şcolile rurale sau în cele
„de cartier“, poate chiar într-o măsură mai mare chiar decât în şcolile „de
centru“.
Al doilea motiv pentru care ar fi nevoie de un sistem naţional de management al
calităţii este perspectiva descentralizării. Un pericol major al unei descentralizări
rapide şi brutale este pierderea coerenţei sistemului şcolar. În plus, lipsind cadrele
generale de funcţionare, unităţile şcolare pot ajunge la cheremul autorităţilor locale
care pot pune interesul local (chiar cel personal, electoral) mai presus de cel naţional,
sau, pe de altă parte, se pot adânci inechităţile, întrucât nu toate comunităţile vor
putea aloca resursele necesare unei educaţii de calitate.
În aceste condiţii, menţinerea unui cadru naţional de funcţionare a
învăţământului este obligatorie, una dintre componentele acestuia putând fi tocmai
1

Vezi, de exemplu, European Report on Quality Indicators of Lifelong Learning (2002).
Vezi www.eaquals.org, site-ul Asociaţiei Europene pentru Servicii Lingvistice de Calitate (EAQUALS).
3
Vezi www.enqa.eu.
4
Vezi http://communities.trainingvillage.gr/etv/Projects_Network/quality/ – site-ul CEDEFOP (Centrul
European pentru Dezvoltarea Educaţiei şi Formării Profesionale), secţiunea dedicată CQAF.
5
Vezi http://aracip.edu.ro în legătură cu toată legislaţia existentă, la ora actuală, privind managementul
şi asigurarea calităţii educaţiei.
2
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sistemul naţional de management al calităţii (alături de curriculumul naţional,
evaluările naţionale, inspecţia şcolară etc.).
Al treilea motiv pentru care susţin existenţa acestui sistem al calităţii ţine de politica
educaţională şi de modul în care această politică este implementată. Toate elementele
care configurează managementul calităţii la nivel naţional sunt subiect de opţiune
politică, existând mari diferenţe între sistemele de învăţământ. Ca atare, la nivel
european nu există modele, ci doar seturi de principii şi recomandări privind
calitatea şi modul în care aceasta este evaluată şi asigurată. Astfel, există mari
diferenţe între sistemele de învăţământ privind:
existenţa (sau nu) a unei legi a calităţii;
existenţa (sau nu) a unor standarde naţionale privind calitatea;
combinarea sau, dimpotrivă, separarea procedurilor de acreditare instituţională cu
cele de asigurare a calităţii;
existenţa (sau nu) a unor instituţii naţionale sau regionale, altele decât
inspectoratele şcolare, responsabile cu asigurarea calităţii;
existenţa (sau nu) a unor proceduri standardizate privind asigurarea calităţii (de tip
ISO sau de oricare alt tip);
rolul inspecţiei şcolare în asigurarea calităţii;
etc.
Având în vedere că asigurarea calităţii este subiectul unor opţiuni de politică
educaţională, este clar că există deja o serie de decizii în acest domeniu. În România
avem:
o lege (organică) privind calitatea educaţiei;
instituţii autonome, la nivel naţional, responsabile cu evaluarea externă a calităţii;
proceduri de autorizare, acreditare şi evaluare instituţională şi proceduri de
evaluare externă a calităţii, care sunt combinate şi atribuite acestor instituţii
naţionale;
standarde naţionale privind autorizarea, acreditarea instituţională şi evaluarea
periodică, precum şi standarde naţionale privind calitatea;
inspectoratele şcolare vor asigura controlul calităţii (la nivelul învăţământului
preuniversitar), dar nu şi evaluarea instituţională, care va fi externă şi va fi
realizată, prin evaluatori externi, de către instituţia naţională responsabilă.
Deciziile la acest nivel politic creează, întotdeauna, nemulţumiri la nivel personal şi
instituţional. Este normal să fie aşa pentru că suntem diferiţi şi avem interese şi
viziuni diferite – atât ca persoane cât şi ca organizaţii – iar consensul este practic
imposibil (chiar dacă susţinut de toate utopiile, inclusiv de cea comunistă).
Personal, cred că o decizie imperfectă este mai bună decât lipsa de decizie, care a
caracterizat sistemul şcolar în ultimii ani, mai ales în acest domeniu esenţial al calităţii
educaţiei. Dincolo de imperfecţiunile lui, sistemul existent creează, pentru prima
dată în istoria recentă, premisele unei evaluări sincere, obiective şi complete a
condiţiei învăţământului românesc. Desigur, au existat numeroase studii diagnostice
în ultimii 13 ani – începând cu „Cartea Albă“ a învăţământului românesc, elaborată de
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei în 1993, şi încheind cu rapoartele privind Starea
învăţământului prezentate Parlamentului de către Minister în 2005 şi 2006. Dar toate
aceste studii şi rapoarte au vizat doar unele aspecte ale învăţământului, au avut
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intenţii şi scopuri diferite şi, foarte important, nu au avut decât extrem de puţine
repere privind asigurarea calităţii educaţiei.
Or, existenţa acestor repere reprezentate de standardele naţionale, de funcţionare şi
privind calitatea vor putea face diferenţa, făcând posibile:
Identificarea punctelor nevralgice – la nivel naţional, regional, judeţean şi local
– care fac ca o serie de unităţi şcolare să nu îndeplinească criteriile de funcţionare
şi standardele minimale de calitate privind baza materială, condiţiile igienicosanitare, personalul etc.
Stabilirea răspunderii fiecărei instituţii implicate – Guvern, Minister, autorităţi
locale, conducerile unităţilor şcolare etc. – în remedierea deficienţelor semnalate.
Nu întotdeauna directorul şcolii este de vină pentru ceea ce se întâmplă în
şcoală…
Elaborarea unor programe concrete de sprijin pentru unităţile şcolare în
vederea atingerii standardelor naţionale de funcţionare şi pentru remedierea
aspectelor cu adevărat nevralgice. Ca urmare, resursele vor putea fi alocate mult
mai eficient, remediind şi inechităţile existente.
Argumentarea, la nivel politic, pe baza unor date incontestabile, a necesităţii
sporirii resurselor pentru educaţie în vederea respectării, în mod echitabil, a
dreptului la educaţie pentru toţi locuitorii României.
Elaborarea unei politici educaţionale pe termen mediu şi lung şi a unui „pact
educaţional“, care să rămână valabile chiar dacă se schimbă Guvernul.
Deci, chiar dacă sistemul actual de asigurare a calităţii este, cu certitudine, imperfect,
chiar dacă mai există multe nemulţumiri, credem că a sosit momentul în care să
încetăm văicăreala, plânsul pe umărul celuilalt şi privitul în urmă la ceea ce s-a făcut.
A venit momentul în care trebuie să ne întoarcem spre viitor, spre ceea ce avem de
făcut pentru a scoate, din actualul sistem de management al calităţii, maximum de
beneficiu pentru învăţământul românesc, urmând a ne gândi la schimbarea lui numai
după ce i-am epuizat toate posibilităţile. Or, acest lucru nu-l putem face decât într-un
mod constructiv şi împreună – Ministerul, organizaţiile sindicale, asociaţiile
profesionale, asociaţiile părinţilor şi ale elevilor, mass-media şi întreaga societate –,
pentru că numai împreună putem defini ceea ce înseamnă un învăţământ de calitate.
Având în vedere toate argumentele prezentate mai sus, ne-am gândit că o lucrare care
se referă la calitatea educaţiei ar fi binevenită. Dar ne vom feri să dăm reţete sau
răspunsuri tranşante şi vom sublinia, întotdeauna, că propunerile şi sugestiile înaintate
au un caracter strict personal – chiar dacă ele au o fundamentare solidă. Intenţia
noastră este de a oferi argumente, repere sau jaloane care pot fi folosite, de fiecare
parte interesată, pentru a-şi construi un punct de vedere în funcţie de propriile interese
şi opţiuni.
Lucrarea va debuta cu o parte mai mult teoretică, în care vom descrie modul în care
este înţeles acum conceptul de calitate a educaţiei, precum şi evoluţia acestuia. Vom
continua cu descrierea unor modele recunoscute ale calităţii (ISO, TQM, EFQM etc.),
inclusiv a modului în care sunt sau pot fi ele aplicate în educaţie, şi vom încheia cu o
prezentare succintă a unor iniţiative – naţionale şi internaţionale – în domeniu.
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Partea I – Cadrul conceptual
Capitolul 1. Noul concept de calitate a educaţiei
În ultimul timp se discută frecvent despre „calitate“ şi despre sistemele de asigurare a
calităţii – inclusiv în domeniul educaţional. În toate documentele oficiale, indiferent
de domeniu, este afirmată necesitatea asigurării şi creşterii calităţii produselor şi
serviciilor, inclusiv în domeniul serviciilor publice. Pe de altă parte, însă, chiar şi o
sumară analiză arată faptul că aceste iniţiative se referă la lucruri în bună parte
diferite, neexistând, încă, un concept unitar al calităţii la nivelul Uniunii Europene.
Există numeroase sensuri ale noţiunii de calitate, iar teoreticienii şi practicienii ajung
foarte repede la un acord privind un aspect esenţial: acest concept, al „calităţii
educaţiei“ este foarte „alunecos“ şi suportă mai multe sensuri şi accepţiuni.
Marea majoritate a documentelor europene nu definesc direct şi explicit calitatea, ci
doar indirect, utilizând drept note definitorii o serie de categorii de indicatori şi
indicatori individuali6: un sistem sau subsistem educaţional oferă educaţie de calitate
dacă există creşteri semnificative la anumiţi indicatori – cum ar fi ratele de succes la
examene, la testările naţionale şi internaţionale de tip PISA sau TIMSS etc.
Această lipsă de unitate, chiar la nivel conceptual, se datorează faptului (pe care vom
încerca să îl demonstrăm mai jos) că acest concept are o profundă şi puternică
încărcătură culturală.
1.1. Conceptul general de „calitate“ şi aplicarea lui în educaţie
Demonstraţia noastră porneşte de la sensurile şi accepţiunile comune, de dicţionar, ale
conceptului de calitate. Conform dicţionarelor comune7, prin calitate se înţelege:
Un atribut distinctiv esenţial al unui obiect, o însuşire sau o caracteristică
specifică a acestuia care îl deosebeşte de alte obiecte: „flotabilitatea este una
dintre calităţile lemnului“ sau „calitatea esenţială a granitului este duritatea“. Este
un sens „ontologic“ al conceptului de calitate, care nu face obiectul acestei lucrări.
Poziţie, situaţie, titlu care conferă un anumit drept: este sensul juridic al
conceptului, nerelevant pentru discuţia de faţă.
Un nivel sau grad de excelenţă, valoare sau merit, asociat unui anumit obiect,
produs, serviciu sau persoană. În acest sens practic, calitatea înseamnă cât de
„bun“ este cineva sau ceva: „fabrica X realizează numai produse de calitate“;
„calitatea automobilului X este mai mare decât a automobilului Y“; „creşterea
calităţii învăţământului este obiectivul esenţial al reformei educaţiei“.
Vorbind despre „calitatea educaţiei“ ne referim, desigur, la această a treia accepţiune
a termenului, care, la rândul ei, suportă mai multe nuanţări legate de domeniul de
aplicare.
Primul domeniu în care acest concept a căpătat un conţinut concret este cel al
producţiei de bunuri. Prin ce se caracterizează un produs „bun“?
6

Vezi, de exemplu, European Report on Quality Indicators of Lifelong Learning (2002) sau European
Report on Quality of School education. Sixteen Quality Indicators (2000).
7
Vezi, de exemplu, www.onelook.com sau DEX-ul.
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În primul rând, un lucru „bun“ nu are defecte şi, în consecinţă, un fabricant este cu
atât mai „bun“ cu cât realizează un număr mai mic de produse cu defecte. Ce trebuie
să facă un producător pentru a nu lăsa pe piaţă produse cu defecte? Răspunsul este la
fel de simplu (cel puţin în teorie…): el trebuie să aibă grijă ca toate produsele lui să
respecte anumite norme de producţie care să garanteze că nu vor apărea defecţiuni şi,
pe de altă parte, acele produse (mai multe sau mai puţine) care mai au defecte să fie
eliminate înainte de a ajunge pe piaţă.
De aici începe, de fapt, evoluţia conceptului de „calitate“: odată cu producţia de masă,
producătorii de bunuri şi servicii au început să-şi definească seturi de specificaţii
(care au fost numite mai târziu „standarde“) cărora trebuie să li se conformeze toate
produsele de acelaşi fel. Aceste specificaţii se referă în primul rând la scopul
existenţei respectivului obiect (un cuţit trebuie, înainte de orice, să taie, o şcoală
trebuie, în primul rând, să educe) dar şi la mărime, formă, culoare etc. (cuţitele pot fi
mari sau mici, cu vârf sau fără, cu mâner din lemn sau din material plastic, cu mâner
negru sau roşu etc.; educaţia furnizată se traduce prin anumite cunoştinţe, deprinderi
şi competenţe formate pentru absolvenţii unui anumit ciclu / unei anumite forme de
învăţământ). Abaterea de la aceste caracteristici prestabilite ale produsului a fost
considerată „defect“, iar primul instrument de asigurare a calităţii îl reprezintă
selecţia şi eliminarea „produselor“ cu „defecte“.
În sistemul educaţional, examenele de absolvire sau de admitere reprezintă această
modalitate de „eliminare“ a absolvenţilor, respectiv a candidaţilor care nu respectă
„specificaţiile“, stabilite la nivel naţional sau local, privind competenţele, cunoştinţele
deprinderile etc., care trebuie deţinute la sfârşitul unui ciclu şcolar sau, respectiv,
pentru admiterea într-o instituţie de învăţământ.
Această abordare a calităţii asociată cu standardele de calitate este una cantitativă.
Se consideră, ca standard intern, de exemplu, ca numărul de produse cu defecte să
nu depăşească un anumit procent. Pornind de aici s-au dezvoltat mai multe concepte şi
sisteme de creştere a calităţii, de exemplu „0 defecte“, „6 Sigma“ etc. Componenta
cantitativă, statistică, este esenţială în această definiţie a calităţii. De exemplu,
conceptul „6 sigma“ presupune ca numărul de produse cu defecte să nu fie mai mare
de 3,4 la un milion (adică ce trece dincolo de medie plus / minus şase abateri
standard). În educaţie predomină, încă, o asemenea abordare „cantitativistă“: calitatea
educaţiei oferită, de exemplu, de un liceu este dată de numărul sau procentul de
absolvenţi care promovează examenul de bacalaureat iar creşterea calităţii ar însemna
creşterea, numerică şi procentuală, a absolvenţilor care promovează acest examen.
Este, credem noi, evident faptul că această abordare nu ia în calcul măsura în care
educaţia oferită sau promovarea examenului de bacalaureat sporesc şansele persoanei
respective de a se integra optim, din punct de vedere social şi profesional.
Referitor la modul privilegiat în care se asigură atingerea acestui obiectiv, opiniile
sunt împărţite: unii autori şi utilizatori ai sistemelor de calitate accentuează metodele
statistice de testare la care se adaugă acţiunile corective, în timp ce alţi autori pun un
mai mare accent pe modul de proiectare, de „desig“ al calităţii, pentru ca produsele
rezultate să aibă cât mai puţine defecte. Aplicarea primei concepţii ar însemna, de
exemplu, că optimizarea procedurilor de examinare în sine ar duce, în mod automat,
la creşterea calităţii educaţiei. Conform celei de-a doua concepţii, reuşita la examen ar
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fi condiţionată, printre altele, şi de modul în care elevii sunt pregătiţi prin meditaţii şi
consultaţii – în şcoală sau în afara ei.
Acest concept a fost rafinat de diverse şcoli manageriale, aplicarea lui fiind treptat
extinsă de la produse la servicii şi de la domeniul economic la cel social, politic şi
chiar cultural. Au început să fie adăugate noi note definitorii. De exemplu, în anii ’80,
definiţia strict cantitativă a fost completată şi cu anumite note definitorii care nu pot fi
cuantificate. De exemplu, Phil Crosby a definit calitatea drept „conformarea la
anumite specificaţii“. Aceste specificaţii au început să fie definite, tot mai insistent,
standarde, de aici pornind ideea de standarde de calitate şi întreg sistemul ISO 9000
(vezi mai jos). În domeniul educaţional, extinderea definiţiei calităţii însemnă, de
exemplu, că o şcoală „de calitate“ este cea care are toţi profesorii calificaţi, care are o
cheltuială per elev mai mare decât media pe ţară sau care are o bibliotecă cu mai mult
de 10.000 de volume. Această extindere a definiţiei a dus şi la efecte neaşteptate: în
foarte multe domenii, calitatea a fost echivalată cu funcţionarea, iar standardele de
calitate au fost şi ele asimilate standardelor de funcţionare.
Tot în aceeaşi perioadă Joseph Juran definea calitatea drept „adecvarea la utilizare sau
la scopul pentru care produsul a fost creat“. Asistăm, aici, la un început de schimbare
a paradigmei conceptuale: şcoala bună nu este judecată numai prin mărimi de “input”
(numărul elevilor cu note mari, al profesorilor cu grade didactice sau al numărului de
cărţi din bibliotecă etc.), ci şi prin rezultatele obţinute: o şcoală bună este cea care
face „educaţie“, acesta fiind misiunea ei. De aici au apărut alte complicaţii care au
accelerat schimbarea de paradigmă, decidenţii şi planificatorii din educaţie găsindu-se
în faţa unor întrebări fundamentale: Ce însemnă a face educaţie ? Ce trebuie să ştie şi
să ştie să facă un om „educat“ la încheierea unui ciclu de şcolarizare ?
Astfel de întrebări au apărut în toate domeniile economice şi sociale şi au determinat o
trecere a accentului în definirea calităţii de la produsul / serviciul în sine la utilizator,
la beneficiar. „Clientul“ a devenit criteriul esenţial de referinţă. Au fost introduse,
astfel, elemente legate de aşteptările şi nevoile beneficiarilor de produse şi servicii
care nu pot fi exprimate întotdeauna în termeni cantitativi. Calitatea a început să fie
definită multidimensional. De exemplu, Noriaki Kono defineşte calitatea pe două
dimensiuni: pe de o parte, prin specificaţiile tehnice ale produsului / serviciului
respectiv (engl.: must be) şi, pe de altă parte, prin atractivitatea acestuia, prin ceea ce
anume îl determină pe client să aleagă produsul sau serviciul respectiv. Ca urmare, pe
lângă specificaţiile strict tehnice şi numărul mic de defecte, un produs de calitate este
acela care satisface nişte nevoi (şi cât mai multe nevoi) ale clientului.
Tot mai mulţi producători au început să extindă utilitatea de bază a produsului sau
serviciului la funcţii care, adesea, sunt destul de depărtate de funcţia de bază. De
exemplu, un telefon mobil „de calitate“ este acela care, pe lângă serviciile telefonice
respective, oferă şi posibilitatea de a asculta radio, de a face fotografii digitale sau de
a asculta muzică (în acelaşi format digital). În aceeaşi accepţiune, o şcoală bună este
aceea care, pe lângă serviciile educaţionale oferite, asigură şi posibilităţi de petrecere
a timpului liber sau servicii de asistenţă socială şi medicală.
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În aceeaşi perioadă a apărut şi ideea de standardizare8 a calităţii – cea mai cunoscută
iniţiativă fiind cea a ISO (Organizaţia Internaţională pentru Standardizare9) care a
definit standardele din familia 9000. În accepţiunea ISO, calitatea reprezintă
totalitatea trăsăturilor şi caracteristicilor unui produs sau serviciu care
determină capacitatea acestuia de a satisface nevoi afirmate sau implicite. Ca
urmare, calitatea începe să fie definită drept măsura standardizată a excelenţei
stabilită de către client pentru categoria respectivă de produse sau servicii10.
Conform acestor definiţii, nu producătorul, ci clientul este cel care apreciază calitatea
unui produs, în funcţie de nevoile şi interesele sale. În consecinţă, s-au multiplicat
studiile de piaţă şi analizele de nevoi care au început să determine, tot mai mult,
specificaţiile tehnice ale produselor şi serviciilor respective. Satisfacţia clientului /
beneficiarului a început să fie luată tot mai serios în considerare. Cu alte cuvinte,
produsul a început să fie conceput pornind nu de la ceea ce poate şi vrea producătorul,
ci de la nevoile şi preferinţele clientului sau beneficiarului. Din această perspectivă,
un program educaţional trebuie definit pornind de la ceea ce are nevoie şi vrea
educabilul11, şi nu de la ce crede şcoala sau profesorul că i-ar trebui educabilului.
Totodată, rezultatul a devenit cel puţin tot atât de important, în ceea ce priveşte
asigurarea calităţii, ca şi procesul care a dus la rezultatul respectiv. De exemplu,
pentru ca un liceu teoretic să fie considerat „de calitate“, va avea nevoie de un procent
mare nu numai pentru absolvenţii care trec examenul de bacalaureat, ci şi pentru cei
care îşi continuă studiile în învăţământul superior. La fel, o şcoală profesională sau o
universitate „bună“ este cea care oferă mai multe şanse de angajare imediată în
domeniul în care absolventul a fost pregătit, contând mai puţin, să spunem, vârsta sau
gradul academic al profesorilor ori numărul de calculatoare.
Această tendinţă a fost accentuată şi de impunerea sistemelor democratice de
guvernare şi de dezvoltarea spiritului civic în perioada postbelică. Administraţia
publică şi instituţiile care oferă servicii finanţate din fonduri publice au trebuit să „dea
seama“, să răspundă de modul în care folosesc banii contribuabililor şi să explice
diferenţele dintre utilizarea banilor publici şi rezultatele obţinute.
Autorităţile educaţionale au început să fie trase la răspundere în privinţa folosirii
banilor publici pentru educaţie, mai ales în privinţa accesului şi echităţii educaţiei, dar
şi asupra calităţii ei. Acest concept nou de calitate, centrat pe nevoile şi aşteptările
clienţilor şi beneficiarilor, este singurul care poate răspunde acestor cerinţe.
Ca urmare, criteriile, standardele şi indicatorii de calitate au început să fie tot mai
mult separaţi de criteriile, standardele şi indicatorii de funcţionare. De exemplu,
existenţa manualelor şcolare şi a profesorilor calificaţi pentru toate disciplinele ţine de
funcţionarea şcolii, în timp ce utilizarea efectivă a altor resurse şi pregătirea
profesorilor în ITC sau managementul clasei sunt indicatori propriu-zişi de calitate.
8

O discuţie asupra conceptului de standard poate fi găsită în Standarde manageriale şi de formare
managerială (coord. Ş. Iosifescu) (2000). Bucureşti: I.S.E.
9
Vezi www.iso.org.
10
Vezi www.moneyglossary.com.
11
Preferăm termenul „educabil“ pentru toţi clienţii / beneficiarii direcţi de servicii educaţionale:
preşcolari, elevi, studenţi, adulţi cuprinşi în programe de formare etc.
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De aceea, în majoritatea sistemelor de educaţie, procedurile de acreditare şi certificare
sunt separate de cele de asigurare a calităţii.
Noua viziune asupra calităţii influenţează şi concepte înrudite, cum ar fi cel de
„calitate a vieţii“ a cărui principală notă definitorie este satisfacţia sau insatisfacţia
personală referitoare la condiţiile de viaţă. Literatura anglo-saxonă face chiar
distincţie între „calitatea vieţii“ (care se referă la condiţiile culturale şi intelectuale de
viaţă) şi „confortul material“ (acesta din urmă referindu-se la condiţiile materiale de
viaţă).
Adâncind, cu încă un nivel, analiza noastră, vom descoperi două accepţiuni majore ale
conceptului, determinate de modul predominant de înţelegere a calităţii drept o
caracteristică relativă sau, dimpotrivă, una absolută a unui anumit produs sau
serviciu12.
La modul absolut, „calitate“ înseamnă perfect, la standarde înalte, scump şi rar: ceea
ce admirăm toţi, dorim mulţi, dar ne permitem foarte puţini. De exemplu, un
automobil de calitate poate fi doar Mercedes sau un Rolls Royce şi nicidecum Dacia
sau Fiat. Conform acestei accepţiuni, o şcoală de calitate este cea care primeşte şi
educă exclusiv elevi capabili de performanţe deosebite şi în care nu se intră oricum, ci
doar pe baza unor proceduri foarte severe de selecţie. Este evident că un concept
„absolut“ de calitate este elitist, deci aplicabil numai acelor produse şi servicii
concepute pentru uzul unei „elite“, unei minorităţi privilegiate (din punct de vedere al
„dotării“ intelectuale sau materiale etc.) dintr-un anumit segment de populaţie.
Acceptarea sensului absolut al calităţii impune statului (ca principal ofertant de
servicii educaţionale) să-şi concentreze resursele în „şcolile de elită“ şi în „centrele de
excelenţă“ şi să evalueze sistemul şcolar pe baza performanţelor unui număr mic de
educabili (cum este, la noi, cazul „olimpicilor“).
Definirea „calităţii“ în sens relativ, a cuprins evoluţiile deja menţionate, pornind de la
adecvarea produsului / serviciului respectiv atât scopului pentru care a fost creat, cât
şi nevoilor (implicite şi explicite) ale clientului. Ca urmare:
nu mai există o definiţie unică a calităţii, determinată de caracteristicile
produsului sau serviciului respectiv, ci mai multe definiţii, determinate de
nevoile unui anumit grup sau ale unei anumite persoane;
pot exista grade sau niveluri de calitate: calitatea serviciilor educaţionale
oferite de o unitate şcolară poate varia de la „nesatisfăcător“ la „excelent“.
Ca o consecinţă directă, producţia de bunuri şi oferta de servicii s-au diversificat
considerabil, prin „ţintirea“ anumitor grupuri şi chiar unor indivizi. Au apărut
„automobile de oraş“ care au alte specificaţii legate de calitate decât, de exemplu,
automobilele „de familie“. La fel, au apărut servicii turistice speciale pentru
adolescenţi şi tineri, dar şi pentru pensionari, precum şi posibilitatea de a-ţi construi
singur „traseul de vacanţă“. În consecinţă, un serviciu educaţional de calitate
înseamnă, în această accepţiune, că este adecvat atât finalităţilor majore ale
sistemului (cadrul normativ general şi specific, curriculumul naţional, calificările
obţinute la absolvire, sistemele de evaluare şi toate celelalte elemente care constituie
setul de „specificaţii“), cât şi unor nevoi reale şi cunoscute, prezente şi de
12

Vezi Sallis, E. (1996), p. 19 şi urm.
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perspectivă, ale fiecărui actor educaţional în parte (fie el individ, grup sau
organizaţie). De aici a rezultat „valul al treilea“ al concepţiilor despre calitatea
educaţiei, care va fi prezentat în capitolul 3.
În prezent, acest concept relativ al calităţii educaţiei s-a impus la întreaga producţie
de bunuri şi servicii, inclusiv la serviciile educaţionale, întrucât numai acesta este
adecvat unei societăţi democratice: dreptul la educaţie este un drept constituţional,
accesul fiecărui cetăţean la o educaţie de calitate trebuind garantat.
În plus, acest concept favorizează exprimarea dreptul fiecărei persoane de a fi
diferită de alta, de a avea nevoi şi interese personale şi profesionale diferite de ale
altor persoane, de a parcurge un drum propriu în viaţă, pe lângă integrarea optimă
într-o anumită societate.
Trecerea la sensul relativ al calităţii cere, însă, instituţiilor publice să asigure o
educaţie de calitate tuturor elevilor, inclusiv celor din cel mai îndepărtat cătun al
ţării. Acest lucru mai însemnă, totodată, şi o schimbare a modului de evaluare a
calităţii: calitatea sistemului trebuie definită şi evaluată nu atât pe baza
performanţei „vârfurilor“, ci având în vedere performanţa generală a „bazei“.
Ca urmare, un învăţământ de calitate înseamnă că fiecărui cetăţean trebuie să i se
oferă şansa de a urma o şcoală în care există dotări corespunzătoare, care are profesori
calificaţi, cu un curriculum croit pe nevoile sale prezente şi viitoare etc. Ca urmare,
„comutarea“ la sensul relativ al calităţii va implica şi schimbări majore de optică
privind:
alocarea resurselor – cu predilecţie spre zone defavorizate, şi mai puţin
pentru „centrele de excelenţă“ şi regiunile mai bogate;
dezvoltarea curriculară – mergându-se spre ponderi mai însemnate acordate
curriculumului diferenţiat şi celui la decizia şcolii;
evaluarea – contând mai puţin performanţele absolute (de exemplu, notele
brute la examenele de intrare şi/sau de absolvire obţinute de elevi şi la nivel de
organizaţie şcolară) şi mai mult progresul realizat, „valoarea adăugată“ şi
„valoarea creată“13);
definirea structurii generale a sistemului – impunându-se deconcentrarea şi
descentralizarea, un sistem informaţional rapid şi eficient, proceduri clare de
control, evaluare şi schimbare;
marketing-ul educaţional şi relaţiile publice – care vor trebui să devină
funcţii manageriale esenţiale la nivel de unitate şcolară şi de sistem.
1.2. Concepte înrudite
Managementul calităţii este asociat cu o serie de concepte şi procese derivate, care
întregesc viziunea asupra acestui domeniu şi, în special, asupra a ceea ce înseamnă
managementul calităţii. Prin aceste concepte asociate începem operaţionalizarea
conceptului de calitate şi definirea modului concret în care se poate defini şi asigura
calitatea unui produs sau serviciu educaţional.

13

Vezi explicarea conceptelor de „valoare creată“ şi „valoare adăugată“ în capitolele 2 şi 3 ale lucrării
de faţă
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Primele concepte analizate sunt cele de „control al calităţii“ şi de „asigurare a
calităţii“.
„Controlul calităţii“ se referă la măsurile luate şi la procedurile aplicate (la nivel de
planificare, operare, inspecţie, măsuri corective) pentru a identifica şi elimina
produsele / serviciile care nu respectă specificaţiile prestabilite. Acţiunile-cheie
derivate din acest concept sunt detecţia produselor / serviciilor care nu corespund
specificaţiilor convenite şi eliminarea lor. Un astfel de sistem de control al calităţii
este, în sistemul şcolar, examinarea (indiferent dacă se face prin „ascultare“,
„extemporal“ sau examen propriu-zis), care nu urmăreşte decât să constate care
anume dintre elevi sau studenţi se ridică la nivelul specificaţiilor curriculare
prestabilite. Cei care nu îndeplinesc acest barem sunt „eliminaţi“ (nu primesc „notă de
trecere“, rămân corigenţi sau repetenţi, nu trec în ciclul educaţional următor etc.). De
remarcat că această judecată nu ia în considerare condiţiile de intrare (calitatea
personalului, a bazei logistice, situaţia socio-economică a comunităţii, starea de
sănătate a elevilor şi profesorilor etc.) şi, în general, factorii contextuali. La noi,
controlul calităţii este utilizat atât în evaluarea personalului (de exemplu, prin
considerarea numărului de elevi „olimpici“ în judecarea calităţii oricărui cadru
didactic), cât şi în evaluarea instituţională (de exemplu, accentul pus pe procentul de
promovabilitate), indiferent de condiţiile în care profesează cadrul didactic şi,
respectiv, funcţionează unitatea şcolară. Controlul calităţii se referă exclusiv la modul
în care este realizat produsul / serviciul respectiv de către producător, respectiv
ofertant de servicii – deci este un atribut exclusiv al acestuia, alţi actori sau grupuri de
interes neavând niciun cuvânt de spus.
În accepţiunea ISO, detecţia şi eliminarea produselor ne-conforme reprezintă
„inspecţia calităţii“, în timp ce „controlul calităţii“ cuprinde şi măsurile luate
pentru remedierea deficienţelor care au dus la apariţia respectivelor produse care nu se
conformează specificaţiilor. Deoarece în sistemul de învăţământ „inspecţia“ are un cu
totul alt sens, vom păstra, în cele ce urmează, definiţiile oferite pentru controlul
calităţii şi pentru asigurarea calităţii, urmând ca, pe măsură ce conceptul de „inspecţie
a calităţii“ şi accepţiunile ISO vor reuşi să se impună şi în domeniul educaţional, să
facem şi noi cuvenitele rectificări.
Al doilea concept asociat este cel de „asigurare a calităţii“, care se referă la
prevenirea apariţiei produselor / serviciilor care nu respectă specificaţiile, utilizând
ca instrumente privilegiate sistemele de proiectare şi de monitorizare. În accepţiunea
ISO, asigurarea calităţii este indisolubil legată de încredere: asigurarea calităţii
cuprinde toate acţiunile planificate şi sistematic realizate care asigură încrederea
că un anumit produs sau serviciu va satisface cerinţele de calitate. De remarcat că
această încredere are două laturi: a producătorului / ofertantului de servicii, pe de o
parte şi a clientului / beneficiarului, pe de altă parte.
În educaţie, acest lucru se realizează, de exemplu, prin:
selectarea candidaţilor la intrarea într-o unitate şcolară sau pentru un nivel
superior de educaţie;
dotarea cu manuale, echipamente, mobilier, auxiliare curriculare;
angajarea, prin concurs, a cadrelor didactice şi utilizarea unor criterii severe de
selecţie în privinţa experienţei, pregătirii iniţiale etc.;
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încurajarea sistematică a dezvoltării personalului (prin cursuri de formare, prin
informare sistematică, prin proiecte internaţionale etc.);
creşterea ponderii evaluării de parcurs („formative“) şi a măsurilor remediale /
de sprijin pentru elevii cu dificultăţi de învăţare.
Managementul calităţii este alt concept asociat celui de calitate. Managementul
calităţii este axul sistemelor de asigurare a calităţii în viziunea ISO care, de altfel, s-a
impus în tot mai multe domenii de activitate, dincolo de producţia de bunuri şi de
servicii. De fapt, certificarea ISO 9000 constă în confirmarea existenţei unor sisteme
de management şi de asigurare a calităţii care respectă o serie de principii14 şi
standarde recunoscute pe plan internaţional şi care cuprind proceduri specifice.
Managementul calităţii reprezintă definirea, proiectarea, organizarea,
implementarea, evaluarea şi revizuirea sistemelor şi procedurilor de asigurare a
calităţii. Existenţa acestor proceduri manageriale specifice asigurării calităţii s-a
impus ca un domeniu funcţional aparte al managementului, indiferent de tipul de
organizaţie avut în vedere, şi este o condiţie absolut necesară certificării ISO 9000 şi
aderării la celelalte modele menţionate. Conceptul de „management al calităţii“
trebuie diferenţiat de cel al „calităţii managementului“, care reprezintă aplicarea
sistemelor şi procedurilor de asigurare a calităţii la managementul organizaţiei
respective.
În ultimul timp, prin transfer din domeniul producţiei de bunuri şi servicii, s-a impus
şi în educaţie un nou concept, anume cel de „benchmark“ – cu activitatea asociată
„benchmarking“. Fiind un concept nou, nu a avut timp pentru o traducere unitară în
limba română15 şi, ca urmare, îl vom folosi în forma originară, în limba engleză.
Definiţia de dicţionar pentru benchmark este „punct de referinţă pentru măsurare“16.
El provine din topografie, dar s-a impus în management schimbându-şi întrucâtva
sensul, iar de aici a fost împrumutat în alte domenii de activitate. În management,
benchmarking-ul reprezintă o procedură de studiere şi implementare a „bunelor
practici“. Ca urmare, un benchmark este un exemplu de „cea mai bună practică“
într-un anumit domeniu (un produs, un serviciu, obţinerea unei anumite cote de piaţă
sau orice alt exemplu de performanţă deosebită), care nu aparţine organizaţiei
respective, dar care este studiat şi adoptat pentru implementare în vederea obţinerii, la
nivelul propriei organizaţii, a performanţelor respective. În educaţie, exemple de
benchmarks pot fi: un număr de elevi olimpici; 100% promovaţi la examenul de
bacalaureat; 100% absolvenţi care-şi continuă studiile sau care îşi găsesc loc de
muncă în domeniul în care au fost pregătiţi; 2h / elev / săptămână acces la Internet; cel
puţin 50% dintre cadrele didactice din şcoală participă, în fiecare an, la programe de
formare continuă etc.
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Principiile ISO ale managementului calităţii vor fi analizate mai jos, în capitoul 4.
Am întâlnit, pentru „benchmark“ traducerea „standard de referinţă“, care nu mi se pare întrutotul
potrivită; într-o altă lucrare l-am tradus ca „nivel de excelenţă“ – traducere care nu s-a impus. Acest
concept are o situaţie similară în privinţa dificultăţii traducerii cu alte concepte, cum ar fi „leadership“
sau „effectiveness“.
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Vezi www.onelook.com.
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Ca o dovadă suplimentară a dificultăţilor constituirii unui concept comun european al
calităţii, este şi faptul că, la nivel european, s-au stabilit doar 5 benchmarks privind
dezvoltarea educaţiei şi formării până în 201017:
înjumătăţirea ratei persoanelor care părăsesc timpuriu şcoala, astfel încât la
nivel european, această rată să fie de 10% sau mai puţin;
înjumătăţirea dezechilibrului de gen în privinţa absolvenţilor de învăţământ
superior din domeniile matematicii, ştiinţelor şi tehnologiei, asigurându-se,
totodată, o creştere semnificativă a numărului general al absolvenţilor din
acest domeniu;
creşterea procentului persoanelor cu vârsta cuprinsă între 25 şi 64 de ani cu
educaţie la nivelul secundar superior până la 80% sau mai mult;
cel puţin înjumătăţirea procentului performanţelor nesatisfăcătoare ale tinerilor
de 15 ani în domeniile lecturii, matematicii şi ştiinţelor;
creşterea procentului de participare la învăţarea permanentă la cel puţin 15%
din populaţia adultă aptă de muncă (grupul de vârstă 25–64 de ani), în
condiţiile în care în nicio ţară acest procent nu va fi sub 10%.
Benchmarking-ul poate fi folosit cu succes şi în domeniul calităţii dar nu se reduce
la acesta, putând avea şi alte finalităţi (care afectează doar indirect calitatea
educaţiei), cum ar fi: îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii, atragerea unui număr mai
mare de elevi, obţinerea unei finanţări suplimentare pentru diferitele proiecte ale şcolii
etc.
În ultimele decenii s-a impus conceptul de management al calităţii totale (TQM –
„total quality management“) definit ca o abordare managerială a unei organizaţii
centrată pe calitate, fundamentată pe participarea tuturor membrilor organizaţiei şi
având ca scop primordial obţinerea succesului pe termen lung, prin satisfacerea
clienţilor şi prin obţinerea de beneficii la nivelul membrilor organizaţiei, al
organizaţiei şi al societăţii în ansamblul ei.
TQM porneşte tocmai de la centrarea pe client a modului în care este definită
calitatea produselor şi serviciilor oferite. Pentru a respecta acest deziderat, TQM
vizează crearea unei culturi a calităţii, acţiunea-cheie fiind, în acest context,
îmbunătăţirea continuă. TQM reprezintă o strategie managerială care introduce
conştiinţa calităţii la nivelul întregii organizaţii. Ca urmare, nevoia de calitate devine
parte a culturii organizaţionale, iar asigurarea calităţii se realizează în toate fazele de
proiectare, realizare şi comercializare a unui produs (studiile de piaţă, proiectare,
testare, producţie, vânzare, garanţie şi „service“, dezvoltare). În educaţie, TQM ia, de
exemplu, forma curriculumului la decizia şcolii, a diversificării extreme a filierelor şi
parcursurilor curriculare, a pregătirii multivalente a profesorilor şi a aplicării
conceptelor de „ameliorare şcolară“ („school improvement“) şi de „organizaţie /
şcoală care învaţă“ („learning organization“ – „school that learns“) – toate
conducând la o permanentă înnoire a vieţii şcolare şi la o permanentă adaptare a
ofertei educaţionale la nevoile educaţionale, şi ele în permanentă schimbare, ale
indivizilor şi comunităţilor.
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TQM fundamentează modelele cele mai avansate ale calităţii existente la ora actuală –
cum ar fi Modelul european al excelenţei, dezvoltat de Fundaţia Europeană pentru
Managementul Calităţii (EFQM), modelul Malcolm Baldrige din SUA – care
depăşesc ceea ce unii încep să numească „standardita”, ca „boală” indusă de modelul
„ISO 9000“18.
Alte concepte înrudite se referă la modul în care se poate asigura calitatea, având în
vedere tocmai absenţa reperelor absolute. Pentru aceasta, s-au dezvoltat, succesiv,
două modele de asigurare a calităţii – cel procedural şi cel transformaţional.
Modelul procedural de asigurare a calităţii urmăreşte exclusiv realizarea de către
produsul / serviciul respectiv a ceea ce se aşteaptă de la el – deci conformitatea cu
scopul şi nevoile exprimate ale clientului. Modul procedural se realizează, în fapt,
prin acţiuni de control şi de asigurare a calităţii. Toate aceste acţiuni sunt formalizate
prin proceduri (protocoale, regulamente, metodologii etc.), care asigură conţinuturi şi
forme unice în vederea unei aplicări omogene şi pentru a asigura comparabilitatea
rezultatelor. Procedurile trebuie comunicate tuturor părţilor interesate şi urmate cu
stricteţe. Pentru educaţie, exemplul tipic de mod procedural în asigurarea calităţii este
inspecţia şcolară.
Modelul transformaţional de asigurare a calităţii a apărut în ultimele două decenii
odată cu TQM. Asigurarea calităţii este înţeleasă ca proces continuu şi evolutiv, de
îndeplinire a cerinţelor în schimbare ale clientului, incluzând responsabilitatea socială
a furnizorului. Producătorul / furnizorul nu se mai mulţumeşte cu o satisfacere
globală, la nivel de medie, a nevoilor unui anumit grup-ţintă de clienţi, ci încearcă să
satisfacă nevoile individuale ale fiecărui client. Acest lucru nu se poate face decât
considerând cultura organizaţională şi motivaţia personalului ca resurse esenţiale
ale acestui nou înţeles al calităţii. Respectul faţă de fiecare client şi faţă de nevoile
sale reale, oferirea, cu cea mai deplină bună credinţă, a celor mai bune soluţii (în
termen de utilitate şi preţ) pentru orice serviciu sau produs oferit şi educarea
clientului au devenit valori fundamentale pe care personalul le-a interiorizat şi le
aplică în activitatea curentă. Ca urmare, caracteristicile produsului, specificaţiile faţă
de care este judecată calitatea produsului sau serviciului respectiv sunt în
permanentă evoluţie şi schimbare. Mai mult decât atât: procedurile de asigurare a
calităţii se extind de la produsul sau serviciul respectiv către furnizor şi către client,
creând o relaţie evolutivă, de îmbogăţire continuă şi reciprocă între cei trei poli –
client, produs, ofertant. Educaţia contemporană nu poate decât să susţină acest
concept: creşterea calităţii educaţiei îl determină pe beneficiar să fie mai exigent, să
ceară un nivel şi mai înalt al calităţii serviciilor educaţionale. Evaluarea şi asigurarea
calităţii nu se mai pot realiza exclusiv prin evaluare externă (inspecţie), care rareori
poate preveni efectiv apariţia disfuncţiilor majore şi care, la fel de evident, nu poate
ţine pasul cu schimbările sociale rapide. Ca urmare, în cadrul sistemelor de asigurare
a calităţii, se insistă în ultimul timp tot mai mult pe inter-evaluare şi, mai ales, pe
autoevaluare. Notoriu în acest sens este sistemului scoţian de evaluare a calităţii
educaţiei, care utilizează un instrument comun atât pentru autoevaluare cât şi pentru
evaluare externă19.
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Capitolul 2. Calitate şi valori
2.1. Încărcătura culturală a conceptului de „calitate a educaţiei“
Noul concept de calitate – relativ, centrat pe client şi evolutiv, are o profundă şi
semnificativă încărcătură axiologică. Un anumit nivel sau grad de excelenţă, cât de
„bun“ este un anumit produs sau serviciu nu se poate defini în afara unei anumite
societăţi şi culturi: nu se poate vorbi de o calitate a educaţiei „în sine“, ci în funcţie de
valorile promovate în societate, în funcţie de o multitudine de factori contextuali şi
situaţionali încorporaţi în politici şi strategii educaţionale consistente şi bine
articulate.
De altfel, aşa cum am mai subliniat, în absenţa unei legislaţii europene comune în
domeniul educaţiei, definirea standardelor comune de calitate este doar la început,
tocmai datorită încărcăturii axiologice diferite a conceptelor de „calitate a educaţiei“
în diferite sisteme de învăţământ: nicio iniţiativă majoră20 nu este mai veche de 10 ani,
iar negocierea este îndelungată şi anevoioasă, cu destul de puţine rezultate concrete,
mai ales la nivelul învăţământului general.
Documentele europene oficiale21 menţionează explicit legătura calităţii cu valori şi
standarde „care au fost concepute în comun şi asupra cărora partenerii au căzut
de acord“. Ca urmare, un viitor sistem european de asigurare a calităţii va trebui să
fie fundamentat pe valori comune, din care să derive criterii, standarde şi indicatori
comuni. De altfel, un studiu recent22 a arătat că integrarea economică nu este
suficientă pentru a asigura coeziunea politică şi culturală. Mai mult decât atât, acest
studiu afirmă chiar că o simplă listă de valori comune nu poate asigura baza
unităţii europene, chiar dacă ea apare explicit în documentele oficiale. Recentele
evoluţii (cum ar fi eşecul adoptării Tratatului Constituţional în forma actuală) au
confirmat acest fapt: locuitorii diferitelor ţări europene au aşteptări diferite de la
integrarea europeană şi nu împărtăşesc aceleaşi valori, reprezentări, credinţe şi moduri
de gândire. Deci, pe scurt, nu se poate vorbi încă de o „cultură europeană“ decât,
cel mult (dar şi acolo cu multe rezerve), la nivelul instituţiilor comune europene – dar
nicidecum la nivelul maselor.
Totodată, „spaţiul european“ este vag definit şi, prin excelenţă, deschis: în afara
extinderii Uniunii Europene prin includerea unor noi state, UE trebuie să facă faţă
imigraţiei din afara spaţiului european şi politicii de afirmare a diferitelor categorii de
minorităţi (naţionale, etnice, religioase, sexuale etc.).
Ca urmare este evident faptul că “Europa unită nu este un fapt, ci o ţintă a acţiunii
comune“23.
Este la fel de evident faptul că „educaţia de calitate“ înseamnă ceva într-o societate
democratică şi altceva într-una totalitară. În acest sens, exemplul notoriu este cel al
20

Cum ar fi, de exemplu, în cei 15 indicatori privind învăţarea permanentă, standardele privind
calitatea serviciilor lingvistice, iniţiativele ENQA în învăţământul superior şi cele ale ENQA-VET în
cel profesional şi tehnic.
21
Vezi, de exemplu, European Report on Quality Indicators of Lifelong Learning (2002), p. 69.
22
The Spiritual and Cultural Dimension of Europe (2004).
23
Idem, p. 9.
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societăţilor islamice fundamentaliste unde dreptul la educaţie este garantat numai
pentru băieţi, fetele trebuind să se mulţumească (cel mult) cu o educaţie de bază. În
plus, tot acolo, definirea calităţii educaţiei este strâns corelată cu respectarea unor
principii religioase. La fel, „educaţia comunistă“ impunea orientarea sistemului de
învăţământ pe baza unei doctrinei şi ideologii unice. Poate fi un astfel de concept
acceptat de o societate democratică şi pluralistă ? Noi credem că nu.
Ca urmare, trebuie, în primul rând, să clarificăm valorile care fundamentează în mod
specific conceptul românesc al calităţii în educaţie, să le comparăm cu cele
promovate în sistemele educaţionale cu care dorim să ne armonizăm şi să
întreprindem acţiunile necesare în vederea punerii în operă a sistemului de calitate,
aşa cum a fost el conceput. Această dezbatere trebuie realizată la nivel naţional, cu
implicarea tuturor actorilor esenţiali, mai ales a „societăţii civile“ (considerată de
mulţi drept liantul unei viitoare culturi europene unitare).
În consecinţă, definirea unui set unitar de valori la nivel european care să
fundamenteze un concept comun al „calităţii educaţiei“ este în prezent, o misiune
extrem de dificilă.
Totuşi, nu putem trece cu vederea o serie de iniţiative ale unor instituţii specializate,
cum ar fi CIDREE24. Aceasta a dezvoltat un set de recomandări şi valori care să
susţină dimensiunea umanistă şi internaţională a educaţiei25:
independenţa gândirii;
respectarea celorlalţi;
cinste şi respect pentru justiţie şi drepturile celorlalţi;
respectarea modurilor de viaţă, opiniilor şi ideilor diferite de cele proprii, dacă
acestea le respectă, la rândul lor pe ale altora;
decenţă;
angajament în promovarea proceselor democratice;
preocupare pentru bunăstarea proprie, a altor persoane şi a societăţii.
Este evident faptul că aceste principii şi valori reprezintă doar o parte dintre cele care
pot fundamenta un concept propriu al calităţii în educaţie.
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, într-o cercetare recentă26, a propus un astfel de set
de valori şi principii fundamentale ale calităţii educaţiei:
coevoluţia tuturor persoanelor şi instituţiilor implicate în asigurarea calităţii;
autonomia şi libertatea individuală;
responsabilitatea individuală şi instituţională;
diversificarea şi flexibilizarea;
caracterul integrativ şi incluziv;
dezvoltarea permanentă, creşterea şi progresul;
coparticiparea şi civismul;
multiculturalismul;
24

Consortium of Institutions for Development and Research in Education in Europe – Consorţiul
European al Instituţiilor de Cercetare şi Dezvoltare.
25
A Sense of Belonging. Guidelines for values for the humanistic and international dimension of
education (1994).
26
Managementul şi cultura calităţii la nivelul unităţii şcolare (2005). Bucureşti: ISE.
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fundamentarea deontologică şi respectul – pentru sine, pentru ceilalţi, pentru
mediu, pentru instituţia şcolară etc.;
inovarea şi creativitatea;
accentul strategic pe anticipare şi pe alocarea previzională a resurselor;
democratizarea.
De asemenea, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar
şi-a început activitatea cu o Declaraţie de principii în care propune o astfel de listă de
aserţiuni fundamentale care, în viziunea autorilor, ar trebui să fundamenteze educaţia
„de calitate“27:
Educaţia de calitate este centrată pe clienţii şi beneficiarii serviciilor
educaţionale. Toate organizaţiile depind de clienţii lor şi, ca atare, trebuie să le
înţeleagă nevoile curente şi de viitor, trebuie să le îndeplinească cererile şi să le
depăşească aşteptările.
Educaţia de calitate este oferită de instituţii responsabile. Responsabilitatea
socială devine fundamentul managementului calităţii la nivelul organizaţiei
şcolare. Toate instituţiile de educaţie, indiferent de statutul lor juridic, vor fi
răspunzătoare, în mod public, pentru calitatea serviciilor educaţionale oferite, iar
statul, prin instituţiile abilitate de lege, este garantul calităţii educaţiei oferite prin
sistemul naţional de învăţământ.
Educaţia de calitate este orientată pe rezultate. Rezultatele, înţelese în termeni
de „valoare adăugată“ şi de „valoare creată“ sunt cele care definesc, cel mai bine,
calitatea şi excelenţa.
Educaţia de calitate respectă autonomia individuală şi are la bază autonomia
instituţională. Educaţia, la toate nivelurile şi prin toate formele, va urmări
dezvoltarea autonomiei individuale, a capacităţii de a lua decizii pertinente.
Instituţiile de educaţie se vor bucura de o autonomie sporită în elaborarea unei
oferte educaţionale adecvate nevoilor individuale şi comunitare, autonomie
corespunzătoare creşterii răspunderii acestor instituţii pentru calitatea ofertei
educaţionale.
Educaţia de calitate este promovată de lideri educaţionali. Liderii sunt cei care
asigură unitatea şi continuitatea scopurilor şi a direcţiilor de dezvoltare a
organizaţiei, ei creând şi menţinând mediul propice pentru participarea la luarea
deciziilor a tuturor celor interesaţi şi pentru realizarea obiectivelor organizaţionale.
Educaţia de calitate asigură participarea actorilor educaţionali şi valorizarea
resursei umane. Oamenii sunt esenţa oricărei organizaţii. De implicarea lor şi de
dezvoltarea lor profesională depinde modul în care îşi folosesc competenţele în
beneficiul organizaţiei.
Educaţia de calitate se realizează în dialog şi prin parteneriat cu instituţii,
organizaţii, cu beneficiarii direcţi şi indirecţi de educaţie. Sistemul de asigurare a
calităţii nu este doar apanajul şcolii, întreaga comunitate educaţională fiind
implicată în acest proces. Ca urmare, dialogul cu toţi actorii educaţionali va
fundamenta dezvoltarea educaţiei la nivel naţional şi local.
Educaţia de calitate se bazează pe inovaţie şi pe diversificare. În interiorul
cadrului legal existent, vor fi stimulate abordările educaţionale inovative, originale
şi creative, aplicarea celor mai noi rezultate ale cercetării în educaţie şi a noilor
metode şi tehnici de educaţie şi formare, introducerea noilor tehnologii de
informare şi comunicare etc.
27
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Educaţia de calitate abordează procesul educaţional unitar, în mod sistemic.
Un rezultat dorit nu poate fi atins decât dacă activităţile şi resursele necesare sunt
abordate în mod unitar, iar procesele derulate sunt gândite şi manageriate în mod
sistemic. Totodată, decizia educaţională de calitate are la bază un sistem pertinent,
credibil şi transparent de indicatori.
Educaţia de calitate are ca obiectiv îmbunătăţirea continuă a performanţelor.
Având în vedere ritmul schimbărilor sociale, învăţarea permanentă, inovarea şi
dezvoltarea continuă devin principii fundamentale ale funcţionării şi dezvoltării
instituţiilor şcolare. Asigurarea calităţii va fi privită ca un proces de învăţare
individuală şi instituţională, ea având ca scop identificarea ariilor de dezvoltare şi
orientarea dezvoltării personale şi instituţionale spre direcţii benefice.
Educaţia de calitate mizează pe interdependenţa între furnizorii şi
beneficiarii implicaţi în oferta de educaţie. O organizaţie şi furnizorii ei sunt
interdependenţi, iar avantajul reciproc întăreşte capacitatea instituţională de a crea
valoare.
Cu titlul de informare, prezentăm şi Principiile stipulate în Legea Organică privind
Calitatea în Educaţie (Spania)28. Primul articol din capitolul I al Legii în discuţie se
referă, în mod explicit, la principiile calităţii:
„Principiile calităţii în sistemul educaţional sunt:
a. Garantarea egalităţii şanselor în vederea dezvoltării integrale a personalităţii prin
educaţie, cu respectarea principiilor democratice şi a drepturilor şi libertăţilor
fundamentale.
b. Capacitatea de a transmite valori care consolidează libertatea personală,
responsabilitatea socială, coeziunea şi dezvoltarea societăţii, egalitatea în drepturi
între sexe, valori care ajută la depăşirea oricărei forme de discriminare, la
practicarea solidarităţii prin încurajarea participării voluntare a elevilor la
activităţi civice.
c. Capacitatea de a acţiona ca un element de estompare a inegalităţilor personale şi
sociale.
d. Participarea diferitelor sectoare ale comunităţii educaţionale, în limitele propriilor
lor puteri şi autorităţi, la dezvoltarea vieţii şcolare şi, înainte de toate, la crearea
unui climat de armonie şi studiu.
e. Considerarea educaţiei ca proces permanent, ale cărui valori sunt prezente pe
durata întregii vieţi.
f. Considerarea responsabilităţii şi efortului ca elemente esenţiale ale procesului
educaţional.
g. Flexibilitatea, care asigură adaptarea structurilor şi organizării la schimbările,
nevoile şi cerinţele societăţii, precum şi la aptitudinile, interesele, aşteptările şi
personalităţile elevilor.
h. Recunoaşterea profesiunii de profesor ca un factor esenţial al calităţii în educaţie
prin prioritatea acordată formării, dezvoltării profesionale şi promovării în carieră
ale corpului profesoral.
i. Capacitatea elevilor de a avea încredere în propriile lor aptitudini şi cunoştinţe,
prin dezvoltarea capacităţii creative, a iniţiativei personale şi a spiritului
întreprinzător.
j. Încurajarea şi promovarea cercetării, experimentării şi inovaţiei în educaţie.
28

Actul Organic Nr. 10/2002, din 23 decembrie, privind calitatea în educaţie.
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k.
l.

Evaluarea şi inspectarea întregului sistem educaţional, atât ale construcţiei şi
organizării sale, cât şi a procesului de predare şi învăţare.
Eficienţa organizaţiilor şcolare, prin creşterea autonomiei şi sporirea importanţei
directorului de şcoală.“

Analiza comparativă a diverselor documente privind calitatea în educaţie evidenţiază
atât diversitatea valorilor şi a principiilor care pot fundamenta „educaţia de calitate“,
cât şi existenţa unor puncte de convergenţă.
Dincolo de valorile care pot fundamenta calitatea educaţiei, în definirea sistemelor de
asigurare a calităţii s-au impus o serie de axiome29 – deci enunţuri nedemonstrabile,
dar care şi-au arătat utilitatea, indiferent de opţiunile culturale despre care am vorbit
mai sus.
O primă axiomă este următoarea: calitatea educaţiei şi a dezvoltării profesionale se
determină, în esenţă, prin calculul „valorii adăugate“. Calitatea unui serviciu
educaţional este exprimată prin ceea ce rămâne din rezultatele obţinute în urma
parcurgerii programelor educaţionale după ce a fost luată în considerare influenţa
factorilor „de intrare“ (aptitudinile, calităţile personale şi performanţele la „intrare“,
mediul social, economic şi cultural, calificarea profesorilor / formatorilor, resursele
disponibile etc.). Cu alte cuvinte, nu contează atât valoarea absolută a rezultatelor
obţinute (de exemplu – procentul elevilor care trec examenul de bacalaureat sau
numărul profesorilor care aplică rezultatele unei formări specializate), ci raportul între
aceste rezultate şi performanţele la intrarea în sistem.
De exemplu, un procent de 50% elevi reuşiţi la bacalaureat poate fi foarte mare pentru
un liceu tehnologic care funcţionează într-o zonă defavorizată, care pregăteşte elevii
pentru meserii mai puţin atractive şi care nu dispune de resurse deosebite, în timp ce
unul de 60% poate fi considerat ca foarte mic pentru un liceu „de centru“ şi „cu
tradiţie“, ţintă a finanţărilor alternative, aşa cum există în fiecare oraş mare. Deci,
luând în calcul influenţa factorilor de intrare, „valoarea adăugată“ (deci contribuţia
efectivă a şcolii), este mult mai mare în primul caz decât în cel de-al doilea, chiar
dacă rezultatele brute ar spune altceva. În ultimul deceniu a fost introdus, în definirea
şi evaluarea calităţii şi conceptul de „valoare creată“30, având în vedere tocmai
caracterul impredictibil al dezvoltării societăţii: a devenit evident faptul că nu ştim
cum va arăta societatea pentru care îi pregătim pe copiii noştri. Ca urmare, calitatea în
educaţie trebuie definită nu numai pe baza a ceea ce are nevoie acum un adult sau un
tânăr, ci şi în funcţie de modul în care ea reuşeşte să satisfacă nevoi viitoare.
Deci, o educaţie de calitate este nu numai aceea care asigură progresul în atingerea
unor obiective prestabilite („valoare adăugată“), ci şi cea care îşi stabileşte noi ţinte şi
noi modalităţi de atingere a lor („valoare creată“), pe măsură ce societatea se schimbă.
Aceasta este, din nou, viziunea transformaţională asupra calităţii deja amintită31 şi
care tinde să înlocuiască abordarea strict „procesuală”.

29

Vezi Taylor Fitz-Gibbon, C. (1996).
Vezi, de exemplu, Cheng, Y., C. (2001), Maehr, M., C. Midgley (1996).
31
În capitolul 1 al lucrării; argumente în favoarea acestei abordări vor fi furnizate în capitolul 3, când
vom descrie evoluţia conceptului de „calitate a educaţiei“.
30
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A doua axiomă pe care dorim să o prezentăm poate fi formulată astfel: absenţa
informaţiei relevante, consistente şi suficiente face imposibilă asigurarea calităţii.
Simplele date, oricât de numeroase sau detaliate ar fi, nu sunt suficiente. Este nevoie
de informaţie care să ofere baza suficientă pentru o decizie „corectă“. Astfel,
revenind la exemplu de mai sus: nu interesează valoarea absolută a elevilor care au
luat examenul de bacalaureat, ci modul de evoluţie a acestui indicator în ultimii ani
(dacă este în creştere – de ce ? dacă este în descreştere – de ce ?) şi corelarea acestui
indicatori cu alţii – de exemplu, cu mediul de provenienţă al elevilor sau cu rata de
angajare a absolvenţilor. Problemele transformării noianului de informaţii în
cunoaştere utilă, prin utilizarea creativă a noilor tehnologii, dar şi prin dezvoltarea
capacităţilor umane în acest sens, au determinat apariţia unui nou domeniu al
managementului, managementul cunoaşterii („knowledge management“ – KM).
KM a devenit esenţial şi pentru managementul calităţii, întrucât schimbarea poate fi
definită în termeni de cunoaştere şi, în plus, supravieţuirea şi dezvoltarea oricărei
organizaţii depinde de modul în care organizaţia obţine, produce, distribuie informaţia
şi cunoaşterea. Ca atare, management efectiv al cunoaşterii presupune în primul rând
combinarea noilor tehnologii informaţionale şi de comunicare cu noi competenţe
umane – individuale şi de grup – în acest domeniu, mai ales dezvoltarea capacităţii
oamenilor de a crea şi de a inova –, deci de a produce cunoaştere. În noua societate a
cunoaşterii putem spune că şcoala încetează a fi doar o instituţie în care cunoaşterea
se transmite de la o generaţie la alta, ea devenind o instituţie care creează cunoaştere.
Evaluarea corectă a calităţii se poate face numai prin combinarea procedurilor
de autoevaluare, evaluare internă şi evaluare externă este o altă axiomă a
asigurării calităţii educaţiei. Rezultatele evaluării trebuie să fie asumate nu numai de
către evaluator (pentru fundamentarea politicilor), ci şi de către cel evaluat (pentru
iniţierea / continuarea / reorientarea procedurilor de dezvoltare organizaţională şi
personală). Pentru aceasta este nevoie de criterii comune de evaluare şi de valori
împărtăşite – deci de o cultură comună a evaluării. Nu întâmplător este, în acest
sens, faptul că, la nivelul Uniunii Europene, un accent din ce în ce mai mare este pus
pe auto-evaluare32 – considerată un complement absolut necesar interevaluării
(„peer evaluation“) şi evaluării externe.
O altă axiomă se referă la metodele şi instrumentele de evaluare a calităţii: evaluarea
cantitativă a calităţii educaţiei trebuie, obligatoriu, completată cu evaluarea de
tip calitativ. Informaţiile cantitative obţinute prin analiza documentelor şi a datelor
statistice pot oferi o bază de decizie la nivel naţional, dar nu pot spune, decât în mică
măsură, ce lipseşte unei anume şcoli, unui anume profesor pentru a „produce“
calitate. În plus, valorile „medii“ obţinute nu au relevanţă în condiţiile unei variaţii
mari a datelor obţinute. Pe de altă parte, informaţiile calitative (obţinute prin
observare participativă, studii de caz etc.), sunt utile mai ales la nivel local şi pot fi
generalizate doar cu mari precauţii.
Acolo unde există frică sau neîncredere apar şi date false (deci, o imagine reală a
calităţii nu este posibilă) – este o ultimă axiomă analizată. Un sistem fiabil de calitate
se bazează în primul rând pe încredere, orice procedură de asigurare a calităţii
având ca scop creşterea încrederii beneficiarului în produs / serviciu şi în
32

Vezi, de exemplu, Manualul european de autoevaluare sau site-uri dedicate autoevaluării, de
exemplu, www.I-Probenet.net . Vom aborda în capitolul 5, autoevaluarea ca procedură esenţială de
asigurare a calităţii.
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furnizorul acestuia. Ne putem întreba care este, acum, nivelul încrederii în şcoală?
Există, oare, încredere reciprocă între actorii principali din sistemul românesc de
educaţie (părinţi – elevi – profesori – administraţie)? Are încredere profesorul în
inspectorul care îl evaluează? Are încredere inspectorul în profesorii evaluaţi? Arată
toţi încredere în elevii pe care îi educă? Au părinţii şi angajatorii încredere în sistemul
de educaţie? De răspunsurile la aceste întrebări, de modul în care va creşte (sau va
scădea!) încrederea în instituţia de educaţie va depinde eficienţa sistemelor de
asigurare a calităţii în curs de realizare.
2.2. Opţiuni necesare
Cercetările dedicate asigurării calităţii în educaţie33 au identificat mai multe dileme şi
tensiuni cu încărcătură axiologică care definesc nişte „poli“ valorici. Între aceşti
poli există un „continuum“ de opţiuni posibile, rămânând ca fiecare sistem
educaţional să opteze pentru o rezolvare specifică. Fiecare sistem şcolar va trebui să-şi
găsească un punct propriu de echilibru pentru fiecare continuum – având în vedere
atât elementele culturale, cât şi politicile educaţionale.
Astfel, de exemplu, printre altele, trebuie să definim foarte clar, pentru sistemul
românesc de educaţie, opţiuni strategice cum ar fi:
Optăm pentru crearea de oportunităţi (primând echitatea în furnizarea
serviciilor educaţionale şi o definiţie relativă a calităţii) sau pentru stabilirea
unor niveluri înalte de performanţă care pot fi atinse doar de puţini
educabili (primând calitatea definită în mod „absolut“)? Ideal ar fi ca ambele
nevoi să fie satisfăcute dar, pe de o parte, indivizii umani şi comunităţile au
talente şi potenţialităţi de dezvoltare diferite şi, pe de altă parte, niciun sistem
şcolar nu are suficiente resurse pentru a egaliza performanţele educabililor la
nivel de vârf. De aceea, de regulă, se merge pe opţiuni fundamentale de
politică educaţională: fie se investeşte, cu prioritate în zonele sau populaţiile în
situaţii de risc educaţional (definite cu argumente demografice, economice,
sociale, culturale etc.), concomitent cu încurajarea iniţiativelor private în
susţinerea performanţelor deosebite, fie se consideră prioritară investiţia în
şcoli, tipuri sau niveluri de educaţie în care există certitudinea unor
performanţe înalte, (pe baza identificării nevoilor urgente de a obţine
performanţe deosebite în domeniile respective). În ultimul timp, se remarcă o
opţiune cvasi-unanimă pentru prima variantă (prioritare devin egalizarea
şanselor şi îmbunătăţirea accesului la educaţie pentru grupurile defavorizate),
căutându-se, totodată, soluţii pentru ridicarea nivelului general de
performanţă34.
Optăm pentru furnizarea uniformă a serviciilor educaţionale pe tot cuprinsul
ţării („educaţie pentru toţi“) sau pentru servicii educaţionale diferenţiate
(„educaţie pentru fiecare“)? Tot în acest sens, optăm pentru afirmarea
priorităţii educaţiei „maselor“ sau afirmăm primatul educării „elitelor“?
Societatea românească are nevoie atât de elite adevărate, cât şi de ridicarea
nivelului minim de educaţie a maselor. Important este să decidem cum anume
şi în ce ordine abordăm aceste priorităţi.
33

Vezi, de exemplu, Aspin, D., J. Chapman (1994), p. 37.
Vezi, de exemplu, Follow-up of the Report on the concrete future objectives of the education and
training systems – draft interim report (2003).
34
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Optăm pentru individualizare ca ţintă primordială a educaţiei (punând accent
pe dezvoltarea maximă a potenţialului fiecărei persoane) sau pentru
socializare (preţuind mai mult integrarea socială şi contribuţia indivizilor la
viaţa socială şi comunitară)?
Optăm pentru un curriculum diversificat, „extensiv“ (centrat pe „ce?“ –
multiplicându-se numărul ariilor curriculare şi al disciplinelor) sau pentru unul
„intensiv“ (centrat pe „cât?“ – prioritară fiind adâncirea unor domenii
considerate ca fundamentale)? De exemplu, în multe sisteme şcolare se insistă
foarte mult pe limba maternă şi pe matematică, în altele pe ştiinţele naturii sau
cele sociale etc.); unele sisteme şcolare îşi fundamentează curriculumul şcolar
pe domeniile cunoaşterii şi pe disciplinele ştiinţifice tradiţionale (istorie,
fizică, matematică etc.), altele pun un mai mare accent pe transdisciplinaritate.
Optăm pentru primatul rezultatelor obţinute pe termen scurt, evaluabile
cantitativ în mod direct (de exemplu cunoştinţele măsurate prin note la
examene şi indicatori privind cohortele şcolare cum ar fi rata de trecere la
nivelul următor de educaţie) sau pentru obţinerea unor rezultate pe termen
lung, difuze, evaluabile mai ales calitativ şi prin implicarea grupurilor de
interes şi a instituţiilor din afara sistemului şcolar (de exemplu atitudinile şi
valorile civice, evaluate prin comportamentul electoral sau faţă de
administraţia publică locală)?
Optăm pentru autonomia instituţională a organizaţiei educaţionale şi cea
individuală a profesorului / formatorului sau pentru „raţionalitatea
funcţionării“, definită prin cadrul normativ elaborat la nivel naţional?
Promovarea pluralismului ca valoare fundamentală presupune existenţa
acestuia inclusiv în sistemul şcolar prin autonomie financiară şi în domeniul
resurselor umane, prin curriculum diferenţiat şi dezvoltat local. Dar acest lucru
îngreunează evaluarea de sistem, posibilitatea comparării performanţelor
diferitelor subunităţi funcţionale şi chiar evaluarea eficienţei utilizării
fondurilor publice. De aceea, este imperios necesară definirea clară a nivelului
de deconcentrare sau descentralizare în cele trei domenii definite în mod
tradiţional (curriculum, finanţe, resurse umane) pentru a putea descentraliza
fără a pierde coerenţa sistemului.
Lista acestor dileme şi tensiuni nu este, desigur, completă, dar credem că a devenit
deja clar faptul că până nu definim, din punct de vedere cultural şi al politicilor
educaţionale pe termen lung, valorile asociate conceptului nostru, propriu, de
educaţie, nu vom putea stabili un sistem coerent de asigurare a calităţii, lipsind
tocmai reperele absolut necesare unei judecăţi consistente.
Pentru a ilustra această necesitate, să ne gândim, de exemplu, la ce anume preţuim
mai mult la un educator35 (şi, ca urmare, ce să includem în definirea calităţii actului
educaţional):
Cantitatea, acurateţea şi noutatea informaţiei vehiculate sau modul în care ştie
să transforme această informaţie în conţinut atractiv pentru elevi?
Atenţia pe care o acordă elevilor cu dificultăţi la învăţare sau preocuparea
sporită pentru cei capabili de performanţe superioare?
Dezvoltarea, la elevi, a competenţelor intelectuale sau a celor sociale?
Capacitatea educatorului de a socializa sau cea de a forma „deprinderi“?
35

Înţeles ca profesionist în educaţie – indiferent de nivelul de învăţământ la care profesează.
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Autonomia şi inovaţia didactică sau respectarea întocmai a „materialelor“ şi
normelor de la „centru“?
Capacitatea educatorului de a „comanda“, de a se impune sau cea de a
„convinge“, de a orienta?
Transmiterea unor conţinuturi care trebuie reproduse ca atare de către elevi sau
stimularea dezvoltării unor personalităţi puternice la elevi, chiar cu riscul ca
acesta să aibă opinii diferite?
Centrarea pe elev şi pe nevoile sale sau pe disciplina predată şi pe metodica
asociată?
Cel mai facil răspuns posibil este de tip comprehensiv: un profesor trebuie să le facă
pe toate. Dar le face el, în realitate ? Care din ele primează în „şcoala reală“? Doar
cercetările „de teren“ vor putea lămuri aceste aspecte.
Din cele de mai sus rezultă o serie de concluzii preliminare.
Prima se referă la necesitatea unei opţiuni clare pentru un nou concept de calitate a
educaţiei, pe baza definirii acestuia pornind de la valorile promovate în sistemul
educaţional atât implicit, prin cultura organizaţională, cât şi explicit, prin
politicile educaţionale. Valorile implicite, transmise prin „curriculumul ascuns“
trebuie explicitate pentru a se vedea dacă sunt sau nu consistente cu cele promovate
prin strategiile sectoriale. Ca urmare, în vederea definirii unui concept adecvat de
„calitate a educaţiei“ şi realizarea unor sisteme eficiente de asigurare a calităţii,
demersul nostru propune următoarele etape strategice:
Analiza politicilor şi strategiilor educaţionale pe termen lung – de la noi şi
din alte sisteme şcolare – din punctul de vedere al principiilor şi valorilor
promovate.
Analiza aprofundată a culturii organizaţionale şi a percepţiilor asociate
conceptului de calitate în educaţie – pentru a face vizibile valorile
fundamentale asociate –, pentru a păstra ceea ce e de păstrat şi a schimba ceea
ce este de schimbat.
Construirea conceptului de „calitate a educaţiei“ specific sistemului nostru
de educaţie din perspectiva reintegrării europene şi valorificând creator
valorile europene.
Diagnoza sinceră a sistemului educaţional din perspectiva valorilor şi
principiilor noului concept de calitate.
Operaţionalizarea conceptului de calitate la nivelul tuturor subsistemelor şi
nivelurile educaţionale.
Elaborarea standardelor de calitate şi dezvoltarea sistemelor de asigurare a
calităţii pentru fiecare subsistem, nivel şi formă de educaţie.
O a doua concluzie se referă la necesitatea implicării tuturor părţilor interesate.
Sistemele şi procedurile de asigurare a calităţii nu vor mai trebui să intre
exclusiv în atribuţiile şcolii. La definirea şi asigurarea calităţii trebuie să participe
toate grupurile şi instituţiile interesate: elevi, părinţi, cadre didactice, administraţia
învăţământului, administraţia locală, angajatori, sindicate etc. Toate aceste grupuri de
interes şi organizaţii trebuie sensibilizate şi cointeresate în definirea şi promovarea
noului concept de calitate. Adoptarea modului transformaţional de asigurare a calităţii
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presupune o interacţiune permanentă cu beneficiarii serviciilor educaţionale. Aceasta
presupune:
Sensibilizarea şi educarea grupurilor de interes pentru a obţine implicarea
lor în procedurile de asigurare a calităţii şi, nu în ultimul rând, pentru a solicita
şcolii servicii educaţionale mai bune şi adaptate nevoilor unei societăţi
democratice – prin campanii de presă, dezbateri publice, materiale
promoţionale, programe de formare etc.
Implicarea grupurilor şi instituţiilor interesate în toate fazele elaborării
noilor sisteme de asigurare a calităţii – mai ales prin dezbateri publice.
Noul concept de calitate va trebui, de asemenea, să genereze sisteme de
standarde referitoare la toate componentele şi nivelurile educaţiei. Standardele de
calitate, înţelese criterial, trebuie să fie omogene36 din punct de vedere conceptual şi
metodologic. Altfel, nu va exista posibilitatea comparării calităţii diferitelor niveluri şi
sectoare ale educaţiei. De aceea, este necesară o coordonare metodologică a
întregului proces de către o instituţie abilitată în acest sens.
Noul concept de calitate şi standardele asociate trebuie integrate în sisteme evolutive
de management al calităţii în educaţie. Acest proces implică:
Proiectarea sistemelor de asigurare a calităţii pentru toate nivelurile şi
sectoarele sistemului educaţional.
Alocarea unor resurse specifice pentru dezvoltarea sistemelor de
management al calităţii – având în vedere necesitatea absolută a separării
evaluării calităţii de procesul propriu zis. Printre altele, chiar dacă
inspectoratele şcolare vor avea atribuţii în domeniul controlului calităţii, ele nu
vor mai trebui să aibă atribuţii administrative.
Formarea specifică a personalului structurilor organizaţionale care vor
gestiona sistemele de asigurare a calităţii.
Dezvoltarea unor proceduri interne de asigurare a calităţii care vor facilita
optimizarea, dezvoltarea şi, dacă este cazul, modificarea sistemelor şi
procedurilor respective. De exemplu, vor trebui specificate modalităţile de
revizuire a sistemelor şi procedurilor de asigurare a calităţii (cine poate iniţia
revizuirea, cum anume, cine o realizează, când se poate întâmpla acest lucru
etc.).

36

„Omogen“ nu înseamnă „uniform“: chiar dacă pornesc de la un concept comun, standardele pot fi
diferite ca structură şi mod de aplicare în funcţie de domeniul de referinţă. De exemplu, standardele de
calitate privind profesionalizarea corpului profesoral pot avea altă formă şi structură decât standardele
de calitate privind performanţele elevilor sau condiţiile materiale.
26

Capitolul 3. Evoluţia conceptului de calitate a educaţiei
În ultimul timp asistăm la renaşterea apetenţei pentru discuţii teoretice, inclusiv
privind conceptul de calitate. Se fac eforturi deosebite în direcţia clarificărilor
terminologice, pentru compararea diferitelor abordări şi, mai ales, pentru adaptarea
conceptului de „calitate în educaţie“ la realităţile începutului de mileniu.
Cercetări recente37 au definit trei „valuri“ în definirea calităţii şi, pe această bază, în
conceperea sistemelor de asigurare a calităţii.
Primul val, apărut în anii ’70, a fost numit al „asigurării interne a calităţii“
(„internal quality assurance“) care, în mod tradiţional, leagă calitatea de eficienţa şi
eficacitatea proceselor interne – mai ales privind predarea şi învăţarea. În acest
context, calitatea educaţiei se referă la atingerea obiectivelor educaţionale îndeosebi
în termeni de rezultate ale elevilor. Se considera că o creştere a calităţii se realizează,
în mod automat, dacă se asigură mai multe resurse pentru educaţie şi se îmbunătăţesc
viaţa şcolară şi procesele educaţionale. Din această perspectivă, asigurarea calităţii
mai cuprindea şi eforturile de îmbunătăţire a mediului de învăţare şi a proceselor
educaţionale, astfel încât obiectivele stabilite să fie atinse.
Din această perspectivă, pot fi definite două abordări privind asigurarea calităţii.
Vom oferi, la fiecare, exemple de domenii şi indicatori luaţi în considerare în procesul
de asigurare a calităţii:
Prima abordare se referă la îmbunătăţirea unor componente-cheie ale
sistemelor şi proceselor educaţionale pentru a determina performanţe
superioare.
- Creşterea calităţii corpului profesoral: dezvoltarea competenţei
generale a profesorilor (cunoaşterea limbilor străine, utilizarea TIC,
informare pedagogică etc.); dezvoltarea performanţelor profesionale
ale corpului profesoral (noi strategii, metode şi stiluri de predare,
dezvoltarea auxiliarelor curriculare etc.).

37

-

Creşterea calităţii activităţii elevilor: îmbogăţirea experienţelor de
învăţare ale elevilor (noi strategii, metode şi experienţe de învăţare,
interacţiunea cu alţi elevi etc.); creşterea performanţelor elevilor
(rezultatele academice, alfabetizare informaţională, “cetăţenie
democratică” etc.).

-

Creşterea calităţii curriculumului: intervenţii asupra scopurilor şi
obiectivelor curriculare, asupra manualelor şi auxiliarelor curriculare,
asupra mediului de instruire etc.

-

Creşterea calităţii evaluării: observare sistematică, evaluarea
performanţelor elevilor, portofolii de evaluare, programe de examene
etc.

-

Creşterea calităţii mediului educaţional: mărimea clasei, climatul
social, nivelul şi diversitatea capacităţilor elevilor, echipamente şi
condiţii materiale, facilităţi pentru predare şi învăţare etc.

Vezi Cheng, Y. C. (2001), a cărui concepţie o prezentăm in extenso.
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-

Creşterea calităţii managementului şcolar: proiectarea dezvoltării
instituţionale, dezvoltarea personalului, managementul curriculumului,
relaţiile umane, cultura şcolii etc.

-

Creşterea
calităţii
pregătirii
profesionale:
îmbunătăţirea
caracteristicilor profesionale personale (calificarea academică a
profesorilor, experienţa didactică, vârsta, stilurile cognitive, credinţe şi
valori despre educaţie etc.); îmbunătăţirea formării profesorilor la
nivelul şcolii (schimburi de experienţă, predare în echipe etc.);
îmbunătăţirea formării externe a profesorilor (scopuri, obiective,
conţinuturi, design-ul cursurilor, organizarea programului de studiu,
corpul profesoral etc.).

A doua abordare urmăreşte îmbunătăţirea relaţiilor dintre componentele
sistemelor şi proceselor educaţionale, pornind de la premisa că optimizarea
relaţiilor va avea efecte directe asupra rezultatelor şcolare. De exemplu:
- Relaţiile optime între performanţele profesorilor, caracteristicile
curriculare şi mediul de învăţare asigură o calitate sporită experienţelor
de învăţare ale elevilor.
- Relaţiile optime între formarea iniţială a profesorilor, abilităţile şi
calităţile personale preexistente ale profesorilor şi dezvoltarea
profesională de la nivelul şcolii asigură o calitate sporită competenţelor
profesionale ale profesorilor.
Se poate observa că toate aceste componente şi modele sunt cele vizate în mod
sistematic de diferitele programe de reformă, inclusiv în România. De exemplu,
proiectul de reformă a învăţământului preuniversitar co-finanţat de Guvernul
României şi Banca Mondială a avut drept componente: curriculum, manuale,
pregătirea profesorilor, management şi finanţare, evaluare şi dezvoltarea standardelor
ocupaţionale. La baza elaborării şi implementării acestui proiect a stat tocmai
presupusa legătură cauzală între dezvoltarea unei componente sau a relaţiilor dintre
componente şi rezultatele şcolare traduse prin performanţele elevilor.
Tot pe baza modelului „asigurării interne a calităţii“ s-a dezvoltat şi conceptul de
„valoare adăugată“ (explicat mai sus) ca măsură a calităţii: creşterea calităţii este
determinată de creşterea contribuţiei şcolii, prin eforturi proprii şi folosind
mijloace specifice, la educaţia copiilor şi tinerilor.
Asigurarea calităţii exclusiv prin mijloace interne sistemului educaţional a devenit
insuficientă într-o societate cu tendinţe evidente de globalizare. În primul rând,
dezvoltarea spiritului civic a făcut ca utilizatorii de fonduri publice să fie nevoiţi să
dea socoteală contribuabililor în legătură cu utilizarea acestora. Pe de altă parte,
procesele de descentralizare din majoritatea sistemelor şcolare au făcut autorităţile
publice locale responsabile pentru calitatea serviciilor educaţionale şi, în consecinţă,
au început să facă presiuni pentru câştigarea controlului asupra şcolii.
În al doilea rând, multe dintre reformele educaţionale iniţiate în anii ‘60 şi ’70, care
s-au centrat pe îmbunătăţirea diferitelor componente interne ale sistemului
educaţional şi-au arătat limitele.
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În fine, măsurile de asigurare a calităţii prin pârghii interne nu i-au mulţumit pe
beneficiarii serviciilor educaţionale. De exemplu, tot mai mulţi angajatori au început
să reproşeze şcolii că absolvenţii diferitelor forme şi niveluri de învăţământ nu sunt
pregătiţi pentru a face faţă cerinţelor reale de la locul de muncă, chiar şi în cazul
absolvenţilor cu rezultate şcolare foarte bune. Curând, a devenit evident că rezultatele
şcolare nu au valoare predictivă pentru succesul în societate şi, în special, la locul de
muncă.
Toate acestea, împreună cu trecerea la conceptul economic de calitate centrat pe
client, au determinat deschiderea multor sisteme şcolare spre nevoile, interesele şi
aşteptările beneficiarilor serviciilor educaţionale. A apărut astfel, începând cu anii ’80,
al doilea val de concepţii privind asigurarea calităţii numit „Asigurarea calităţii
prin interfaţă“ (engl.: „interface quality assurance“). Ca urmare, reformele anilor
’80, sub influenţa noilor concepţii manageriale apărute în acea perioadă, au insistat pe
eficienţa externă a educaţiei şi pe adaptabilitatea sistemelor educaţionale la
cerinţele sociale şi ale pieţei.
Principiile de bază ale acestui nou val de reforme au fost:
satisfacţia grupurilor de interes faţă de serviciile oferite – faţă de proces şi
faţă de produse – acesta fiind principalul indicator;
calitatea managementului;
competitivitatea pe piaţă;
răspunderea publică38 a furnizorilor de servicii educaţionale.
Mai mult, s-a constatat că aceşti indicatori sunt corelaţi: de exemplu, nivelul de
satisfacţie al beneficiarilor de servicii educaţionale creşte pe măsură ce instituţiile de
educaţie sunt obligate să răspundă de activitatea depusă în faţa acestor grupuri de
interes. De aceea, acest „al doilea val“ a construit sisteme de asigurare a calităţii
fundamentate pe satisfacerea nevoilor grupurilor de interes şi pe obligaţia
instituţiilor şcolare de a răspunde în faţa acestora.
Măsurile luate în acest sens vizau (printre altele): auto-evaluarea instituţională,
utilizarea indicatorilor de calitate şi a indicatorilor de excelenţă39, urmărirea
sistematică a satisfacţiei grupurilor de interes, raportarea în faţa comunităţii,
implicarea comunităţii şi, mai ales, a părinţilor în conducerea şcolilor, planificarea
dezvoltării instituţionale, finanţarea pe bază de rezultate etc. – toate vizând
îmbunătăţirea proceselor interne pentru a satisface nevoile părţilor interesate.
Acest model s-a impus, de regulă, odată cu descentralizarea sistemelor şcolare şi, în
special, odată cu trecerea finanţării educaţiei în sarcina comunităţilor locale.
Şi acest concept a dezvoltat mai multe modele de asigurare a calităţii:
Modelul centrat pe resurse (pe input): creşterea calităţii este determinată, pe
termen scurt, de creşterea cantităţii şi calităţii resurselor disponibile. Deci,
asigurarea calităţii se axează pe procurarea acestor resurse. Acest model a
dezvoltat indicatori cum ar fi: elevi / studenţi selecţionaţi, personal cu înaltă
calificare, accesul la servicii şi echipamente de înaltă calitate, scăderea
raportului profesori / elevi, creşterea capacităţii de a procura resurse financiare
38
39

Engl.: „accountability“.
Engl.: „benchmarks“.
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(indiferent de sursă) – în general fiind urmăriţi indicatori „moşteniţi“ din
primul val, dar adaptaţi noului concept.
Modelul „satisfacţiei“ postulează că satisfacţia grupurilor strategice de
interes (mai ales a decidenţilor şi finanţatorilor) este crucială pentru
supravieţuirea şcolii în comunitate. Deci, definiţia calităţii se relativizează şi
mai mult, având în vedere că nevoile şi expectaţiile pot diferi de la o
comunitate la alta.
Modelul „legitimităţii“ se bazează, aşa cum sugerează şi numele, pe
obţinerea de către şcoală a recunoaşterii şi legitimităţii în cadrul comunităţii,
numai astfel putându-se obţine resursele necesare. Legitimitatea se obţine
printr-o bună imagine a şcolii în comunitate şi prin răspunderea directă în faţa
acesteia. Ca urmare, obţinerea legitimităţii (şi, implicit, asigurarea calităţii) se
asigură prin: construirea unui sistem de relaţii publice, printr-un marketing
instituţional centrat pe punctele tari, prin respectarea valorilor şi normelor
morale ale comunităţii şi prin orice altă măsură de sporire a reputaţiei şi
statutului şcolii în comunitate.
Modelul „organizaţiei care învaţă“ consideră calitatea drept un concept
evolutiv, care se modifică pe măsura schimbărilor sociale şi care depinde de
dezvoltarea şi îmbunătăţirea permanentă a practicilor, proceselor, a membrilor
organizaţiei şi a rezultatelor educaţiei. Asigurarea calităţii în acest model se
realizează prin procese de învăţare organizaţională care au ca indicatori de
bază: managementul strategic, planificarea bine fundamentată a dezvoltării,
dezvoltarea personalului, conştientizarea nevoilor de dezvoltare a comunităţii,
monitorizarea şi evaluarea proceselor interne, „analiza mediului“, analiza de
impact etc.
Modelul TQM (Managementul Calităţii Totale – engl.: Total Quality
Management) defineşte calitatea ca un set de caracteristici, specifice
„intrărilor“, „procesului“ şi „ieşirilor“ specifice unei instituţii educaţionale,
necesare pentru a oferi servicii care satisfac complet atât aşteptările grupurilor
strategice de interes interne, cât şi pe cele ale purtătorilor de interes din afara
sistemului. Chiar dacă se referă şi la procesele interne, acest model este totuşi
unul de „interfaţă“, întrucât consideră că acestea nu sunt suficiente pentru a
oferi un serviciu de calitate. Ca urmare, principalele caracteristici ale acestui
model sunt: focalizarea pe interesele grupurilor strategice, îmbunătăţirea
permanentă a proceselor interne şi dezvoltarea personalului. Într-un fel, acest
model este sinteza tuturor celorlalte deja prezentate. Ariile-cheie pentru
asigurarea calităţii sunt: conducerea (leadership), managementul personalului,
managementul proceselor interne, sistemul informaţional, planificarea
strategică a calităţii, satisfacţia grupurilor de interes interne şi externe,
rezultatele operaţionale, performanţele educaţionale ale elevilor, impactul
asupra societăţii etc.
Este, credem noi, evidentă legătura dintre modelele prezentate până acum. De
exemplu, „legitimitatea“ (model „de interfaţă“) se poate obţine şi ca rezultat al evitării
problemelor şi perturbărilor la nivelul organizaţiei şcolare (model „intern“ de
asigurare a calităţii). Ca urmare, reformele educaţionale cele mai recente au păstrat ce
era de păstrat din modelele „primului val“ şi au adăugat criterii, standarde şi indicatori
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„de interfaţă“ – sinteza fiind tentativa, evidentă în ultimul deceniu, de a „importa“
modelul TQM în sistemele educaţionale40.
Totuşi, aşa cum am mai menţionat şi cu alte prilejuri, sistemele educaţionale
funcţionează într-un mediu social „turbulent“, a cărui mişcare este nu numai rapidă,
ci şi imprevizibilă, chiar ambiguă. Decidenţii sunt tot mai des puşi în faţa nevoii de a
redefini nu numai strategiile de reformă pe termen lung, ci chiar programele în curs,
sub influenţa diferiţilor factori care nu au putut fi prevăzuţi (de exemplu, influenţa
Internetului) sau şi-au pierdut direcţia iniţială de evoluţie (de exemplu, factorii
demografici sau politici).
Totodată, s-a constatat că satisfacţia diferitelor grupuri de interes, răspunderea publică
sau competitivitatea pe piaţa actuală a diferiţilor ofertanţi de servicii educaţionale nu
constituie garanţii ale utilităţii educaţiei pentru noile generaţii. Angajatorii, dar şi
absolvenţii, se plâng, în continuare că educaţia oferită nu asigură o integrare socială şi
profesională fără probleme.
Ca urmare, tot mai insistent, sub presiunea societăţii cunoaşterii, a globalizării şi a
impactului noilor tehnologii informaţionale şi comunicaţionale, şcoala este „somată“
să răspundă la câteva întrebări-cheie:
Ce fel de educaţie oferă şcoala, având în vedere că nimeni nu poate şti cum va
arăta societatea pentru care îi pregătim pe copii şi tineri?
Care pot fi, în acest context, finalităţile şi, mai ales, conţinuturile educaţiei?
Ce cunoştinţe oferim copiilor şi tinerilor, având în vedere rata extraordinară de
perisabilitate a acestora?
Ne mai putem mulţumi cu ceea ce solicită grupurile de interes (aşa cum
presupun modelele de „interfaţă“ ale calităţii), având în vedere că şi acestea
sunt centrate pe prezent, iar multe comunităţi sunt conservatoare?
Ne mai putem permite o „şcoală muzeu“, orientată spre trecut, în care copiii şi
tinerii urmăresc evoluţia societăţii şi a cunoaşterii în diferite domenii, dar care
nu-i pregăteşte în niciun fel pentru prezent şi, mai ales, pentru viitor?
Tentativele de a răspunde la aceste întrebări conturează un „al treilea val“ al
concepţiilor despre calitate, denumit generic41 al „calităţii pentru viitor“. Noile
modele, în curs de coagulare, vor trebui, în esenţă, să descrie cum arată o educaţie
relevantă nu numai pentru nevoile prezente, ci şi pentru cele viitoare ale
educabililor. Deci, calitatea educaţiei va trebui definită, pe lângă criteriile şi
indicatorii „interni“ şi „de interfaţă“ şi pe baza relevanţei obiectivelor, conţinutului,
practicilor şi rezultatelor educaţiei pentru nevoile viitoare ale educabililor.
Acest nou concept are nevoie de o nouă bază teoretică, de o nouă paradigmă
conceptuală care să refundamenteze funcţiile educaţiei şi care să aibă în vedere
„triplarea“ cadrului de referinţă în funcţie de care judecăm relevanţa (şi, implicit,
calitatea) educaţiei: „globalizarea“, „localizarea“ şi „individualizarea“.
Astfel, se vorbeşte tot mai mult despre creşterea importanţei tuturor funcţiilor şcolii,
mai ales cele care, identificate de mai mult timp, nu au fost suficient sau în mod
40
41

Vezi, mai jos, prezentarea modelelor calităţii.
În Cheng, Y. C. (2001).
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conştient dezvoltate, la toate nivelurile sociale (individual, instituţional, comunitar,
societal şi internaţional). Tabelul de mai jos42 sintetizează funcţiile şcolii pentru
nivelurile sociale menţionate:

Nivel
individual

Funcţiile
tehnice şi
economice
Dezvoltarea
cunoaşterii şi
formarea
deprinderilor
Educaţia
pentru carieră

Funcţiile
socio-umane

Funcţiile
politice

Funcţiile
culturale

Dezvoltarea
psihologică
Dezvoltarea
socială
Dezvoltarea
potenţialului

Dezvoltarea
atitudinilor şi
comportamentelor civice

Aculturaţie
Socializare pe
baza valorilor,
normelor şi
credinţelor

Funcţiile
educaţionale
Învăţarea
pentru a învăţa
şi a se dezvolta
Învăţarea
pentru a-i
învăţa şi pentru
a-i ajuta pe
ceilalţi
Dezvoltarea
profesională
Şcoala – loc
pentru învăţare
şi predare
Şcoala – loc de
diseminare a
cunoaşterii
Şcoala – centru
al schimbării şi
dezvoltării
educaţionale
Servirea
nevoilor
educaţionale
ale comunităţii

Nivel
instituţional

Şcoala – loc de
viaţă
Şcoala – loc de
muncă
Şcoala –
furnizor de
servicii

Şcoala –
sistem /
entitate
social/ă
Şcoala –
sistem de
relaţii
interumane

Şcoala – loc de
socializare
politică43
Şcoala – loc de
coalizare
politică
Şcoala – loc de
dezbatere şi
critică politică

Şcoala –
centru de
transmitere şi
„reproducere”
culturală
Şcoala – loc de
revitalizare şi
integrare
culturală

Nivel
comunitar

Servirea
nevoilor
instrumentale
şi economice
ale comunităţii
Furnizarea
unei forţe de
muncă de
calitate
Modificarea
comportamentului economic
Contribuţie la
structurarea
forţei de
muncă.

Servirea
nevoilor
sociale ale
comunităţii

Servirea
nevoilor
politice ale
comunităţii

Servirea
nevoilor
culturale ale
comunităţii

Integrare
socială
Mobilitate
socială /
perpetuarea
structurii de
clasă
Egalitate
socială
Selecţia şi
alocarea
resurselor
umane
Dezvoltare şi
schimbare
sociale
„Satul Global“
Colaborare
internaţională
Cooperare

Legitimare
politică
Menţinerea şi
continuitatea
structurii
politice
Promovarea
democraţiei
Facilitarea
dezvoltării şi
reformelor
politice

Integrare şi
continuitate
culturale
„Reproducere”
culturală
Producerea
„capitalului
cultural“
Revitalizare
culturală

Dezvoltarea
profesiunilor
din sectorul
educaţiei
Dezvoltarea
structurilor
educaţionale
Diseminarea
cunoaşterii şi a
informaţiei
„Societatea
care învaţă“
(„Learning
society“)

Alianţe
internaţionale
Înţelegere
internaţională

Aprecierea
diversităţii
culturale
Acceptarea

Dezvoltarea
educaţiei
globale
Schimburi

Nivel
societal

Nivel
internaţional

42
43

Competitivitate
internaţională
Cooperare
economică

Idem, p. 19.
Engl. „politics / political“ semnifică „distribuţia şi utilizarea puterii“.
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Comerţ
internaţional
Schimburi
tehnologice
Protecţia
mediului
Distribuirea
informaţiei

socială
Schimburi
internaţionale
Eliminarea
discriminărilor
naţionale /
regionale /
rasiale / de gen

Apărarea păcii
/ acţiuni anti război
Interese
comune
Eliminarea
conflictelor

diferenţelor
culturale între
ţări / regiuni
Dezvoltarea
culturii globale

educaţionale şi
cooperare
educaţională
„Educaţia
pentru lume“

Chiar dacă aceste funcţii ale educaţiei au fost considerate în vechea paradigmă
educaţională, ele sunt regândite din perspectiva relevanţei pentru viitor. Astfel, de
exemplu:
Funcţiile tehnice şi economice se referă la contribuţia sistemului educaţional
la dezvoltarea tehnică şi economică la toate cele 5 niveluri avute în vedere. De
exemplu, la nivel individual, educaţia trebuie să-l ajute pe educabil să
supravieţuiască şi să fie competitiv într-un mediu înalt tehnologizat, nu numai
în ţara de origine, ci oriunde în lume.
Având în vedere funcţiile socio-umane, şcoala trebuie să contribuie, în mod
conştient, la dezvoltarea relaţiilor sociale şi a armoniei la diverse niveluri ale
societăţii, inclusiv la nivel internaţional.
Funcţiile politice ale şcolii devin tot mai importante, având în vedere
necesitatea tot mai evidentă a participării, voluntare şi în cunoştinţă de cauză,
a indivizilor, grupurilor şi comunităţilor la conducerea societăţii şi la
dezvoltarea sistemelor de „guvernanţă“44, în condiţiile unei tot mai mari
diversităţi dar şi ale unei tot mai strânse interdependenţe.
Funcţiile culturale ale şcolii trebuie să se concentreze pe promovarea
valorilor în condiţiile unei tot mai evidente diversităţi culturale.
Funcţiile educaţionale ale şcolii se vor concentra aspra menţinerii,
promovării şi dezvoltării educaţiei la toate nivelurile şi în toate domeniile
sociale. Nu întâmplător, conceptul de „învăţarea pe tot parcursul vieţii“ („life
long learning“) este, azi, completat cu „învăţarea din toate situaţiile şi în toate
domeniile vieţii“ („life wide larning“).
Extinderea funcţiilor educaţiei rezultă din noua paradigmă educaţională, care are la
bază un concept extins al naturii umane: persoana umană se manifestă concomitent
pe multiple planuri, ca persoană tehnologică, economică, politică, socială, culturală,
care învaţă permanent şi trăieşte într-un sat global, înalt tehnologizat, bazat pe
economia cunoaşterii, dar, în acelaşi timp, multicultural.
În afara îmbogăţirii funcţiilor şcolii, educaţia va trebui să facă faţă, prin mijloace
specifice, triplării cadrelor de referinţă: educaţia oferită va trebui să fie relevantă
pentru fiecare individ în parte, pentru comunitatea / societatea în care acesta trăieşte
dar şi pentru tendinţele globale de dezvoltare. Această triplă relevanţă afectează
procesele de învăţare şi întreaga activitate şcolară, exemplul cel mai la îndemână fiind
învăţarea la distanţă prin Internet.

44

Engl. „governance“ – alt concept cu dificultăţi de traducere în limba română.

33

Modificările aduse de această nouă paradigmă la nivelul învăţării şcolare sunt
esenţiale. În tabelul de mai jos45 sunt prezentate caracteristicile învăţării şcolare în
noua paradigmă, în comparaţie cu cea tradiţională.
Noua paradigmă

Paradigma tradiţională

Învăţare individualizată:
Auto-orientată de către educabil
Programe de studiu individualizate
Profesorul facilitează şi orientează învăţarea
Educabilul iniţiază învăţarea, având un rol activ

Învăţare reproductivă:
Educabilul îl urmează pe profesor
Programe de studiu standardizate
Profesorul conduce procesul de învăţare
Educabilul primeşte educaţia, având un rol
pasiv, de „receptor“.
Focalizare pe „ce câştigi“ din educaţie
Motivaţie externă şi centrare pe evitarea
pedepselor
Învăţare centrată pe şcoală:
Profesorul este principala sursă de învăţare
Învăţare separată a indivizilor
Perioade limitate de studiu şi realizate în
instituţii de educaţie
Posibilităţi reduse prin limitarea învăţării la
experienţele oferite de şcoală (închiderea şcolii)

Focalizare pe „cum să înveţi“
Motivaţie intrinsecă şi centrare pe recompense
Învăţare „localizată“ şi „globalizată“:
Surse multiple de învăţare – locale şi globale
Învăţare „în reţea“
Învăţare pe tot parcursul vieţii şi din toate
situaţiile de viaţă
Posibilităţi nelimitate de învăţare prin
deschidere faţă de dimensiunile locală şi
internaţională ale educaţiei: „întreaga lume este
clasa în care învăţăm”.

Am dori să accentuăm importanţa motivaţiei46. Pentru a învăţa pe tot parcursul vieţii
şi din toate situaţiile de viaţă trebuie nu numai să ştii cum, dar şi să vrei, să-ţi placă să
înveţi. De regulă, şcoala consideră că învăţarea, educaţia, este utilă nu în sine, ci doar
pentru a atinge nişte scopuri exterioare procesului de învăţare: învăţăm pentru a ne
integra în societate, învăţăm pentru a profesa o meserie, învăţăm pentru a fi
recompensaţi cu note mari sau pentru a evita o pedeapsă. Dar, pentru a vrea să înveţi
toată viaţa trebuie să-ţi placă însăşi activitatea de învăţare: înveţi pentru că îţi place să
înveţi şi nu pentru a realiza ceva exterior procesului de învăţare. De aceea, noua
paradigmă insistă atât de mult pe acest concept de învăţare autocondusă şi motivată
intrinsec.
Noua paradigmă educaţională propune şi un nou concept privind calitatea şi
rezultatele educaţiei, cel de „valoare creată“ (amintit mai sus). Reamintim că, în timp
ce valoarea adăugată este definită drept progres în realizarea obiectivelor stabilite,
valoarea creată se referă la noi obiective şi noi domenii abordate de către şcoală. O
şcoală de calitate, în concepţia „celui de-al treilea val“, este una care asigură
rezultatelor educaţionale obţinute atât valoare adăugată, cât şi valoare creată.
Pe această bază, se schimbă şi modul în care se asigură calitatea. Noul sistem de
asigurare a calităţii va trebui să răspundă la următoarele întrebări47:
Cum se asigură relevanţa învăţării, predării şi vieţii şcolare din tripla
perspectivă menţionată (individualizare – localizare – globalizare) ? Pentru a
răspunde la această întrebare nu sunt suficienţi indicatorii interni de calitate,
45

După Cheng, Y. C. (2001), p. 23 – adaptat.
Vezi Maehr, M, C. Midgley (1996).
47
Cheng, Y. C. (2001), p. 26.
46
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iar satisfacţia grupurilor de interes poate fi măsura localizării, dar nicidecum a
individualizării şi globalizării.
Cum sunt maximizate oportunităţile de învăţare oferite de către şcoală,
având în vedere multiplele faţete ale persoanei umane (economică,
tehnologică, politică etc.) – dincolo de necesitatea practică a optimizării
proceselor interne şi a mulţumirii grupurilor de interes ?
Cum este facilitată şi susţinută învăţarea autonomă a educabilului ca
activitate pe tot parcursul vieţii? Orientările pe termen scurt pot asigura
îmbunătăţirea proceselor interne şi satisfacţia grupurilor de interes. Dar
abordarea învăţării ca activitate permanentă trece dincolo de această
perspectivă şi presupune o viziune strategică, pe termen lung, care poate intra
în conflict cu orientările pe termen scurt susţinute, adesea, din considerente
electorale.
Cum îşi dezvoltă educabilii înşişi multiplele faţete ale personalităţii,
valorificând oportunităţile oferite de către şcoală? Aici devine important
modul în care educabilii sunt încurajaţi de către şcoală să preia iniţiativa
propriei dezvoltări, iniţiind programe educaţionale specifice: participarea
educabililor la stabilirea obiectivelor educaţionale şi la dezvoltarea
instituţională este un exemplu grăitor de „valoare creată“. Dar sunt oare
cadrele didactice pregătite, profesional şi ca mentalitate, pentru această
participare?
Este evident că, în acest context, conceptul de „calitate totală“ devine
tridimensional: un sistem comprehensiv de asigurare a calităţii va trebui să ia în
considerare principii, criterii şi indicatori specifici celor trei „valuri“ prezentate. El va
cuprinde elemente de calitate internă, elemente de interfaţă, dar şi de estimare a
relevanţei pentru viitor a educaţiei oferite.
La prima vedere, conceptul de calitate propus poate părea utopic, având în vedere
distanţa – culturală dar şi materială – care ne desparte de sistemele şcolare care
încearcă să-l aplice. Totuşi îl susţinem, având în vedere două elemente.
Pe de o parte, pentru a ne putea integra efectiv în Uniunea Europeană, trebuie să
ne situăm, atât în ceea ce priveşte dezbaterea teoretică, cât şi în privinţa măsurilor
practice de reformă, la nivel de „ultimă generaţie“. Putem învăţa foarte bine şi din
experienţa altora, iar aplicarea unor modele desuete de reformă este evident
contraproductivă: „cine nu învaţă din trecut riscă să-l repete“.
Pe de altă parte, acest concept este un argument în plus pentru a trece de la gândirea
pe termen scurt, care caracterizează politicile educaţionale actuale, la o gândire
strategică, pe termen lung, împărtăşită de grupurile majore de interes, inclusiv de
toate forţele politice democratice şi pro-europene.
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Partea a II-a – Modele ale calităţii
Capitolul 4. Modele de management al calităţii
Dependenţa sistemelor de asigurare a calităţii de valorile promovate de o societate la
un anumit moment dat al evoluţiei sale ne conduce spre o concluzie evidentă: nu
există şi nu pot exista sisteme „universale“ de asigurare a calităţii, pentru că nu există
şi nu poate exista un concept unic al calităţii, ci doar principii generale care se aplică
sistemelor de management al calităţii şi proceduri standardizate. De aceea,
considerăm conceperea unor astfel de sisteme şi proceduri de asigurare a calităţii
drept rezultat al unei opţiuni sociale, bazate pe o anumită cultură, dar şi pe o
viziune strategică foarte clară, care să stabilească direcţiile optime de dezvoltare
a sistemului şcolar. Această strategice trebuie să precizeze foarte clar opţiunile
strategice – cum sunt, de exemplu, cele legate de „dilemele“ prezentate anterior.
În absenţa unor astfel de opţiuni explicite, vom putea construi sisteme şi proceduri de
asigurare a calităţii, dar nu vom şti niciodată ce însemnă, de fapt, calitatea. De
exemplu, ce este mai important pentru a avea o „educaţie de calitate“:
Numărul de elevi „olimpici“ sau progresul elevilor în situaţie de risc
educaţional?
Reuşita la examenul de bacalaureat sau procentul elevilor care îşi continuă
studiile?
Numărul de calculatoare existente în şcoală sau timpul individual de acces la
Internet al fiecărui elev?
Existenţa profesorilor cu gradul I sau nivelul de satisfacţie a elevilor faţă de
profesorii existenţi?
Respectarea curriculumului naţional sau diversitatea curriculumului la decizia
şcolii?
Fără existenţa unor principii clare, stabilite la nivel naţional şi împărtăşite de
principalele grupuri de interes şi actori educaţionali, nu vom putea spune niciodată
dacă există, într-adevăr, un progres al calităţii educaţiei oferite.
Consecinţa directă a dependenţei sistemelor de calitate de valorile sociale este
imposibilitatea transferării sistemelor de management şi de asigurare a calităţii
dintr-un sistem şcolar în altul. Putem adopta proceduri agreate la nivel internaţional
(de exemplu cele propuse de ISO), ne putem inspira din ce au făcut alţii, putem
beneficia de experienţa sistemelor şcolare în care asigurarea calităţii a devenit o
practică obişnuită, dar nu putem prelua, ca atare, un întreg sistem de asigurare a
calităţii. Este nevoie de o strategie naţională în acest sens, care să pornească de la
nişte valori şi principii explicite, care să fie operaţionalizate în sisteme, indicatori,
standarde şi proceduri specifice, pentru toate nivelurile sistemului şcolar – naţional,
regional / judeţean, local, unitate şcolară.
Mai mult decât atât, având în vedere inevitabila descentralizare a sistemului de
învăţământ, actorii educaţionali locali vor trebui implicaţi în managementul calităţii
şi, ca urmare, vor exista, pe lângă sistemul naţional, sisteme de indicatori şi proceduri
privind calitatea educaţiei dezvoltate la nivel local.
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Având în vedere cele de mai sus, în acest capitol vom oferi, doar cu valoare de
exemplu, câteva sisteme de concepte, principii, standarde şi indicatori privind
managementul şi asigurarea calităţii, precum şi o serie de practici în domeniu. Dar,
repet, asigurarea calităţii este o problemă de opţiune şi, în primul rând, de opţiune de
politică educaţională.
Orice model al calităţii am adopta, se impune definirea serviciului educaţional, care
sunt elementele lui specifice, prin ce se deosebeşte el de celelalte servicii. Există
numeroase tentative de definire, dar şi la fel de multe neclarităţi şi confuzii, care
îngreunează foarte mult dialogul şi dezbaterea pe tema calităţii educaţiei, dar şi
dezvoltarea sistemelor de calitate.
Trebuie să subliniem de la început faptul că şcoala nu este o fabrică, iar educabilul
şi, cu atât mai mult educaţia, nu sunt produse. Dacă nu este un produs, atunci
educaţia este un serviciu oferit de instituţii specializate. Aici trebuie făcută prima
distincţie, întrucât „calitatea produselor“ se diferenţiază fundamental de „calitatea
serviciilor“:
serviciile sunt oferite, de regulă, direct utilizatorilor ultimi (produsele ajungând,
de obicei, la beneficiari prin intermediari) şi nu pot fi separate de persoana care le
livrează; ca atare, şcoala nu poate fi separată de profesori, iar calitatea şcolii
este văzută aproape exclusiv prin prisma profesorilor: degeaba există
management performant, dacă profesorii se poartă necorespunzător cu elevii
şi cu părinţii;
ca urmare, în timp ce la produse principalele cauze ale calităţii scăzute sunt
materiile prime cu defecte, proiectarea greşită şi nerespectarea specificaţiilor (a
procedurilor) în procesul de fabricare, la servicii lipsa de calitate este atribuită, de
regulă, direct „resursei umane“, comportamentului şi atitudinilor
necorespunzătoare ale angajaţilor – mai ales a celor care livrează direct
serviciul; de aici, rezultă şi importanţa maximă care trebuie acordată
pregătirii profesorilor – ca interfaţă între şcoală şi beneficiarii direcţi;
timpul este un element mult mai important pentru livrarea unui serviciu decât a
unui produs şi, totodată, serviciul este consumat „pe loc“; ca urmare, controlul
ulterior al calităţii („inspecţia“) este tardiv şi, de multe ori, inutil: un absolvent
needucat nu poate fi „reparat“ ca urmare a unei inspecţii…;
la fel, pentru servicii nu poate exista o îmbunătăţire ulterioară prin „service“: o
maşină proastă poate fi reparată, dar o oră proastă rămâne o oră proastă, oricât
sânge rău ne-am face…; dacă ai terminat o şcoală proastă, „repararea“ propriei
educaţii este destul de dificilă (dacă nu imposibilă);
livrarea efectivă a serviciului este realizată de angajaţii cei mai „de jos“ – deci
cei mai slab calificaţi şi mai prost plătiţi – în timp ce managerii nu au contact
direct cu clienţii (directorul restaurantului nu serveşte la masă, iar în şcoală, de
regulă, directorii sunt degrevaţi de ore); aceasta face ca, în domeniul serviciilor
educaţionale, formarea continuă a profesorilor, în strânsă legătură cu locul
concret de muncă, să aibă o importanţă crucială;
serviciul, spre deosebire de produs, este adesea „intangibil“ şi, ca urmare, este
foarte dificilă descrierea lui pentru client; de exemplu, cum putem descrie unui
părinte „educaţia de calitate” pe care o putem oferi copilului lui care urmează
clasa I?
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din acelaşi motiv, este foarte dificilă măsurarea productivităţii şi a
rezultatelor, deci şi elaborarea unor indicatori cantitativi; de exemplu, nu
întotdeauna numărul clienţilor este şi o garanţie a calităţii (în şcoală, de exemplu,
cu cât clasa este mai mare cu atât se consideră că scade calitatea actului didactic);
ca urmare, creşte importanţa indicatorilor calitativi: politeţea, grija pentru client,
calmul şi răbdarea trec pe primul plan;
din acelaşi motiv, indicatorii cantitativi (fundamentaţi pe „valori medii“) nu
sunt întotdeauna relevanţi pentru evaluarea calităţii (existând variaţii – abateri –
foarte mari): se ştie, de exemplu, că diferenţa de performanţă între elevii unei
clase este adesea mult mai mare decât cea între şcoli;
mai mult decât atât, clientul apreciază calitatea serviciului prin raportare la
propriile aşteptări care au, de multe ori, un grad mare de subiectivitate şi
specificitate; ca atare, va fi foarte greu de convins un client nemulţumit că
serviciile oferite pot fi îmbunătăţite; de exemplu, în şcoală, reputaţia joacă un rol
adesea mai important decât rezultatele efectiv obţinute.
Rezultatul serviciului educaţional este, de fapt, educaţia înţeleasă ca valoare
pentru cel care învaţă: ce anume are educabilul în plus la terminarea unui an / ciclu
şcolar etc., faţă de situaţia iniţială. Ca urmare, calitatea superioară a educaţiei
înseamnă o mai mare „valoare adăugată şi creată“, plusul respectiv fiind
determinat cu certitudine de activitatea şcolară şi nu de alţi factori (dezvoltarea
naturală biologică sau fiziologică, alte surse de educaţie – familia, mass media – etc.).
În consecinţă, educabilii sunt clienţii / beneficiarii externi primari ai serviciilor
educaţionale, părinţii acestuia sunt clienţii / beneficiarii secundari, iar piaţa muncii,
angajatorii, societatea în ansamblu, reprezintă clienţii / beneficiarii terţiari. Personalul
şcolii, mai ales personalul didactic reprezintă „clienţii interni“ (mai ales din
perspectiva TQM şi a modelelor asociate, care vor fi prezentate mai jos.
Trebuie subliniat, de asemenea, faptul că realizarea cu succes a produsului nu se
poate realiza fără participarea educabilului în procesul de învăţare. Din această
perspectivă:
„învăţarea“ este mai înrudită cu cercetarea şi dezvoltarea decât cu un proces
de asamblare – liniar şi algoritmic; încercările de a organiza şi conduce
cercetarea şi dezvoltarea în stilul unei linii de asamblare, s-au dovedit
dezastruoase;
„predarea“ este înţeleasă mai mult ca management decât ca simplu control; ca
atare, orice proces de educaţie trebuie făcut pentru că aşa are nevoie clientul /
beneficiarul şi nu pentru că „aşa trebuie“ / „aşa mi se cere“ / „aşa vrea
inspectorul“.
4.1. Managementul calităţii – abordarea ISO
Construirea unui sistem de management al calităţii urmează definirii conceptului şi a
procedurilor de asigurare a calităţii, el asigurând transformarea teoriei şi a principiilor
în acţiune efectivă.
Sistemele de management al calităţii sunt definite drept totalitatea procedurilor
privind asigurarea calităţii care însoţesc conceperea, dezvoltarea şi livrarea unui
anumit produs sau serviciu. Această definiţie preia abordarea Organizaţiei
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Internaţionale pentru Standardizare în domeniul managementului calităţii. Abordarea
ISO este cea mai cunoscută, iar principiile de management al calităţii (pe care le
prezentăm mai jos, cu adaptările şi comentariile de rigoare) se aplică tuturor
instituţiilor şi organizaţiilor (inclusiv de educaţie) care solicită certificare în
conformitate cu standardele din „familia ISO 9000“48. Spre deosebire de alte
standarde, cele din „familia 9000“ nu se referă la produse sau servicii, ci la
managementul organizaţiei. Pornind de la misiunea ISO49, scopul declarat al
sistemului de calitate promovat prin aceste standarde este creşterea satisfacţiei
clientului prin dezvoltarea unui management care să asigure realizarea unor
produse conforme cu specificaţiile (deci, prin eliminarea neconformităţilor) – de la
proiectarea produsului / serviciului până la livrarea acestuia. Pe scurt, standardul cere
managerilor să spună ceea ce fac – să-şi formalizeze activitatea prin proceduri
documentate –, să facă ceea ce spun că fac – să asigure respectarea procedurilor la
nivelul organizaţiei – şi să probeze aceste lucruri unei terţe părţi – deci, să-şi
certifice sistemul de management al calităţii printr-o evaluare externă realizată de „un
organism de terţă parte“ acreditat.
Ca urmare, cele mai importante activităţi subsumate acestui sistem al calităţii îl
reprezintă proiectarea sistemului de calitate (formalizarea activităţilor esenţiale ale
organizaţiei şi a procedurilor aferente), controlul calităţii (care se referă, cu precădere
la constatarea conformităţii activităţilor realizate efectiv cu procedurile planificate şi
reducerea constantă a neconformităţilor) şi certificarea (realizată printr-un proces
laborios de inspecţie de către un organism independent).
Standardele ISO din domeniul calităţii îşi au originea în standardele britanice BS 5750
şi au fost adoptate, de către Organizaţia Internaţională pentru Standardizare (ISO),
forma actuală datând din 2000.
Credem că principala contribuţie a acestor standarde o reprezintă principiile
managementului calităţii, care, respectate, pot genera încredere (dar nu şi
certitudinea!) că produsele / serviciile oferite sunt de calitate – oricum am defini-o. În
viziunea ISO, aceste principii sunt50:
1. Focalizarea pe client: toate organizaţiile depind de clienţii lor şi, ca atare, trebuie
să le înţeleagă nevoile curente şi de viitor, trebuie să le îndeplinească cererile şi să
le depăşească aşteptările. Aplicarea acestui principiu înseamnă, de regulă:
Cercetarea şi înţelegerea nevoilor şi aşteptărilor beneficiarilor – prin studii
sistematice privind nevoile educaţionale la nivel naţional şi al diferitelor
48

„Familia de standarde ISO 9000“ s-a dezvoltat continuu. Între elementele constituente sau asociate,
putem enumera standardele: ISO 9000/2000 – Sisteme de Management al calităţii. Principii
fundamentale şi vocabular; ISO 9001/2001 – Sisteme de Management al calităţii. Cerinţe; ISO
9004/2001 – Sisteme de management al calităţii. Linii directoare pentru îmbunătăţirea
performanţelor; ISO 10015/ 2000 – Managementul calităţii. Linii directoare pentru instruire; ISO IWA
2/ 2003 – Sistemul de management al calităţii. Ghid pentru aplicarea ISO 9001/2000 în educaţie; ISO
19011/2003 – Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calităţii şi/sau al mediului; ISO
17024/2004 – Evaluarea conformităţii. Cerinţe generale pentru organisme de certificare personal.
49
ISO este o federaţie de organisme naţionale de standardizare care urmăreşte, prin adoptarea unor
standarde comune, recunoscute pe plan internaţional, să promoveze dezvoltarea standardizării şi a
activităţilor conexe pentru a facilita schimburile internaţionale de bunuri şi servicii.
50
www.iso.org – Standardul ISO 9000 – Principii fundamentale şi vocabular. Pentru fiecare principiu,
prezentăm şi modalităţile în care credem că acesta poate fi respectat în domeniul serviciilor
educaţionale.
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segmente populaţionale. Aceste studii trebuie întreprinse de instituţii
specializate, care dispun de metodologia necesară.
Asigurarea legăturilor între obiectivele organizaţiei şi nevoile şi aşteptările
beneficiarilor. Toate organizaţiile şcolare şi toate celelalte organizaţii care
aparţin sistemului de învăţământ, indiferent de nivel, trebuie să-şi definească
scopurile şi obiectivele din proiectele de dezvoltare instituţională pornind (şi)
de la nevoile concrete identificate.
Comunicarea nevoilor şi aşteptărilor beneficiarilor la toate nivelurile
organizaţiei. Aceasta ar implica un permanent schimb de informaţii privind
nevoile de educaţie între componentele sistemului şcolar – de exemplu între
grădiniţă şi şcolile generale, între acestea din urmă şi licee, între toate
instituţiile şcolare şi furnizorii de programe de formare continuă şi de educaţie
a adulţilor etc.
Măsurarea satisfacţiei beneficiarilor şi acţiuni specifice determinate de
rezultatele obţinute. În prezent, nu există decât câteva studii şi anchete care
evaluează satisfacţia beneficiarilor direcţi şi indirecţi faţă de serviciile
educaţionale oferite.
Relaţii sistematice cu beneficiarii – prin departamentele sau serviciile de relaţii
publice. În prezent nu există decât extrem de puţine unităţi şcolare în care
există structuri sau persoane care să aibă aceste funcţii alocate în mod explicit.
Asigurarea unui echilibru între satisfacerea nevoilor beneficiarilor şi nevoile
altor părţi interesate – aici ar fi de (re)discutat, de exemplu, cât din
curriculumul din „şcoala de arte şi meserii“ poate fi impus de partenerii sociali
(în special angajatorii), cât reprezintă „cultura generală“, cât este la dispoziţia
şcolii, cât dezvoltă competenţe generale şi cât pe cele specifice etc.
Un sistem de asigurare a calităţii nu poate fi conceput fără a lua în considerare
realizarea funcţiilor de marketing şi de relaţii publice la nivelul tuturor formelor şi
instituţiilor de educaţie. Întrucât acestea nu există sau există în stadiu embrionar,
conceperea unui sistem de management al calităţii înseamnă, în primul rând,
construirea şi/sau desemnarea structurilor organizaţionale care vor îndeplini
funcţiile de cercetare-dezvoltare, marketing şi relaţii publice la toate
nivelurile sistemului educaţional.
2. Conducerea („leadership“). Conducătorii reali, liderii, sunt cei care asigură
unitatea scopurilor şi direcţia de evoluţie a organizaţiei. Ei trebuie să creeze şi să
menţină un mediu intern propice participării tuturor celor interesaţi şi realizării
obiectivelor organizaţionale. Aplicarea acestui principiu ar însemna:
Considerarea nevoilor tuturor părţilor interesate – beneficiari, angajaţi,
furnizori, finanţatori, comunităţile locale şi societatea în întregul ei. Aceasta
presupune completarea orientării „interne“ a comunicării (cu precădere
ierarhică şi mai ales în interiorul sistemului şcolar) cu cea adresată altor
grupuri interesate ale căror nevoi vor fi luate în seamă la conceperea politicilor
şi strategiilor educaţionale.
Stabilirea unei viziuni clare asupra viitorului organizaţiei şcolare (şi al oricărei
organizaţii parte a sistemului) – prin politici educaţionale, strategii şi
programe clare de dezvoltare. În acest sens, este important ca toate
documentele strategice să fie cunoscute la toate nivelurile sistemului şcolar
pentru a putea fi aplicate în litera şi spiritul lor.

40

Fixarea unor scopuri şi obiective stimulative – semnificative pentru interesele
grupurilor de interes şi cu consecinţe practice directe asupra dezvoltării
instituţionale şi personale a actorilor educaţionali. De exemplu, va fi foarte
clar prezentat impactul introducerii noilor tehnologii informaţionale şi
comunicaţionale nu numai asupra procesului educaţional în sine, ci şi asupra
şanselor de a găsi un loc de muncă bine plătit (elevii şi părinţii fiind direct
interesaţi), asupra capacităţii de a rezolva problemele de la locul de muncă (cu
referire la nevoile angajatorilor), asupra participării la viaţa publică
(autorităţile publice locale fiind direct interesate) etc. Numai corelând
obiectivele cu nevoile concrete identificate poate fi asigurată implicarea
efectivă a grupurilor de interes în punerea în operă a politicilor şi strategiilor
educaţionale.
Susţinerea unui sistem de valori şi a unei culturi care promovează echitatea,
moralitatea şi cinstea la toate nivelurile organizaţiei printr-un sistem clar de
norme deontologice. În acest sens, ar fi necesare elaborarea şi promovarea
codurilor deontologice pentru diferite categorii de personal din învăţământ.
Clădirea încrederii şi eliminarea fricii – unde există frică şi neîncredere există
date false şi „dubla gândire“ (deci decizii luate pornind de la dorinţe, şi nu pe
baza cunoaşterii realităţii).
Oferirea personalului unor resurse suficiente, unei formări adecvate şi unei
libertăţi suficiente pentru ca acesta să-şi poată îndeplini în mod responsabil
atribuţiile de serviciu.
Încurajarea şi recunoaşterea publică a contribuţiilor individuale şi/sau
instituţionale la rezolvarea problemelor şi dezvoltarea organizaţională.
Acest principiu stabileşte necesitatea clarificării viziunii, politicilor şi strategiilor
de dezvoltare a sistemului educaţional şi, concomitent, la dezvoltarea unei culturi
organizaţionale care să încurajeze transparenţa şi participarea tuturor grupurilor de
interes la definirea ţintelor strategice. Aceasta presupune dezbaterea publică, sub
toate formele, a măsurilor de reformă şi a documentelor strategice, prezentând
inclusiv opinii şi argumente contrare celor susţinute în mod oficial51 şi, pe această
bază, definitivarea unei strategii de dezvoltare a educaţiei pe termen lung, care să
obţină acordul majorităţii forţelor politice şi partenerilor sociali, dar care, în
acelaşi timp, să reflecte valorile şi tendinţele europene.
3. Implicarea oamenilor. Oamenii care funcţionează la diferitele niveluri ale
organizaţiei (profesori, directori, inspectori, dar şi elevi sau părinţi) sunt esenţa
oricărei organizaţii şi de implicarea lor depinde modul în care îşi folosesc
competenţele în beneficiul organizaţiei. Aceasta presupune că:
Oamenii cunosc şi îşi înţeleg locul şi rolul în cadrul sistemului şcolar.
Oamenii cunosc constrângerile referitoare la propria activitate.
Oamenii recunosc şi acceptă răspunderea proprie în realizarea obiectivelor
organizaţiei.
Oamenii îşi auto-evaluează performanţele în funcţie de scopurile şi obiectivele
stabilite.
51

Se pot vedea, ca exemplu în acest sens, concluziile consultării diferitelor grupuri de interes în
legătură cu reforma în educaţie în curs în Irlanda de Nord, pe site-ul oficial al Departamentului de
Educaţie al Irlandei de Nord – www.deni.gov.uk.
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Oamenii caută în mod activ oportunităţi pentru dezvoltarea propriei
cunoaşteri, experienţe şi competenţe.
Oamenii împărtăşesc liber cunoaşterea şi experienţa lor.
Oamenii discută liber problemele care apar în activitatea profesională.
Este clar faptul că un serviciu de calitate nu se poate realiza fără un personal care
se implică efectiv în rezolvarea problemelor profesionale. Nu putem vorbi de
calitate fără ca oamenii să se simtă responsabili pentru asigurarea ei. Ca urmare,
este necesară dezvoltarea şi transparentizarea comunicării interne, precum şi
clarificarea diferitelor roluri şi responsabilităţi în privinţa asigurării calităţii
educaţiei – inclusiv rolul părinţilor şi cel al administraţiei locale. Totodată, trebuie
stimulate, inclusiv prin pârghii financiare, formarea şi dezvoltarea profesională,
participarea şcolii la rezolvarea problemelor comunitare, dezbaterea deschisă
şi asumarea problemelor şcolii de către decidenţi, dezvoltarea instituţională
conştientă şi susţinută. În al treilea rând, este absolut necesară construirea unui
sistem de răspundere publică în privinţa educaţiei. În prezent, neştiind cine este
răspunzător şi pentru ce, performanţele deosebite sunt asumate de toată lumea, în
schimb “vina” pentru nerealizări este pasată.
4. Abordarea procesuală. Un rezultat dorit nu poate fi atins decât dacă activităţile şi
resursele necesare sunt abordate în mod unitar. Pentru aceasta sunt necesare:
definirea sistematică şi precizarea activităţilor care duc la atingerea unui
anumit obiectiv;
stabilirea clare a responsabilităţilor şi a răspunderii pentru activităţile
esenţiale;
analiza şi identificarea competenţelor necesare pentru realizarea fiecărei
activităţi;
identificarea legăturilor între activităţile desfăşurate în interiorul fiecărei
subcomponente organizaţionale şi între aceste subcomponente;
focalizarea asupra resurselor şi metodologiei necesare realizării activităţilorcheie;
evaluarea implicaţiilor, a riscurilor şi impactului fiecărei activităţi desfăşurate
asupra beneficiarilor, furnizorilor şi altor părţi interesate.
Construirea sistemelor de asigurare a calităţii presupune, de asemenea, ca o condiţie
prealabilă, „raţionalizarea“ structurilor organizaţionale, clarificarea şi alocarea
clară a responsabilităţilor şi resurselor pentru fiecare activitate şi, totodată, în
condiţii de penurie, realocarea resurselor spre activităţile considerate ca esenţiale
pentru atingerea obiectivelor stabilite. Totodată, este necesară evaluarea
consecinţelor previzibile ale fiecărei măsuri luate în toate planurile (educaţional,
managerial, financiar, normativ etc.) şi pentru toţi cei afectaţi. De exemplu, ce
implicaţii ar avea introducerea studiului unei noi limbi străine pentru bugetul
familiilor elevilor, pentru bugetul educaţiei, pentru editurile care publică manuale şi
materiale auxiliare, pentru personalul şcolii, pentru orarul şcolii etc.
5. Abordarea managerială sistemică. Identificarea, înţelegerea şi managementul
proceselor din perspectivă sistemică. Aceasta presupune:
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structurarea sistemului, prin proceduri specifice de „design organizaţional“,
astfel încât obiectivele organizaţiei să fie atinse în cel mai eficient mod
posibil;
înţelegerea legăturilor între procesele interne şi (sub)sistemele care le
realizează;
abordări structurale şi măsuri sistematice în direcţia integrării şi armonizării
proceselor interne – de exemplu, privind armonizarea curriculară între ciclurile
şcolare;
oferirea unei mai bune înţelegeri a rolurilor şi responsabilităţilor necesare
atingerii obiectivelor şi, prin aceasta, pentru depăşirea barierelor
interdepartamentale;
înţelegerea capacităţii organizaţionale şi stabilirea constrângerilor privind
resursele înainte de începerea acţiunii propriu-zise;
stabilirea limitelor (privind resursele materiale, umane, de timp etc.) între care
se vor desfăşura activităţile specifice;
îmbunătăţirea permanentă a sistemului prin măsurare şi evaluare.
Este absolut necesară o viziune sistemică asupra educaţiei care să se reflecte nu
numai prin politici, strategii şi planuri operaţionale, ci şi printr-o bună
comunicare inter-departamentală, prin structuri clare de comunicare, decizie
şi raportare. De asemenea, se impune o pregătire managerială consistentă şi
unitară pentru toate funcţiile de conducere din sistem. Totodată, este necesar un
sistem transparent şi obiectiv de urmărire şi evaluare a eficacităţii şi
eficienţei educaţiei, mai ales privind modul de cheltuire a fondurilor publice.
6. Îmbunătăţirea continuă a performanţelor organizaţionale trebuie să fie un
obiectiv permanent. Acest lucru se realizează prin:
abordarea holistică, globală a dezvoltării organizaţionale;
formarea actorilor educaţionali în privinţa metodelor şi instrumentelor utilizate
în procesul de dezvoltare instituţională şi de îmbunătăţire continuă a activităţii
şi vieţii şcolare;
stabilirea de către fiecare membru al organizaţiei a unor obiective personale
privind dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă, consistente cu cele ale
dezvoltării organizaţionale şi cu dezvoltarea sistemului şcolare în ansamblu;
stabilirea unor scopuri clare privind măsurarea şi evaluarea dezvoltării şi
îmbunătăţirii continue;
recunoaşterea şi recompensarea îmbunătăţirilor / dezvoltărilor realizate.
Dezvoltarea, schimbarea, îmbunătăţirea continuă (prin „valoare adăugată“ şi
„valoare creată“) vor trebui să devină scopuri fundamentale pentru toate
structurile şi persoanele care funcţionează în cadrul sistemului educaţional.
În acest scop vor fi stabilite obiective clare de dezvoltare / schimbare pentru
toate nivelurile de educaţie şi pentru toate tipurile de instituţii educaţionale
pornind de la politicile şi strategiile naţionale, regionale şi locale privind
dezvoltarea învăţământului. De asemenea, este necesară elaborarea unor
instrumente de monitorizare şi evaluare a schimbărilor realizate: în prezent, există
criterii, indicatori, instrumente pentru monitorizarea şi evaluarea funcţionării
instituţiilor educaţionale, dar nu şi privind dezvoltarea acestora. Mai mult decât
atât, este încurajată concentrarea activităţii manageriale pe funcţionarea fără
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probleme a unităţilor şcolare, neglijându-se dezvoltarea lor: de exemplu, cele mai
multe proiecte de dezvoltare instituţională au un caracter formal, de document
administrativ, nu sunt cunoscute şi, cu atât mai puţin, însuşite de grupurile
strategice de interes.
7. Abordarea factuală a procesului decizional. Deciziile efective se bazează pe
analiza datelor şi informaţiilor disponibile. Acest lucru presupune:
asigurarea unor date şi informaţii corecte şi credibile;
accesibilizarea datelor şi informaţiilor pentru toţi cei care au nevoie de ele;
analizarea datelor şi informaţiilor cu metode statistic valide;
luarea deciziilor pe baza analizei datelor factuale, în echilibru cu experienţa şi
intuiţia.
Este aproape de la sine înţeles faptul că un sistem de asigurare a calităţii
presupune un sistem informaţional eficient, robust şi care oferă informaţii
relevante în timp real. De asemenea, este absolut necesar feedbackul
informaţional dinspre centru spre nivelurile regional şi local: fiecare
inspectorat şcolar, fiecare unitate şcolară are dreptul să cunoască poziţia lor
(privind principalii indicatori de calitate) în raport cu alte organizaţii de acelaşi tip.
De exemplu, în Anglia şi Olanda fiecare unitate şcolară primeşte la începutul
anului o broşură în care sunt evidenţiate, pe de o parte, situaţia şcolii în raport cu
media naţională la principalii indicatori ai sistemului de învăţământ şi, pe de altă
parte, evoluţia acestor indicatori la nivel naţional şi al unităţii şcolare.
8. Relaţii reciproc avantajoase între furnizori şi beneficiari. O organizaţie şi
furnizorii ei sunt interdependenţi, iar avantajul reciproc întăreşte capacitatea
instituţională de a crea valoare. Aceasta presupune:
stabilirea unor relaţii echilibrate cu partenerii, privind beneficiile pe termen
scurt şi cele pe termen lung;
punerea în comun cu partenerii a resurselor şi expertizei disponibile;
identificarea şi selectarea unor furnizori-cheie;
comunicare clară şi deschisă cu partenerii;
împărtăşirea informaţiilor şi planurilor de viitor;
realizarea unor activităţi comune de dezvoltare şi îmbunătăţire a activităţii;
încurajarea şi recunoaşterea realizărilor şi îmbunătăţirilor realizate de către
parteneri.
Este clar faptul că sistemul educaţional trebuie să devină unul deschis. Este, de
asemenea, foarte clar, că sistemul educaţional este în acelaşi timp „furnizor“ (de
forţă de muncă, de cetăţeni, de expertiză, de cultură etc.) dar şi „beneficiar“ (al
instituţiilor de formare a profesorilor, al fondurilor publice alocate la nivel central
şi local, al materialelor educaţionale create etc.). Deschiderea, comunicarea
complexă şi motivarea tuturor partenerilor – de la autorităţi publice, la editorii
de manuale şi furnizorii de „corn şi lapte“ – pentru realizarea scopurilor strategice
ale educaţiei, sunt, de asemenea, condiţii ale creării unui sistem eficient de
asigurare a calităţii.
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În concluzie, putem afirma că introducerea unui sistem de management al calităţii din
perspectiva modelului ISO 9000 este condiţionată de o serie de paşi premergători
care presupun:
construirea şi / sau desemnarea structurilor organizaţionale care vor îndeplini
funcţiile de cercetare-dezvoltare, marketing şi relaţii publice la toate nivelurile
sistemului educaţional;
clarificarea şi promovarea viziunii, politicilor şi strategiilor privind
dezvoltarea sistemului educaţional;
încurajarea participării tuturor grupurilor de interes la definirea ţintelor
strategice – prin dezbaterea publică, sub toate formele, a măsurilor de reformă
şi a documentelor strategice;
definitivarea unei strategii şi programe concrete de dezvoltare a educaţiei pe
termen lung, care să obţină acordul majorităţii forţelor politice şi partenerilor
sociali, dar care, în acelaşi timp, să reflecte valorile şi tendinţele europene;
analiza structurilor de comunicare, decizie şi raportare şi clarificarea
diferitelor roluri şi responsabilităţi în sistem (inclusiv în privinţa asigurării
calităţii educaţiei);
analiza consecinţelor previzibile – prin studii de fezabilitate – şi a
consecinţelor reale – prin studii de impact – pentru toate schimbările majore
preconizate;
stimularea, inclusiv prin pârghii financiare, a formării şi dezvoltării
profesionale a personalului din educaţie;
stimularea, inclusiv prin pârghii financiare, a participării şcolii la rezolvarea
problemelor comunitare;
introducerea unui sistem de finanţare care stimulează răspunderea unităţilor
şcolare şi care recompensează procurarea resurselor extrabugetare;
introducerea unui sistem de autoevaluare şi evaluare instituţională pe baza
unor criterii naţionale de acces, echitate, calitate şi eficienţă;
stimularea, inclusiv prin pârghii financiare, a conceperii, negocierii şi
implementării, împreună cu grupurile strategice de interes, a planurilor de
dezvoltare instituţională pentru instituţiile şcolare, la nivel judeţean şi la cel
naţional (pe tipuri de unităţi şcolare şi / sau niveluri de învăţământ);
deschiderea sistemului informaţional spre unităţile şcolare spre alţi utilizatori
de bază (autorităţile locale, asociaţii ale părinţilor, angajatori etc.).
Pe baza acestor principii, organizaţia interesată poate implementa un sistem de
management al calităţii în urma căruia să capete certificarea ISO 9000. De remarcat
că implementarea acestui sistem are, ca prime etape, înainte chiar de a obţine
informaţiile despre sistemul ISO 9000, identificarea ţintelor / scopurilor de atins şi
identificarea aşteptărilor principalelor grupuri de interes faţă de produsul /
serviciul respectiv. Deci, prima etapă este „politică“, de elaborare / revizuire a
strategiilor şi politicilor organizaţiei sau domeniului respectiv, iar a doua, „culturală“
– de cunoaştere a aşteptărilor părţilor de interes faţă de produsul / serviciul respectiv.
Fără aceste etape, chiar şi în accepţiunea orientată pe proceduri a ISO, nu putem vorbi
de sisteme de management al calităţii.
Cea de-al doilea element pe care îl considerăm important în „filosofia“ standardelor
din „Familia 9000“, alături de principiile calităţii, îl reprezintă conceptul de
„procedură“. Procedura reprezintă o succesiune formalizată (de regulă scrisă) de
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operaţiuni care, realizate în ordinea stabilită şi în condiţii precis determinate, vor duce
întotdeauna la acelaşi rezultat. Operaţiunile (care sunt părţile componente ale
procedurii) pot fi activităţi, decizii, sarcini, procese, calcule, produse etc. Procedurile
formalizate sunt absolut necesare pentru că asigură, printre altele:
Garantarea obţinerii unui rezultat constant. De exemplu, o procedură de
notare ar trebui să garanteze atât obiectivitatea notării, cât şi ritmicitatea
acesteia.
Creşterea eficienţei şi a productivităţii – în timp, se poate obţine procedura
care duce la realizarea obiectivelor cu un consum cât mai mic de resurse
(inclusiv de timp). De exemplu, o procedură cunoscută de abordare a
situaţiilor de urgenţă – cutremur, incendiu etc. – garantează scăderea timpului
de reacţie şi diminuarea pagubelor (în primul rând umane).
Stabilirea clară a atribuţiilor, dar şi a răspunderii fiecărei persoane sau
departament instituţional în realizarea unei anumite activităţi. De exemplu, o
procedură de înregistrare a documentelor, pe lângă optimizarea circuitului de
comunicare instituţională, arată şi cine este răspunzător dacă informaţia nu
ajunge, în timp util, la destinatar. Alt exemplu: dacă în cadrul serviciilor
medicale de urgenţă nu se respectă protocolul de resuscitare şi pacientul
moare, nerespectarea procedurii respective reprezintă o „culpă medicală“.
Există şase activităţi pentru care standardul ISO 9001: 2000 impune existenţa unor
proceduri documentate: controlul52 documentelor, controlul înregistrărilor, auditul
intern, controlul neconformităţilor, acţiuni corective şi acţiuni preventive. Pornind de
la principiile enunţate şi după ce există proceduri documentate (a căror respectare sau
nerespectare poate fi dovedită), cel puţin pentru activităţile esenţiale şi pentru cele
precizate mai sus, deci în momentul în care aceste probleme conceptuale şi principiale
sunt rezolvate, se poate trece la construirea sistemelor de management al calităţii
conform Standardului ISO 9001:2000 (care formulează cerinţele sistemului de
management al calităţii).
Sistemul de management al calităţii este structurat pe patru mari domenii:
responsabilitatea managementului – în domeniul calităţii produsului /
serviciului, pe baza unei politici clare a calităţii care reflectă valorile şi
misiunea organizaţiei;
managementul resurselor – care se referă la mijloacele puse în operă pentru
realizarea obiectivelor organizaţionale;
realizarea efectivă a produsului / serviciului – respectând procedurile
stabilite;
măsurarea, analiza şi îmbunătăţirea activităţii – prin decizii fundamentate
pe dovezi clare, pe fapte.
Aceste domenii se definesc pe baza a ceea ce se numeşte „cercul lui Deming“: „plan“
– „do“ – „check“ – „act“:
„Planificare“ – stabilirea a ce anume se face şi cum.
„Acţiune“ – realizarea activităţii conform planului stabilit.
„Verificare“ a corespondenţei între ce s-a făcut şi ce s-a planificat.

52

„Control“, în sens de ţinere sub control.
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„Corecţie“ – acţiune corectivă fie pentru a modifica planul, care să se
adapteze noilor condiţii, fie pentru a apropia acţiunea efectiv realizată de cea
planificată.
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„PLAN“
”

„ACT“

„DO“

„CHECK“

Credem că a devenit evident faptul că acest ciclu se poate aplica atât funcţionării
curente, în continuitate, a oricărei organizaţii (inclusiv şcolare), cât şi dezvoltării
organizaţionale, el descriind şi modul în care se poate concepe şi realiza efectiv o
schimbare instituţională.
Subliniem faptul că realizarea cerinţelor acestui standard presupune competenţe
tehnice foarte specializate şi, ca atare, sfătuim pe cei care doresc implementarea unui
astfel de sistem de calitate să apeleze la formarea şi consultanţa de specialitate53.
Nu vom intra în analiza detaliată a sistemului de calitate, aşa cum apare el conturat
prin standardele ISO din două motive: primul, deja menţionat, că acest sistem
presupune competenţe şi cunoştinţe specifice şi care depăşesc intenţiile acestei lucrări,
dar şi pentru că modelul sistemul ISO este supus unor critici din ce în ce mai
puternice. Procedurile şi standardele de tip ISO care accentuează controlul şi
conformitatea în dauna adaptabilităţii şi flexibilităţii, dificultatea abordării, din
această perspectivă a inovaţiei şi a schimbării (întrucât se vorbeşte numai de
„îmbunătăţire“) au îndepărtat cea mai dinamică parte a multor economii dar şi
economii întregi (de exemplu, Japonia a fost de la început împotriva adoptării, la nivel
internaţional a acestor standarde).
În foarte multe cazuri, generalizarea solicitării certificării sistemului de calitate
conform ISO 9001:2000 ca o condiţie prealabilă a achiziţiei de bunuri şi servicii mai
ales pentru sectorul public a dus, pe de o parte, la excese 54 şi, pe de altă parte, în foarte
multe cazuri, existenţa sistemelor certificate de management al calităţii nu a constituit
o garanţie suficientă pentru calitatea produselor / serviciilor achiziţionate.
În plus, presiunile în direcţia certificării sistemelor de calitate au produs tentative de
„comerţ“ cu certificate şi, pe cale de consecinţă, scăderea încrederii în certificarea
conform ISO 9001:2000. Acest lucru este dovedit şi de faptul că, în timp ce pe plan
mondial se poate constata o creştere a numărului sistemelor de calitate certificate
(numărului cererilor dublându-se în 1998 faţă de 1996), în Marea Britanie, „patria“
standardului ISO 9000, numărul de solicitări de certificare din 1998 este doar cu 10%
mai mare faţă de 1996.
53

Vezi, de exemplu, Hohan, M. Cucu (2006).
Este notoriu cazul unei formaţii de dansuri populare din Marea Britanie care a solicitat certificarea
sistemului de calitate, pentru că altfel nu putea încheia contract cu autorităţile publice locale…
54
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Mai mult decât atât: a devenit curând evident că o centrare excesivă pe anumite
proceduri a dus, în unele cazuri, la o scădere generală a eficienţei: toate acţiunile care
nu au fost formalizate prin proceduri şi, ca urmare, necontrolate, nu au mai fost nici
realizate, întrucât personalul s-a concentrat asupra acelor activităţi a căror nerealizare
ar fi atras consecinţe în sensul unei răspunderi directe.
Un alt element esenţial care pune sub semnul întrebării aplicabilitatea modelului ISO
al calităţii în educaţie este tocmai caracterul neuniform şi impredictibil al
proceselor educaţionale: „materia primă“ care intră în proces nu este nici pe departe
constantă, iar procesele şi, implicit, rezultatele depind de o serie de factori care scapă
de sub controlul şcolii. Pentru aceşti factori, care ţin mai ales de contextul socioeconomic şi cultural în care funcţionează şcoala şi de caracteristicile individuale
şi de grup ale educabililor, fie nu se pot elabora proceduri, fie procedurile
elaborate nu pot garanta obţinerea rezultatelor scontate.
Această situaţie impune o abordare nuanţată a standardelor şi, mai ales, a procedurilor
în domeniul educaţional: deşi procedurile sunt necesare, deşi procesele de educaţie
trebuie definite şi planificate clar şi cuprinzător, implementate conform planificării şi
evaluate obiectiv, relaţiile dintre „cauze“ şi „efecte“ vor fi extrem de greu de
stabilit.
De exemplu, care „investiţie“ va fi mai eficientă (adică va conduce la cea mai mare
creştere în „rezultate“): investiţia în baza materială (campusuri şcolare, tehnologie
modernă, manuale, materiale didactice etc.), investiţia în resursa umană (profesori mai
competenţi, mai calificaţi) sau, pur şi simplu, creşterea generală a nivelului de trai şi
eliminarea problemelor economice (sărăcia), sociale (şomajul) etc.? Un răspuns
univoc este imposibil de dat şi, ca atare, politicile de îmbunătăţire a calităţii pe baza
acestui model vor trebui să fie comprehensive şi, ca urmare, costisitoare.
Toate aceste elemente au fost avute în vedere pentru „rafinarea“ ulterioară a
standardelor din „familia ISO 9000“ (de exemplu, prin standardul ISO 9003 care se
referă la Îmbunătăţirea continuă) dar, mai ales, în dezvoltarea altor sisteme de calitate
care au ca punct de plecare ceea ce se numeşte „managementul calităţii totale“ (TQM
– Total Quality Mangement).
4.2. Modele ale calităţii fundamentate pe TQM – modelul EFQM
TQM porneşte de la ideile celor consideraţi drept „părinţii“ calităţii, aşa cum o
înţelegem noi azi, printre care îi numim numai pe Edward Deming, Joseph Juran,
Philp Crosby, Kaoru Ishikawa. Am prezentat, în prima parte a acestei lucrări, câteva
elemente ale managementului transformaţional, fundamentat pe TQM. În cele ce
urmează, vom continua descrierea „filosofiei“ TQM şi vom încerca să argumentăm
posibilitatea aplicării TQM în domeniul educaţional.
„Calitatea totală“ înseamnă, de fapt, o orientare totală spre client / beneficiar: scopul
primordial al producătorului / furnizorului de servicii este să-i ofere clientului „ce
vrea, când vrea şi cum vrea“ nu numai pentru a-i satisface nevoile şi a-i îndeplini
aşteptările, ci şi pentru a i le depăşi. Modelele calităţii fundamentate pe TQM
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definesc însăşi calitatea drept capacitatea unui produs / serviciu de a depăşi aşteptările
beneficiarului şi chiar de a-l „încânta“.
Lucrul pe care dorim să-l subliniem, încă o dată, este schimbarea totală de „filosofie“
privind calitatea produselor şi a serviciilor indusă de TQM: se trece de la o abordare
„tehnicistă“, care are ca scop stabilitatea organizaţională şi este bazată pe proceduri
şi pe controlul („inspecţia“) conformităţii activităţii cu procedurile prescrise, la o
abordare „culturală“, care urmăreşte schimbarea organizaţională, bazată pe
leadership, precum şi pe valori şi principii cum ar fi:
motivarea personalului, folosind stimulente pozitive şi eliminarea fricii;
învăţarea permanentă (individuală şi organizaţională);
munca în echipă şi dărâmarea barierelor interdepartamentale;
resposabilizarea fiecărui angajat pentru produsele şi serviciile realizate;
loialitatea în primul rând faţă de client / beneficiar, dar şi faţă de furnizor;
valorizarea inovaţiei.
Toate aceste valori indică faptul că un model al calităţii bazat pe TQM nu poate fi
impus, el putând fi adoptat numai voluntar – la nivel organizaţional dar şi individual:
nu este vorba niciodată de calitatea activităţii „altuia“, ci de calitatea propriei
activităţi. Chiar „managementul“ în viziunea TQM înseamnă „toţi“, pentru că fiecare
membru al organizaţiei este responsabil pentru propria activitate55. Mai mult decât
atât, filosofia TQM răstoarnă ideea de ierarhie. În timp ce organigrama clasică (a unei
şcoli, de exemplu) îl pune pe director în vârf, urmând, în jos, directorii adjuncţi, şefii
de departament, departamentele şi încheindu-se, la baza piramidei, cu simplii angajaţi
(elevii fiind absenţi, de regulă, din structura organizaţională), o organigramă în
spiritul TQM arată ca o piramidă întoarsă: sus sunt educabilii (clienţii / beneficiarii
direcţi), urmează profesorii şi apoi departamentele, jos de tot apărând liderii care, prin
competenţele lor susţin întreaga organizaţie. Este un mod suplimentar de a sublinia
atât importanţa clientului, cât şi a leadership-ului.
Această schimbare culturală predicată de adepţii TQM va elimina, de la sine (spun ei),
nevoia „inspecţiei în masă“ a produselor ca bază a asigurării calităţii şi va creşte,
implicit, productivitatea: oamenii nu vor mai face greşeli, nu vor mai lucra de
mântuială pentru că le e frică de control şi de sancţiuni, ci pentru că sunt motivaţi să
procedeze astfel. Ca urmare, un sistem de calitate bazat pe TQM este şi mai ieftin,
mai eficient decât unul bazat pe control. Trecerea de la managementul centrat pe
control la cel centrat pe angajamentul implicativ şi pe motivare a fost argumentată de
Robert Walton într-o lucrare considerată de referinţă56 apărută acum două decenii.
Compararea celor două modele de management se poate aplica şi celor două modele
de calitate discutate:
Modelul „control“

Modelul „angajament implicativ“

limitarea atenţiei indivizilor la performarea
individuală a atribuţiilor specifice postului;
fragmentarea
activităţii
şi
separarea
„gândirii“ de „acţiune“;

extinderea responsabilităţii individuale spre
creşterea performanţei de sistem;
accentuarea
întregului
şi
unificarea
„gândirii“ cu „acţiunea“;
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Din această cauză, unii folosesc sintagma de „total quality – calitate totală“ (TQ), eliminând
cuvântul „management“ din TQM.
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răspundere individuală;
„fişa postului“ unică şi permanentă;

răspunderea individuală în cadrul echipei;
„fişă a postului“ flexibilă, în legătură cu
condiţiile concrete de lucru;
evaluarea performanţei pe baza obiectivelor
de nivel înalt;
structură organizaţională „plată“ (cu puţine
niveluri
ierarhice)
care
accentuează
sistemele de influenţă şi control mutual;
coordonarea şi controlul se bazează mai
mult pe scopuri împărtăşite, valori şi tradiţii;
accentuarea managerială a rezolvării
problemelor, a informaţiei relevante şi a
expertizei;
diferenţieri minime de statut;

definirea performanţei pe baza unui minim
acceptabil; stabilitatea este dezirabilă;
structura ierarhică fixă cu control „top-down“
(de sus în jos);
coordonarea şi controlul se bazează pe reguli
şi proceduri;
accentuarea prerogativei manageriale şi a
poziţiei în sistem;
diferenţieri mari de statut, care întăresc
ierarhia;
recompensarea individului;

accent pe echitatea recompenselor şi pe
recompensarea performanţelor de echipă;
prioritatea
menţinerii,
formării
şi
reconversiei personalului existent;
încurajarea participării multilaterale a
personalului şi a exprimării deschise a
opiniilor;
difuzarea largă a întregii informaţii;

angajaţii sunt văzuţi ca o parte a costurilor
variabile;
angajaţii consideră exprimarea deschisă a
opiniilor ca riscantă pentru cariera lor iar
participarea nu este încurajată;
informaţia este distribuită doar celor care se
consideră că au nevoie de ea;
relaţie adversativă între manageri şi personal
bazată pe conflict de interese;
„filosofia“
organizaţiei
accentuează
prerogativele managerilor şi răspunderea
faţa de proprietari.

mutualitate în relaţiile dintre manageri şi
personal;
„filosofia“ organizaţiei acceptă interesele
multiple (ale proprietarilor, salariaţilor,
clienţilor, statului etc.).

Pe de altă parte, „calitatea totală“ se atinge numai printr-o organizare perfectă a
proceselor. Deming spunea că în cazul unei probleme de calitate, 94% din vină
aparţine sistemului (de management), şi doar 6% celui care face efectiv treaba. În
ambele situaţii, calitatea managementului şi, mai ales, a leadership-ului este decisivă.
Aceasta înseamnă că TQM nu respinge nicidecum procedurile. Dimpotrivă: chiar
dacă se insistă pe ideea că procedurile nu garantează prin ele însele calitatea
produselor / serviciilor, se subliniază şi faptul că procedurile proaste sau inexistente
sunt la fel de dăunătoare calităţii.
Schimbarea culturală propusă de TQM cuprinde şi valorizarea superioară a inovaţiei.
În consecinţă, nici nu poate exista un singur model („corect“) al calităţii, conform
filosofiei TQM şi nici o singură denumire pentru modelele care au TQM ca inspiraţie.
Totuşi, au fost identificate nişte cerinţe generale, la nivel organizaţional care pot face
diferenţa între instituţiile „obişnuite“ şi cele „de calitate“57 şi care ni se par relevante
inclusiv pentru instituţiile de învăţământ:
Instituţii „de calitate“

Instituţii „obişnuite“

Centrarea pe client /beneficiar
Centrarea pe prevenirea apariţiei problemelor
Investiţia în oameni

Centrarea pe nevoile proprii, interne
Centrarea pe detectarea problemelor
Abordarea nesistematică a dezvoltării
personalului
Lipsa unei viziuni strategice şi a planurilor

Existenţa unor politici, strategii şi planuri
57

Sallis, E. (1996), p. 71.
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privind calitatea
Considerarea criticilor şi a reclamaţiilor ca
posibilităţi de învăţare
Definirea caracteristicilor de calitate pentru
toate domeniile organizaţionale
Preocuparea managementului de vârf privind
asigurarea calităţii
Implicarea tuturor angajaţilor în procesele de
îmbunătăţire
Existenţa unui „facilitator al calităţii“ care
conduce procesele de îmbunătăţire
Încurajarea creativităţii şi considerarea
oamenilor ca generând calitatea
Cunoaşterea clară a rolurilor şi a
responsabilităţilor
Existenţa unei strategii clare de evaluare

privind calitatea
Considerarea criticilor şi a reclamaţiilor ca
probleme
Inexistenţa unei politici clare privind
standardele
Preocuparea dominantă a managementului de
vârf privind controlul
Implicarea în procesele de îmbunătăţire doar
a managementului
Existenţa unui „facilitator al calităţii“
Acordarea unei importanţe sporite regulilor şi
procedurilor
Neclarităţi
privind
rolurile
şi
responsabilităţile
Inexistenţa unei strategii de evaluare
sistematice
Considerarea calităţii ca mijloc de reducere a
costurilor
Existenţa doar a planificării pe termen scurt
Considerarea calităţii doar ca o activitate /
problemă în plus
Considerarea calităţii doar pentru a satisface
cerinţele externe
Lipsa unei misiuni specifice
Promovarea unei culturi centrate pe ierarhie

Considerarea calităţii ca mijloc de creştere a
satisfacţiei clientului
Existenţa planificării pe termen lung
Considerarea calităţii ca parte a culturii
Dezvoltarea calităţii este corelată cu
imperativele strategice
Stabilirea unei misiuni specifice
Tratarea angajaţilor în calitate de „clienţi“

Pe baza TQM s-au dezvoltat o serie de modele ale calităţii care, nu întâmplător, au
luat forma unor „premii pentru excelenţă“. Legarea problematicii calităţii de
conceptul de „excelenţă“ este o consecinţă firească a „filosofiei“ TQM: excelenţa a
fost dintotdeauna definită ca având o bază dublă – gândirea strategică şi cultura
organizaţională. Ca urmare, este de la sine înţeles că organizaţiile excelente sunt
extrem de bine organizate (funcţionând pe baza unor instrumente de planificare bazate
pe o viziune, o misiune şi o strategie bine cunoscute şi înţelese), dar care au şi o
cultură organizaţională fundamentată pe anumite valori.
Este la fel de clar că eforturile în direcţia excelenţei trebuie permanentizate: excelenţa
se câştigă greu, dar se poate pierde extrem de uşor şi, totodată, nu toţi putem fi
„excelenţi“ în toate.
Acesta este motivul pentru care preferăm modelele de calitate fundamentate pe TQM
întrucât consideră, explicit, că progresul, îmbunătăţirea, optimizarea trebuie
văzute ca procese permanente, deci înţelese dinamic, iar nu static. Acest lucru este
consonant cu evoluţia societăţii în ultimele decenii: schimbarea a devenit permanentă,
din ce în ce mai rapidă şi imprevizibilă şi, aşa cum spune K. Lewin, nu mai există
echilibru social, ci doar o dinamică a echilibrării.
Credem, de asemenea, că o astfel de schimbare culturală este necesară şi benefică
şcolii, chiar dacă răstoarnă, cumva, anumite presupoziţii privind rolul şi funcţiile
educaţiei. Tradiţional, şcoala este văzută ca un loc stabil, în care adevăratele valori
umane sunt păstrate şi transmise noilor generaţii – deci rolul şcolii este acela de a
asigura continuitatea culturală. Dar, în ultimul timp, în întreaga lume a devenit
evidentă o discrepanţă între ceea ce susţine şi transmite şcoala şi ceea ce are nevoie o
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persoană (sau o naţiune !) pentru a supravieţui într-o societate în continuă schimbare.
Ca atare, presiunile asupra şcolii de a-şi adapta „filosofia“ şi discursul la noile realităţi
devin tot mai puternice iar reforma (ca şi învăţarea!), din ciclică, devine
permanentă. Schimbarea culturală propusă de TQM nu face decât să întărească
această tendinţă.
Cel mai cunoscut model dezvoltat în Europa este cel propus de Fundaţia Europeană
pentru Managementul Calităţii (EFQM)58 şi care este folosit pentru acordarea
„premiului european al excelenţei“59. Nu este singurul model de acest tip: mai
amintim, aici, doar modelul „Malcolm Baldrige“, care este folosit pentru premiul
american al excelenţei.
EFQM (acronim de la European Foundation for Quality Management) este o
organizaţie, creată în 1988, care are ca scop obţinerea excelenţei, indiferent de
domeniul de activitate. Iniţiată de 14 mari companii europene, EFQM a ajuns în
prezent să numere peste 700 de membri, organizaţii de diferite dimensiuni, din
sectorul public şi din cel privat, din majoritatea ţărilor europene. Începând cu 1992,
EFQM acordă Premiul European al Excelenţei.
Modelul european de excelenţă EFQM, apărut în 1991, se bazează pe TQM şi pe o
abordare sistemică (de tip input – process – output). După cum îi arată şi numele,
modelul EFQM permite, în viziunea celor care l-au conceput şi aplicat, obţinerea
excelenţei în domeniul respectiv care, la rândul ei, se obţine prin aplicarea unor
principii şi proceduri subsumate modelului respectiv (şi care va fi prezentat mai jos).
Multe dintre principiile fundamentale ale excelenţei, în viziunea EFQM, par comune
cu cele ISO, dar numai în aparenţă, pentru că, de fapt, ele sunt susţinute de această
viziune dinamică, fundamentată cultural, specifică TQM.
În viziunea EFQM, principiile calităţii sunt:
Orientarea pe rezultate – rezultatele sunt cele care definesc, cel mai bine,
calitatea şi excelenţa, calitatea proceselor şi a intrărilor în sistem putând fi
dedusă din calitatea rezultatelor obţinute.
Orientarea pe client – excelenţa se obţine dacă produsul / serviciul creează
valoare durabilă pentru client. Este un principiu care se regăseşte şi în modelul
ISO.
Conducerea („leadership“) şi constanţa intenţiilor şi a scopurilor. Modelul
EFQM nuanţează principiul similar din cadrul modelului ISO prin adăugarea
constanţei în intenţii şi scopuri, derivată, la rândul ei, din orientarea strategică,
pe termen lung şi din cultura organizaţională (valorile şi credinţele comune).
Management prin procese şi fapte. Este un principiu care se regăseşte în
modelul ISO („abordarea factuală“ şi „abordarea procesuală“).
Dezvoltarea şi implicarea oamenilor (membrilor organizaţiei) – principiu
existent şi în modelul ISO, dar care pune un mai mare accent pe dezvoltarea –
profesională şi personală – a membrilor organizaţiei.
58
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Vezi www.efqm.org şi www.fundatiajuran.ro.
El este cunoscut şi sub numele de „modelul european al excelenţei“.
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Învăţare, inovare şi îmbunătăţire continue – preia principiul ISO al
îmbunătăţirii continue, dar mută accentul pe învăţare şi inovare.
Dezvoltarea parteneriatelor – principiu existent în modelul ISO (sub forma
“relaţiilor reciproc avantajoase între furnizori şi beneficiari“), dar lărgit şi la
alte categorii de parteneri şi beneficiari indirecţi.
Responsabilitatea socială a organizaţiei, principiu inexistent în modelul
ISO, propune depăşirea cadrului normativ strict în care funcţionează
organizaţia respectivă spre cunoaşterea şi satisfacerea, la nivel superior, a
intereselor şi aşteptărilor tuturor părţilor interesate. De altfel, şi ISO a început,
printr-un grup de lucru constituit în acest scop, elaborarea unor standarde
privind responsabilitatea socială (standarde care vor purta denumirea de ISO
26000).
Mai mult decât modelul ISO, modelul EFQM, fiind mai sensibil la dimensiunea
culturală a calităţii, pune accent pe ceea ce reprezintă „latura umană“ a organizaţiei.
Ca urmare, acest model, împreună cu principiile aferente, a început să fie preluat şi în
diferite sisteme de învăţământ – notoriu în acest sens fiind cazul Finlandei care, nu
întâmplător, spunem noi, se află pe locuri fruntaşe la toate testările internaţionale.
Accentuarea dimensiunii umane este evidentă, inclusiv în abordarea sistemică proprie
modelului EFQM – adică a modului în care sunt abordate „intrările“, „procesele“ şi
„ieşirile“ din cadrul organizaţiei. „Intrările“ constau în „conducere“ („leadership“),
„personal“, „politici şi strategii“ şi „parteneriate şi resurse“. „Intrările“, împreună cu
„procesele“ formează „premisele“ sau „factorii determinanţI“ (engl: „enablers“), care
determină capacitatea de a obţine rezultatele („rezultatele personalului“,
„rezultatele legate de client“ şi „rezultatele sociale“, din cele trei categorii reieşind
„rezultatele privind performanţele-cheie“. Modelul, în care toate domeniile se află în
interacţiune, este prezentat în diagrama de mai jos.
Premise

Rezultate

Personalul

Rezultate privind
personalul

Politici şi
strategii

Rezultate privind
clienţii

Conducere

Procese
Parteneriate şi
resurse

Rezultate privind
societatea

Rezultate:
performanţecheie

Inovaţie şi învăţare

Care ar fi definiţia excelenţei, pe baza acestui model: rezultatele „excelente“ privind
performanţele, clienţii, personalul şi societatea sunt realizate printr-o conducere
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(„leadership“) adecvată, care dezvoltă politici şi strategii, realizate, la rândul lor,
prin oameni, parteneriate, resurse şi procese organizaţionale specifice.
Acest model, cu instrumentele asociate, poate fi folosit pentru:
autoevaluare şi identificarea ariilor de dezvoltare şi îmbunătăţire;
„benckmarking“;
unificarea culturală la nivelul organizaţiei – prin vocabularul comun şi modul
comun de gândire;
restructurarea sistemului de management al organizaţiei.
Analizând modelul EFQM, se poate remarca importanţa acordată inovaţiei şi
învăţării, care, pornind de la rezultate, contribuie la optimizarea „proceselor“ şi a
„premiselor“ care, la rândul lor, duc la o nouă îmbunătăţire a rezultatelor. Este
evidentă abordarea transformaţională a procesului de asigurare a calităţii (aşa cum a
fost ea explicată mai sus).
Totodată, se poate observa modul în care sunt definite performanţele-cheie, pornind
de la rezultatele obţinute – atât cele care privesc membrii organizaţiei sau clienţii
(satisfacţia lor ocupând un loc foarte important), cât şi rezultatele obţinute la nivelul
întregii societăţi, prin luarea în considerare a intereselor şi aspiraţiilor tuturor părţilor
interesate. Condiţiile aplicării acestui model la nivelul sistemului educaţional sunt
similare celor necesare aplicării modelului ISO cu un accent mai mare asupra
oamenilor: membrii organizaţiei, clienţii, beneficiarii trebuie formaţi şi educaţi, deci
trebuie incluşi, cu toţii, într-un proces de învăţare permanentă şi responsabilizaţi
pentru calitatea serviciilor educaţionale oferite la un nivel sau altul al sistemului de
învăţământ.
În plus, modelul EFQM şi procedurile sale sunt mult mai prietenoase, sunt centrate pe
dezvoltare şi au o conotaţie puternic pozitivă: în timp ce evaluarea sistemelor de
management al calităţii se bazează, în concepţia ISO, pe identificarea
neconformităţilor (deci, pe ceea ce nu merge bine), evaluarea conformă modelului
EFQM este cumulativă, se bazează pe punctele tari, identificând, totodată şi ariile
pentru dezvoltarea ulterioară a organizaţiei.
Pe baza acestui model şi respectând principiile enunţate, EFQM a dezvoltat o
procedură complexă de evaluare în vederea determinării nivelului de excelenţă: de la
„organizaţie aflată de drumul spre excelenţă“ până la „candidat la premiul european
de excelenţă“.
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Capitolul 5. Calitate şi autoevaluare
Credem că a devenit evident, până acum, că asigurarea calităţii nu se rezumă doar la
intervenţii la nivelul metodelor şi instrumentelor de lucru utilizate în predare, în
conducerea şcolii sau în relaţiile cu comunitatea. Adevărata schimbare trebuie produsă
mai ales la nivelul mentalităţilor, al normelor, al valorilor, al reprezentărilor, al
credinţelor şi al modurilor de gândire dominante în fiecare unitate şcolară. Ca
urmare, pentru a ne atinge obiectivele, trebuie să dezvoltăm o cultură
organizaţională care să faciliteze asumarea calităţii ca o prioritate absolută la
nivelul sistemului şcolar, dar şi al fiecărei unităţi şcolare în parte.
Această asumare generează efecte sesizabile, influenţând şi chiar orientând tot ceea ce
se întâmplă în şcoală60:
toate persoanele care lucrează în şcoală – de la director până la ultimul elev
de clasa I nou intrat în şcoală;
toate activităţile realizate – ore de clasă, activităţi extra-curriculare, alte
activităţi cu elevii, cu părinţii şi cu cadrele didactice (inclusiv cele de formare
şi dezvoltare profesională);
toate documentele curriculare şi manageriale produse – de la proiectul şcolii
până la planurile de lecţie şi/sau ale unităţilor de învăţare;
toate produsele realizate – de la materialul didactic conceput pentru orele de
clasă până la materialele vizuale expuse pe pereţii claselor şi ai şcolii sau
realizate în atelierele-şcoală.
Este evident şi faptul că modul de evaluare a calităţii trebuie conceput cumva altfel
decât suntem obişnuiţi. În primul rând, trebuie să asigure realizarea principalelor
funcţii ale evaluării, şi anume:
îmbunătăţirea activităţii curente – evaluarea trebuie să fie oportună, să
împiedice apariţia disfuncţiilor majore şi, în acelaşi timp, să arate foarte clar ce
a mers şi ce nu în activităţile trecute;
asigurarea feedbackului pentru grupurile semnificative de interes –
rezultatele acţiunilor trebuie cunoscute de către elevi, părinţi, cadre didactice,
manageri, comunitate în ansamblul ei, pentru ca toate aceste grupuri de interes
să poată judeca dacă „investiţia“ făcută (nu numai cea financiară) a dus sau nu
la impactul scontat şi dacă merită continuată sau nu;
revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale de la
nivelul unităţii şcolare, pentru ca acestea să servească mai bine misiunii
asumate.
În al doilea rând, sistemul de evaluare a calităţii trebuie să fie suficient de fin
pentru a oferi date solide, de încredere privind amploarea schimbărilor realizate: dacă
acestea sunt numai de suprafaţă, realizate din conformism sau prin imitaţie sau dacă,
dimpotrivă, schimbările sunt profunde, afectând cu adevărat şi durabil cultura
organizaţională şi întreaga activitate din şcoală.
Aceste două aspecte pot fi percepute ca fiind oarecum contradictorii: pe de o parte,
este necesar un sistem construit suficient de „formal“, pentru a se asigura atât de
necesara obiectivitate şi, pe de altă parte, acest sistem de evaluare trebuie
60

Vezi şi Iosifescu, Ş. (2003).
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„subiectivizat“, interiorizat, perceput ca benefic (nu ca o „muncă în plus“) şi util
pentru toate părţile implicate, pentru a nu declanşa reacţii de conformism sau de tipul
„dublei gândiri“.
De aceea, evaluarea externă a calităţii nu este suficientă. Ea trebuie completată şi
(uneori) chiar înlocuită cu autoevaluarea.
În ultimii ani, necesitatea creării unei culturi a autoevaluării este tot mai insistent
afirmată şi încurajată prin politicile educaţionale ale Uniunii Europene:
există proiecte şi reţele tematice dedicate autoevaluării finanţate de Uniunea
Europeană prin proiectele de tip „Socrates“ sau „Leonardo“61;
Cadrul European Comun pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul
Profesional şi Tehnic (CQAF – VET)62 se bazează pe procedurile de
autoevaluare – manualul de autoevaluare fiind considerat instrumentul
fundamental de asigurare a calităţii;
asigurarea calităţii educaţiei cuprinde, din ce în ce mai mult, atât la nivel
naţional63, cât şi internaţional64, sisteme şi proceduri complementare de
evaluare externă şi autoevaluare;
autoevaluarea este o dimensiune fundamentală a „organizaţiei care învaţă“:
evaluarea externă este, adesea, ineficientă şi tardivă într-o societate în care
schimbarea este extrem de rapidă şi imprevizibilă; de aceea, autoevaluarea
este una dintre modalităţile esenţiale prin care se asigură autoreglarea,
optimizarea şi revizuirea funcţionării şi dezvoltării „în timp real“ pentru
organizaţiile care învaţă.
Ca urmare, pentru a nu genera frică şi neîncredere (care, reamintim, generează la
rândul lor date false), modalităţile de evaluare a calităţii trebuie să fie asumate în mod
voluntar la nivelul unităţilor şcolare. Iar această asumare se realizează cel mai bine
sub forma autoevaluării. Ca un corolar important, şi procedurile de asigurare a
calităţii de la nivelul unităţilor şcolare trebuie individualizate şi să se refere, pe lângă
indicatori naţionali, şi la criterii, indicatori, proceduri şi instrumente de evaluare
realizate pe plan local.
Fără această acceptare şi asumare a sistemelor şi procedurilor de asigurare a calităţii
de către directori, cadre didactice, părinţi şi elevi, orice îmbunătăţire a calităţii devine
iluzorie. Trebuie ca toată lumea să gândească: „Noi, împreună (consultanţi, directori,
cadre didactice, părinţi, elevi etc.) am găsit aceste căi, noi împreună am considerat că
61

De exemplu, proiectul Comenius „MICE-T – Model Instruments for a Common Evaluation –Teacher
Training“ şi „I-PROBE-Net – International Project Based Evaluation Network“, ambele având ca scop
încurajarea autoevaluării ca formă esenţială a procedurilor de asigurare a calităţii. Vezi www.MiceT.net şi www.I-Probenet.net.
62
Vezi, pe site-ul CEDEFOP (http://www.cedefop.eu sau http://communities.trainingvillage.gr), toate
informaţiile despre CQAF-VET.
63
De exemplu, sistemul de asigurare a calităţii educaţiei din Scoţia pe care îl prezentăm ca model:
How Good is Our School: Self-Evaluation Using Performance Indicator (Versiunea 2002, publicată în
2001).
The
Scottish
Education
and
Industry
Department
–
www.hmie.gov.uk/documents/publication/hgios.html.
64
De exemplu, sistemul de asigurare a calităţii serviciilor lingvistice, promovat de EAQALS
(„Asociaţia Europeană pentru Servicii Lingvistice de Calitate“), care cuprinde un set de competenţe
lingvistice, paşaportul lingvistic, portofoliul lingvistic individual, proceduri de inspecţie şi de
autoevaluare etc. – vezi: www.eaquals.org.
57

ele sunt bune şi necesare pentru şcoala noastră, noi împreună trebuie să realizăm ceea
ce ne-am propus, noi împreună trebuie să vedem dacă ceea ce ne-am propus am şi
realizat, noi împreună trebuie să decidem ce mai avem de făcut pentru a face ceea ce
ne-am propus“.
De altfel, această abordare schimbă şi evaluarea externă a calităţii, care va fi şi ea
individualizată şi va avea ca punct de plecare obiectivele de asigurare a calităţii
pe care şcoala însăşi le-a stabilit.
În fine, durabilitatea sistemelor şi procedurilor de asigurare a calităţii depinde de
capacitatea şcolilor de a învăţa din propria experienţă, de a se dezvolta, de a
aplica instrumentele dezvoltate, dar şi de a inova. Toate acestea au ca procedură
esenţială autoevaluarea, mai ales având în vedere că noile practici privind asigurarea
calităţii nu fac, încă, parte din cultura şcolară dominantă, dar vor face obiectul unei
evaluări externe sistematice (acum când Legea calităţii educaţiei a intrat în vigoare).
Ca urmare, dezvoltarea unor instrumente de autoevaluare, realizate în comun şi
asumate la nivel cultural şi nu numai formal, constituie o cale esenţială de
asigurare a calităţii educaţiei.
5.1. Modelul „How Good Is Our School?“
Consultarea diverselor instrumente de autoevaluare şi standarde existente la ora
actuală ne-a condus, pentru a ilustra acest concept, la documentul elaborat de
Departamentul Scoţian pentru Educaţie („The Scottish Office Education and Industry
Department“) sub numele „Cât de bună este şcoala noastră – autoevaluare folosind
indicatori de realizare“ („How Good is Our School – Self Evaluation Using
Performance Indicators“) – un ghid de auto-evaluare pe bază de standarde.
Am ales acest instrument din mai multe motive:
Nivelul şi calitatea rezultatelor obţinute sunt evaluate pe baza unor criterii
acceptate şi în raport cu finalităţile educaţiei, stabilite la nivel naţional, dar
şi al unităţii şcolare.
Utilizarea indicatorilor de realizare65 pentru identificarea punctelor tari şi a
punctelor slabe.
Este facilitată identificarea unor direcţii de dezvoltare în ariile analizate.
Priorităţile naţionale şi regionale pot fi uşor integrate în proiectul de
dezvoltare a unităţii şcolare.
Formatul ni se pare optim66 şi permite, aşa cum am mai spus, nu numai
judecarea nivelului performanţei instituţionale obţinute, ci şi vizualizarea
nivelului dezirabil, precum şi conştientizarea distanţei şi a drumului de parcurs
până la acest nivel.
Ilustrările pentru nivelurile de realizare sunt formulate în termeni calitativi
şi permit nu numai judecarea stării actuale, ci şi fixarea unor ţinte pentru
dezvoltare şi pentru modul în care aceasta va fi evaluată.
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Termenul originar, în limba engleză, este „performance indicators“, care prezintă, şi el, dificultăţi de
traducere. Termenul românesc de „performanţă“ nu are exact acelaşi conţinut cu cel britanic de
„perfomance“ – acesta din urmă fiind mai aproape de „performare“ (adică „modul în care o anumită
activitate se realizează concret“). Ca urmare, vom folosit termenul de „indicatori de realizare“.
66
Vom prezenta acest format, pe scurt, în continuare şi în Anexa 1. Instrumentul integral se găseşte la
adresa de web menţionată.
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Sunt oferite exemple relative la informaţia necesară şi la sursele de
informare utilizabile pentru judecarea nivelului de realizare şi pentru
compararea performanţei reale cu „baremul“ şi „etalonul“ corespunzătoare.
Sursele de informare utilizate pot fi: interviuri individuale şi în grup,
chestionare, liste de verificare, observarea sistematică şi nesistematică,
rezultatele activităţilor elevilor, jurnale, documentele şcolare, înregistrări
audio şi video etc.
Instrumentul de autoevaluare analizat are următoarea structură:
Prezentarea instrumentului de autoevaluare şi a contextului în care a fost
elaborat.
Explicitarea a ceea ce se înţelege prin „autoevaluare“ şi a importanţei
autoevaluării calităţii pentru dezvoltarea instituţională a unităţii şcolare.
Prezentarea pe larg a modului de utilizare a instrumentului, bazată pe acţiunea
în paşii pe care îi vom prezenta mai jos şi cu multe exemplificări concrete.
Indicatorii de calitate grupaţi pe „arii-cheie“ şi defalcaţi pe „teme“ (domenii
de interes).
Ilustrarea, pentru fiecare indicator, a unor „niveluri de realizare“ specifice,
care cuprind mai ales descrieri calitative (şi nu cantitative) ale performanţei.
Au fost definite întâi 4 apoi 6 niveluri de realizare (nesatisfăcător, slab,
adecvat, bun, foarte bun, excelent), dar cu descriere la nivelurile-cheie (2 –
slab, şi 5 – foarte bun). Descrierile de performanţă de la fiecare nivel sunt
cumulative. Între nivelurile descrise se află o zonă în care ne aşteptăm să se
găsească performanţa reală – caracterizată, în genere prin nivelurile 3 şi 4.
Este de la sine înţeles că performanţa sub nivelul 2 („barem“) poate fi
calificată drept „nesatisfăcătoare“, iar cea peste nivelul 5 – „excelentă“.
Instrumentul de autoevaluare se încheie cu prezentarea unor exemple de „bună
practică“ în utilizarea instrumentului şi cu o bibliografie relevantă.
Indicatorii de realizare avuţi în vedere de acest instrument sunt prezentaţi în Anexa 1.
Pentru fiecare indicator sunt propuşi descriptori pentru cel puţin doua niveluri – 2 şi 5
– precum şi alte indicaţii referenţiale (cum şi la ce anume se aplică respectivii
indicatori). Prezentăm mai jos un exemplu de „descriere de nivel“. Am ales un
indicator care nu se regăseşte, în mod curent, în instrumentele de autoevaluare care au
circulat pe la noi. După cum se va observa, descrierile sunt calitative (la foarte puţini
dintre indicatori existând şi jaloane cantitative). Această abordare „narativă“ a
indicatorilor de calitate a devenit din ce în ce mai răspândită, evidenţiind faptul că nu
întotdeauna datele cantitative, statistice dau adevărata măsură a calităţii educaţiei.
Indicatorul 3.4.: Satisfacerea nevoilor elevilor
Ilustrări pentru Nivelul 5:
- Sarcinile şi activităţile de învăţare sunt adecvate nevoilor fiecărui elev,
resursele pentru învăţare sunt alese adecvat, iar metodele de predare şi
învăţare sunt astfel alese încât elevii să progreseze. Elevii contribuie la
stabilirea propriilor ţinte pentru învăţare. Există legături cu alte
oportunităţi existente pentru învăţare. Se ia în considerare, în mod adecvat,
mediul cultural şi lingvistic de provenienţă a elevului.
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Activităţile de învăţare sunt proiectate cu grijă pentru a lua în considerare,
la nivelul elevilor individuali şi al grupurilor de elevi, diferenţele de
abilităţi şi aptitudini, asigurându-se angajarea acestora la nivelul optim.
- Nevoile de învăţare sunt identificate sistematic şi barierele în învăţare sunt
clar abordate.
- Facilităţile de învăţare şi personalul auxiliar contribuie efectiv la
satisfacerea nevoilor elevilor.
Nivelul 2:
- S-au făcut câţiva paşi în direcţia adecvării sarcinilor, activităţilor şi
resurselor la nevoile fiecărui elev, dar modul de abordare al predării şi al
învăţării nu este întotdeauna adecvat atingerii obiectivelor stabilite.
Profesorii comunică sarcinile de învăţare elevilor, dar nu îi implică în
procesul stabilirii acestora. Sarcinile de învăţare individuale sunt realizate
izolat faţă de celelalte oportunităţi de învăţare. Nu se ia suficient în
considerare mediul cultural şi lingvistic de provenienţă a elevilor.
- Chiar dacă nevoile de învăţare sunt recunoscute în general, ele nu sunt
identificate în mod sistematic.
- Se face foarte puţin pentru înlăturarea barierelor în învăţare. Contribuţia
altor elemente de sprijin pentru învăţare şi a altor specialişti este
insuficientă (ca acoperire şi ca efectivitate).
-

Menţionăm faptul că întreg sistemul de indicatori, precum şi descrierile de nivel au
suferit transformări radicale între versiunea din 1995 şi cea din 2001 a instrumentului
de autoevaluare, fapt care denotă caracterul lui transformaţional, de instrument care
progresează, se optimizează şi se perfecţionează continuu, adaptându-se la
condiţiile sociale, şi ele într-o schimbare permanentă.
Instrumentul se poate aplica atât pentru întreaga şcoală (adică referindu-se la toate
aspectele considerate relevante pentru proiectul nostru), cât şi pentru un anumit
domeniu, pentru una sau mai multe zone care sunt considerate drept prioritare,
„sensibile“ şi / sau deficitare. Demersul de autoevaluare va răspunde la trei întrebări
fundamentale:
1. Cum lucrăm?
2. Cum ştim cum lucrăm?
3. Cum vom folosi în continuare ceea ce ştim?
Subliniem faptul că „filosofia“ acestui instrument de autoevaluare insistă pe utilitatea
lui pentru întreaga şcoală, ca un pas iniţial şi nicidecum final în asigurarea calităţii:
evaluarea are ca scop dezvoltarea, creşterea, învăţarea şi nu sancţionarea, nici
lauda şi nici să ofere argumente pentru a spune „nu se poate“ sau pentru a ne linişti că
lucrurile merg bine în şcoala noastră.
Menţionăm, aici, încă o dată, necesitatea ca întregul proces de autoevaluare să fie
perceput ca util şi benefic de către toate grupurile de interes semnificative de la
nivelul şcolii. Aplicarea oricărui instrument de autoevaluare va trebui să asigure
implicarea acestor grupuri pe parcursul întregului demers. În toate fazele acestui
proces, rolul directorului – ca lider educaţional – este esenţial: el va fi cel care va
stabili sistemele de consultare şi de participare la proces pentru grupurile şi persoanele
semnificative, el va fi catalizatorul şi motorul acestui proces.
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Am ales acest instrument de autoevaluare şi pentru că a fost printre primele elaborate
şi oficializate la nivelul unui sistem de învăţământ. Din perspectiva ultimelor
dezvoltări în teoria şi practica asigurării calităţii în educaţie putem să identificăm
destule lacune – cum ar fi lipsa indicatorilor calităţii “de val III”, formularea uneori
vagă şi ambiguă a descrierilor de nivel etc. Dar modul de utilizare, mai ales
succesiunea paşilor menţionaţi şi modul de implicare a actorilor educaţionali şi a
asumării rezultatelor rămân nişte modele de urmat.
Astfel de instrumente s-au dezvoltat, în ultimii ani, în foarte multe sisteme şcolare, dar
au rămas la nivelul unei unităţi şcolare, a unei reţele de şcoli sau la nivel regional.
Iniţiativele de a construi sisteme naţionale de asigurare a calităţii sunt încă la nivel de
intenţie sau de pilotare în majoritatea sistemelor de învăţământ europene şi, cu
precădere, la nivelul învăţământului superior (ca o consecinţă a „procesului Bologna“
– vezi, mai jos, capitolul dedicat iniţiativelor europene) şi în domeniul învăţământului
profesional şi tehnic (pe baza modelului CQAF-VET care va fi prezentat în
continuare).
5.2. Ghidul european de autoevaluare
Cadrul Comun European de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Profesional şi
Tehnic (CQAF-VET) a început să prindă contur în ultimii 5 ani dintr-un motiv foarte
simplu: nevoia de recunoaştere trans-naţională a calificărilor (respectiv, a diplomelor
şi certificatelor de calificare) a devenit presantă, datorită extinderii Uniunii Europene
şi a creşterii fluxurilor interne de migraţie a forţei de muncă. De asemenea, atingerea
obiectivelor „procesului Lisabona“ este condiţionată de creşterea generală a calităţii
educaţiei oferite în spaţiul european şi, mai ales, a formării profesionale iniţiale şi
continue.
Pe baza faptului că „încrederea“ şi „calitatea“ sunt două concepte aflate într-o
strânsă interdependenţă, s-a ajuns la concluzia necesităţii extinderii şi a aprofundării
cooperării europene în domeniul calităţii educaţiei.
Declaraţia de la Copenhaga a Miniştrilor Educaţiei, care este considerată drept
punctul de plecare a politicii europene comune din domeniul educaţiei şi formării
profesionale, indica necesitatea promovării cooperării în asigurarea calităţii, cu o
atenţie deosebită acordată schimbului de modele şi metode şi, totodată, dezvoltării
unor criterii şi principii comune în domeniul calităţii educaţiei şi formării profesionale
– pentru a asigura progresul în raport cu cele trei mari priorităţile ale politicii
europene în domeniu:
mai bună capacitate de angajare („employability“) a forţei de muncă;
mai buna adecvare între cererea şi oferta de formare;
acces sporit la formarea profesională, mai ales pentru grupurile vulnerabile de
pe piaţa muncii.
Pe această bază, a început dezvoltarea unui sistem comun european de management şi
de asigurare a calităţii în educaţia şi formarea profesională, ale cărui elemente
fundamentale sunt, în prezent:
Cadrul Comun European de Asigurare a Calităţii în Educaţia şi Formarea
Profesională („Common Quality Assurance Framework“ – CQAF);
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Ghidul European de Autoevaluare, a cărei versiune finală a apărut în 200367,
care este instrumentul metodologic esenţial al CQAF;
Reţeaua Europeană de Asigurare a Calităţii în Educaţia şi Formarea
Profesională – ENQA-VET – care urmează să dezvolte politici şi instrumente
privind asigurarea calităţii în educaţia şi formarea profesională.
Ghidul European de Autoevaluare are un dublu scop:
să servească drept instrument pentru furnizorii de educaţie şi formare
profesională care doresc să-şi îmbunătăţească performanţa;
să funcţioneze ca „punte“ de legătură între sistemele europene de educaţie şi
formare profesională.
Autoevaluarea are, în viziunea autorilor acestui manual, un rol esenţial în activitatea
oricărui furnizor de educaţie şi formare profesională, oferind:
o viziune sistematică şi complexă a tuturor activităţilor desfăşurate;
posibilitatea verificării coerenţei între activităţi şi rezultate;
posibilitatea de a influenţa procesul de învăţare, prin caracterul logic şi
sistematic al experienţelor oferite;
arii de dezvoltare, care pot fi grupate în funcţie de nivelul de prioritate;
continuitate – prin considerarea autoevaluării ca parte a procesului de
planificare;
recunoaşterea diferitelor contribuţii la procesul de educaţie, ceea ce duce la
creşterea motivaţiei şi a concentrării asupra sarcinilor;
eficacitate – prin luarea deciziilor la nivelurile de bază şi prin utilizarea uşoară
a informaţiei;
flexibilitate şi adecvare – prin posibilitatea adaptării la nevoile locale68;
Conţinutul manualului a fost grupat pe mai multe capitole, urmând „firul“ logic al
procesului de autoevaluare:
1. Autoevaluarea şi CQAF – în care este descris modul de fundamentare a procesului
de autoevaluare pornind de la CQAF.
2. Pre-condiţiile autoevaluării – în care se descrie modul în care instituţia de educaţie
şi formare profesională şi, cu precădere, managementul acesteia, se pregătesc pentru a
deveni „apţi“ pentru autoevaluare (inclusiv adaptarea autoevaluării la condiţiile
specifice în care funcţionează furnizorul de educaţie şi formare profesională).
3. Organizarea procesului de autoevaluare – pentru diferite tipuri de organizaţii
furnizoare de educaţie şi formare profesională.
4. Derularea efectivă a procesului de autoevaluare.
5. Stabilirea priorităţilor pe baza rezultatelor autoevaluării – inclusiv dezvoltarea şi
implementarea planului de îmbunătăţire a activităţii.
6. Activităţile de follow-up – urmărirea şi revizuirea planului de îmbunătăţire.
7. Verificarea externă – care poate lua fie forma unei „validări“ a rezultatelor
autoevaluării, fie cea a evaluării externe.
8. Rolul benchmarking-ului şi al cooperării în îmbunătăţirea activităţii.
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An European Guide on Self-assessment for VET-providers. Final Version. October 2003. Salonic:
CEDEFOP.
68
Pe baza Ghidului European, s-a dezvoltat şi Manualul de autoevaluare pentru învăţământul
profesional şi tehnic din România – vezi. www.tvet.ro.
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9. Criteriile fundamentale ale calităţii pentru furnizorii de educaţie şi formare
profesională69.
Pentru fiecare pas al procesului de autoevaluare, Ghidul stabileşte conexiunile cu
CQAF şi oferă exemple, cu valoare orientativă şi nicidecum normativă, de
principii, orientări, formulări şi instrumente, aşa cum au fost ele realizate de către
diferiţi furnizori de educaţie şi formare profesională din Europa. La sfârşitul
„Ghidului“ sunt propuse şi instrumente comune de lucru.
În vederea întăririi cooperării şi a dezvoltării schimbului de bune practici, „Ghidul“ de
autoevaluare a fost urmat de un manual european de interevaluare („peer review“),
realizat în cadrul unui proiect Leonardo da Vinci şi care se află în proces de dezbatere,
validare şi adoptare la nivel european70.
5.3. Iniţiative româneşti privind autoevaluarea
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar a realizat un
ghid de autoevaluare care are la bază un ciclu similar celor prezentate (în modelul
scoţian, respectiv în „Ghidul european de autoevaluare“). Demersul de autoevaluare,
fundamentat pe „ciclul lui Deming“ („plan-do-check-act“ – prezentat mai sus),
cuprinde, în concepţia ARACIP, următorii paşi:
Selectarea domeniului / temei / temelor care vor fi supuse procedurilor de autoevaluare – în funcţie de problemele interne care apar, de rezultatele inspecţiilor. Se
recomandă ca primele aplicări să vizeze toate domeniile şi temele, pentru a avea
o viziune cât de cât cuprinzătoare asupra a ceea ce se întâmplă în şcoală. Ulterior,
însă, se pot alege, pentru autoevaluare, doar anumite domenii sau chiar numai
anumiţi indicatori.
2. Diagnoza nivelului de realizare pentru fiecare dintre temele selectate – utilizând
diferite instrumente –, prin compararea performanţei măsurate cu descriptorii
asociaţi fiecărui indicator. Aici, este esenţială evidenţierea realizărilor, poziţiilor şi
opiniilor grupurilor de interes şi persoanelor semnificative la nivelul şcolii
(părinţi, elevi, cadre didactice, lideri comunitari etc.). Ca metode şi instrumente de
diagnoză pot fi folosite:
observarea pe baza unui ghid de observare;
ancheta – cu chestionar sau interviu (individual sau de grup);
analiza documentelor pe baza unui ghid de analiză documentară.
Pentru fiecare dintre indicatorii selectaţi, sunt construiţi itemi în cadrul
instrumentelor considerate adecvate, fiind la latitudinea şcolii dacă este folosit un
singur instrument sau situaţia este diagnosticată pe baza interpretării rezultatelor
aplicării mai multor instrumente.
3. Judecarea nivelului de realizare – nesatisfăcător, satisfăcător, bun, foarte bun,
excelent –, comparând descrierile calitative ale nivelurilor care există la fiecare
indicator cu ceea ce rezultă din aplicarea instrumentelor.
1.
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Acestea vor fi prezentate în capitolul următor.
European Peer Review Manual for initial VET. Peer Review as an Instrument for Quality Assurance
and Improvement in initial VET. Leonardo da Vinci Project AT/04/C/F/TH-82000. Vienna, November
2005.
70

63

6. Modificarea şi
optimizarea proiectului
de dezvoltare şi a
planurilor

Misiune, scopuri, strategii,
programe, planuri, acţiuni

5. Crearea
grupului de
lucru şi
dezbaterea
rezultatelor

Reflecţie
asupra
rezultatelor şi
acţiune
corectivă

Dezbaterea
asupra calităţii
Valori,
principii
concept,
metodologii

Implementare

1.
Selectarea
domeniulu
i
sau temei
pentru
autoevaluare

7.
Desfăşurarea
activităţilor de
dezvoltare /
optimizare /
remediere

Control , măsurare, evaluare
Reflecţie asupra

2. Diagnoza nivelului de
realizare
3. Judecarea nivelului de
realizare
4. Identificarea punctelor
tari şi a punctelor slabe

Dacă este nevoie, se continuă cu
un nou ciclu de autoevaluare

8. Reaplicarea
instrumentului de
autoevaluare pentru
evidenţierea progresului

Identificarea punctelor tari, a punctelor slabe şi a ţintelor pentru intervenţiile
de remediere / dezvoltare – prin compararea performanţei reale cu cea estimată
prin indicatori / standarde.
5. Crearea unui grup de lucru care să asigure elaborarea şi negocierea activităţilor
de remediere / dezvoltare (care poate fi chiar Comisia de evaluare şi de asigurare a
calităţii, un subgrup al acesteia sau un grup ad-hoc), prin propunerea unor
modificări în documentele programatice ale şcolii. Acest grup de lucru va
cuprinde reprezentanţi ai tuturor grupurilor de interes afectate de eventualele
decizii.
6. Modificarea / optimizarea proiectului de dezvoltare instituţională şi a
planurilor operaţionale asociate. Noile ţinte strategice pentru dezvoltare vor fi
stabilite prin corelarea punctelor slabe cu ameninţările, iar resursele strategice,
prin corelarea punctelor tari cu oportunităţile. De asemenea, modificările vor fi
aduse la cunoştinţa şi discutate cu reprezentanţii principalelor părţi interesate.
4.
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Desfăşurarea activităţilor de dezvoltare / optimizare / remediere – cu
implicarea tuturor celor interesaţi.
8. Reaplicarea instrumentului de evaluare (după un timp de minimum trei luni,
pentru domeniile / temele selectate) pentru a evidenţia progresul realizat.
Rezultatele vor fi împărtăşite iar succesul va fi „celebrat“ la nivelul întregii şcoli.
7.

Mai menţionăm că, la nivelul Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului
Profesional şi Tehnic, a fost dezvoltat un set de instrumente de asigurare a calităţii în
educaţia şi formarea profesională (inclusiv un Manual de autoevaluare, derivat din
Ghidul european, tradus şi adaptat)71, ale cărui caracteristici esenţiale vor fi prezentate
în capitolul următor, dar în context european.

71

Vezi www.tvet.ro.
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Capitolul 6. Abordări europene şi internaţionale privind calitatea educaţiei
Iniţiativele europene privind calitatea educaţiei, chiar dacă sunt de dată recentă,
evidenţiază, deja, o serie de direcţii în care vor evolua sistemele de educaţie şi
formare profesională în viitoarele decenii, direcţii stabilite prin consens la nivelul
instituţiilor europene şi internaţionale.
Aceste direcţii vor trebui avute în vedere la construirea sistemelor naţionale de
management şi de asigurare a calităţii, inclusiv a celor româneşti. Această aliniere este
necesară, pe de o parte, pentru a asigura o integrare reală şi funcţională, din punct de
vedere educaţional, a României în Uniunea Europeană şi, pe de altă parte, pentru ca
iniţiativele româneşti din acest domeniu să fie consonante, din punct de vedere
teoretic şi metodologic cu ceea ce se întâmplă acum în lume. O rămânere în urmă în
privinţa concepţiei sistemelor de management şi de asigurare a calităţii, a valorilor
subsumate şi a metodologiilor aferente ar face extrem de grea nu numai integrarea,
dar chiar şi înţelegerea reciprocă.
Primul document pe care îl supunem atenţiei este „Recomandarea Parlamentului şi a
Consiliului privind cooperarea europeană în evaluarea calităţii educaţiei şcolare“,
întrucât este primul document care stabileşte nişte direcţii clare în domeniu. Această
recomandare urmează unui raport privind calitatea educaţiei în Europa, realizat de un
grup de lucru internaţional între 1997 şi 199972.
Documentul, apărut ca propunere în anul 200073, recomandă ca statele membre să
sprijine îmbunătăţirea calităţii educaţiei şcolare prin măsuri specifice, cum ar fi:
1. Sprijinirea şi, acolo unde este cazul, stabilirea unor sisteme transparente de
calitate, cu următoarele obiective:
Prezervarea calităţii educaţiei şcolare ca bază a învăţării permanente, în
contextul economic, social şi cultural al fiecărui stat membru, luând în
consideraţie, totodată, şi dimensiunea europeană.
Încurajarea autoevaluării ca metodă de învăţare şi dezvoltare instituţională, ca
parte a unui sistem echilibrat care îmbină autoevaluarea cu evaluarea externă.
Clarificarea scopurilor şi condiţiilor pentru autoevaluare la nivelul unităţilor
şcolare şi asigurarea compatibilităţii modului de abordare a autoevaluării cu
restul cadrului legislativ.
2. Sprijinirea şi, acolo unde este cazul, dezvoltarea sistemelor de evaluare
externă cu următoarele scopuri:
Monitorizarea, oferirea de sprijin metodologic şi încurajarea autoevaluării.
Oferirea unei imagini independente a şcolii, asigurând, totodată, permanenţa
procesului de dezvoltare şi optimizare.
3. Încurajarea şi sprijinirea implicării tuturor părţilor interesate în întregul
proces de evaluare din şcoli, cu următoarele scopuri:
Adăugarea unui element definitoriu şi creativ autoevaluării de la nivelul şcolii.
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Asigurarea asumării responsabilităţii
optimizarea instituţională.

comune

pentru

dezvoltarea

şi

4. Sprijinirea formării manageriale şi în domeniul autoevaluării, cu următoarele
scopuri:
Dezvoltarea funcţiei de autoevaluare ca instrument efectiv pentru consolidarea
dezvoltării instituţionale.
Asigurarea unei diseminări eficiente a exemplelor de bună practică şi a noilor
instrumente de autoevaluare.
5.

Sprijinirea capacităţii unităţilor şcolare de a învăţa unele de la altele, la nivel
naţional şi european, cu următoarele scopuri:
Identificarea bunelor practici, a instrumentelor de lucru eficiente şi a
exemplelor de excelenţă („benchmarks“).
Formarea reţelelor de sprijin reciproc şi dezvoltarea evaluării externe.

6. Încurajarea cooperării între autorităţile responsabile pentru calitate în
educaţia şcolară şi promovarea reţelelor europene. Cooperarea va acoperi
următoarele arii:
Schimbul de informaţie şi experienţă, în special la nivelul metodologiei şi al
exemplelor de bune practici.
Dezvoltarea unor sisteme de date comparabile, de indicatori şi de benchmarks
privind sistemele de educaţie, în vederea comparării punctelor tari şi a
slăbiciunilor şi în vederea comparării bunelor practici.
Construirea unei expertize europene în acest domeniu, care poate fi pusă la
dispoziţia autorităţilor din statele membre implicate.
Promovarea contactelor internaţionale dintre experţi.
Acest document prefigurează toate iniţiativele importante în domeniul calităţii
educaţiei prin importanţa acordată atât autoevaluării, ca instrument esenţial de
asigurare a calităţii, cât şi necesităţii schimbului de bune practici şi de instrumente
specifice. Ca un corolar, este subliniată nevoia inter-comparabilităţii sistemelor
şcolare, prin folosirea unor indicatori comuni.
Un alt document important în domeniul calităţii este Raportul european privind
indicatorii calităţii învăţării permanente, publicat în 2002. Acest raport propune un
număr de 15 indicatori de calitate aplicabili învăţării permanente.
Spre deosebire de documentul precedent, care propunea doar nişte linii directoare
foarte generale care vor trebui aplicate sistemelor de asigurare a calităţii, Raportul
propune indicatori concreţi, care permit o comparare a performanţelor diferitelor state
membre sau candidate. Pe de altă parte, Raportul nu propune ţinte concrete sau
niveluri minime acceptabile, din cauza extremei diversităţi de situaţii din
respectivele sisteme şcolare. Pasul următor a fost făcut atunci când s-a căzut de acord
asupra celor 5 „benchmarks“ (ţintele dezvoltării sistemelor europene de educaţie –
orizont 2010 – prezentate deja).
Cei 15 indicatori de calitate privind învăţarea permanentă74 sunt:
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O parte dintre indicatori sunt definiţi, iar altă parte nu au definiţie.
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Aria A: Deprinderi, competenţe şi atitudini
1. Competenţa de lectură – procentajul din fiecare ţară al elevilor la nivelul 1 sau mai
puţin, formulat pe baza scalei PISA75, al competenţei de lectură.
2. Competenţa matematică – procentajul din fiecare ţară al elevilor sub nivelul de
380 de puncte din scala PISA al competenţei matematice.
3. Noi competenţe pentru societatea cunoaşterii – procentajul din fiecare ţară al
elevilor sub nivelul de 400 de puncte din scala PISA pentru competenţa în ştiinţe.
4. Competenţele de „a învăţa să înveţi” – numărul elevilor din fiecare ţară cu
scorurile de până la nivelul de 25% al indexului PISA privind „elaborarea de
strategii“.
5. Cetăţenia activă, competenţele culturale şi sociale – indicator calitativ al
cunoaşterii, implicării şi atitudinilor civice, conform studiilor IEA76.
Aria B: Acces şi participare
6. Accesul la învăţarea permanentă.
7. Participarea la învăţarea permanentă – participarea la educaţie şi formare a
persoanelor cu vârsta între 25 şi 64 ani.
Aria C: Resurse pentru învăţarea permanentă
8. Investiţia în învăţarea permanentă – totalul cheltuielilor pentru educaţie ca
procentaj din PIB.
9. Educatorii77 şi învăţarea – procentajul educatorilor care au urmat programe de
educaţie şi formare în ultimele patru săptămâni.
10. ICT în învăţare – procentajul gospodăriilor cu acces la Internet.
Aria D: Strategii şi dezvoltare
11. Strategii pentru învăţarea permanentă – poziţiile statelor membre privind
dezvoltarea strategiilor de învăţare permanentă.
12. Coerenţa ofertei de învăţare permanentă.
13. Consiliere şi orientare.
14. Acreditare şi certificare.
15. Asigurarea calităţii.
Deja se poate observa o încercare de definire, chiar dacă implicită, a calităţii învăţării
permanente, realizată prin efortul comun al experţilor din statele membre şi candidate.
Toate iniţiativele europene din acest domeniu care au urmat au o parte consistentă
dedicată asigurării calităţii. De exemplu, propunerea privind constituirea unui Cadru
Comun European al Calificărilor (EQF)78 insistă pe legătura între cadrele naţionale şi
cadrul european al calificărilor, pe de o parte, şi procedurile şi sistemele de
management şi de asigurare a calităţii educaţiei şi formării, pe de altă parte.
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Programme for International Student Assessment – Programul pentru Evaluarea Internaţională a
Elevilor (PISA) a fost dezvoltat de OECD. Vezi www.oecd.org.
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IEA: International Association for the Evaluation of Educational Achievement – Asociaţia
Internaţională pentru Evaluarea Randamentului Şcolar.
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Profesori de la diverse niveluri ale sistemului de educaţie, formatori şi alte persoane cu rol de
facilitare a învăţării.
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Vezi http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/com_2006_0479_en.pdf.
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Documentele privind EQF propun o serie de principii ale asigurării calităţii în
educaţie şi formare:
Politicile şi procedurile de asigurare a calităţii vor acoperi toate nivelurile
sistemelor de educaţie şi formare.
Asigurarea calităţii va deveni o parte integrantă a managementului instituţiilor
de educaţie şi formare.
Asigurarea calităţii va include evaluarea regulată a instituţiilor sau
programelor prin structuri sau agenţii de monitorizare / evaluare externă.
Structurile şi agenţiile de monitorizare / evaluare externă a calităţii vor fi, la
rândul lor, monitorizate şi evaluate.
Asigurarea calităţii va fi multidimensională, se va referi la context, „intrări“,
procese şi „ieşiri“, accentul căzând pe rezultatele învăţării.
Sistemele de asigurare a calităţii vor include următoarele elemente:
- obiective şi standarde clare şi măsurabile;
- linii directoare pentru implementare, incluzând implicarea părţilor
interesate;
- resurse adecvate;
- metode de evaluare consistente, care combină autoevaluarea cu evaluarea
externă;
- mecanisme de feedback şi proceduri de îmbunătăţire;
- asigurarea accesibilităţii largi a rezultatelor evaluării.
Iniţiativele privind asigurarea calităţii la nivel internaţional, naţional şi regional
vor fi coordonate pentru a asigura coerenţa, sinergia şi analizele de sistem.
Asigurarea calităţii va fi un proces colaborativ la nivelul întregului sistem de
educaţie şi formare, implicând toate părţile interesate relevante, atât la nivelul
statelor membre, cât şi la cel european.
Liniile directoare privind asigurarea calităţii, elaborate la nivel comunitar, se
vor constitui în puncte de referinţă pentru inter-evaluare şi inter-învăţare.
Se poate vedea evoluţia de la principiile enunţate în 2000 la cele propuse în 2007,
chiar dacă, în privinţa esenţei, există o continuitate indiscutabilă. De asemenea,
devine vizibilă orientarea spre „modelul EFQM“ precum şi adoptarea „ciclului lui
Deming“ în procesul de asigurare a calităţii.
Considerăm că nu este lipsită de interes prezentarea, în Anexa 2, a unui set de
standarde privind funcţionarea unităţilor şcolare, propus de o asociaţie de şcoli
din Statele Unite ale Americii. Chiar dacă avem în vedere caracteristicile sistemului
american – descentralizarea extremă, diversitatea etc. –, se pot, totuşi, vedea multe
asemănări atât cu standardele de acreditare propuse prin legislaţia calităţii din
România, cât şi cu diferitele iniţiative europene. Se pot observa:
orientarea spre calitate a criteriilor de acreditare;
combinarea criteriilor de acreditare cu standardele de calitate;
combinarea indicatorilor cantitativi („hard“) cu cei calitativi („soft“) în
definirea calităţii.
Cele mai importante iniţiative europene în privinţa calităţii educaţiei s-au derulat la
nivelul învăţământului superior şi al educaţiei şi formării profesionale. Motivele
(deja menţionate pe parcursul acestei lucrări) sunt evidente: pe de o parte, nevoia de
creştere a competitivităţii învăţământului care duce la calificări pe piaţa internaţională
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şi, pe de altă parte, nevoia de compatibilizare a sistemelor de educaţie şi formare
profesională din perspectiva liberei circulaţii a forţei de muncă şi, implicit a
calificărilor. Ca atare, în paragraful următor, vom încerca o scurtă prezentare a acestor
iniţiative.
6.1. Calitatea educaţiei în învăţământul superior
În domeniul învăţământului superior, declaraţia de la Bologna, semnată de miniştrii
educaţiei din 29 de ţări europene pe 19 iunie 1999, a declanşat procesul de creare a
unei Arii Europene a Învăţământului Superior (EHEA), care urmăreşte să facă
educaţia europeană „mai compatibilă şi comparabilă, mai competitivă şi mai atractivă
pentru cetăţenii proprii şi pentru cei de pe alte continente”. În cadrul procesului de la
Bologna, problematica asigurării calităţii joacă un rol din ce în ce mai important. În
acest scop, a fost creată Asociaţia Europeană pentru Asigurarea Calităţii în
Învăţământul Superior (ENQA).
La Bergen, în 2005, miniştrii educaţiei din ţările semnatare ale Declaraţiei de la
Bologna, au adoptat standardele şi liniile directoare pentru asigurarea calităţii în
EHEA şi s-au angajat să încurajeze dezvoltarea agenţiilor naţionale care vor evalua
calitatea educaţiei oferite de instituţiile de învăţământ superior. S-a decis constituirea
unui Registru european al agenţiilor de asigurare a calităţii şi crearea unor sisteme
şi proceduri comune de acreditare a instituţiilor de învăţământ superior, pe baza
standardelor şi liniilor directoare propuse de ENQA.
Conferinţa Miniştrilor educaţiei de la Londra din mai 2007, a discutat în mod special
situaţia Ariei Europene a Învăţământului Superior (EHEA) în contextul globalizării.
În mod evident, problematica asigurării calităţii nu putea să lipsească. S-a putut
constata un progres semnificativ în implementarea standardelor şi liniilor directoare
comune (adoptate la Bergen) în toate ţările membre ale EHEA. S-a decis oficializarea
Registrului european al agenţiilor de asigurare a calităţii şi iniţierea înscrierii
agenţiilor de evaluare externă în acest registru (pe baza unor proceduri de evaluare
transparente şi independente), urmând ca modul de operare a acestuia să fie evaluat
extern la doi ani, cu implicarea tuturor părţilor interesate.
Promotorul viziunii comune privind asigurarea şi evaluarea calităţii învăţământului
superior este deja amintita Asociaţie Europeană pentru Asigurarea Calităţii în
Învăţământul Superior (ENQA), ai cărei membri sunt agenţii de evaluare externă a
calităţii, stabilite la nivel naţional sau regional şi care utilizează principiile, criteriile,
standardele şi metodologiile stabilite pe plan european. Pentru a deveni membre ale
ENQA, agenţiile de evaluare trebuie să îndeplinească mai multe condiţii, dar, mai
mult decât orice, să respecte şi să aplice standardele şi liniile directoare ale
asigurării calităţii în cadrul ariei europene a învăţământului superior79. Au fost
dezvoltate trei categorii de standarde şi linii directoare la nivel european:
1. Standarde şi linii directoare europene pentru asigurarea internă a calităţii în
cadrul instituţiilor de învăţământ superior, care cuprind următoarele zone de interes:
strategiile, politicile şi procedurile pentru asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii;
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Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (2005).
Helsinki: ENQA.
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mecanismele formale privind aprobarea, monitorizarea şi revizuirea periodică
ale programelor de studiu şi ale calificărilor;
criteriile, reglementările şi procedurile publice şi consistente privind evaluarea
studenţilor;
sigurarea calităţii personalului de predare;
resursele de învăţare şi sprijinul pentru studenţi;
sistemul informaţional – eficient şi relevant;
informarea publicului – în mod imparţial şi obiectiv – privind programele şi
calificările oferite.
2. Standarde şi linii directoare europene pentru asigurarea externă a calităţii în
cadrul instituţiilor de învăţământ superior, care se bazează pe următoarele principii
directoare:
Procedurile de asigurare externă a calităţii vor lua în considerare eficacitatea
proceselor de asigurare internă a calităţii – descrise în prima categorie de
standarde şi linii directoare.
Scopurile şi obiectivele proceselor de asigurare a calităţii vor trebui dezvoltate
şi făcute publice înainte ca procesele respective să fie iniţiate.
Orice decizie formală, care urmează procedurilor de asigurare externă a
calităţii, va trebui să se bazeze pe criterii explicite, publice şi aplicate constant.
Toate procesele de asigurare externă a calităţii trebuie concepute pentru a se
asigura adecvarea la scopurile explicite stabilite pentru evaluare.
Rapoartele vor fi publice şi scrise într-un stil accesibil grupurilor ţintă.
Procesele de asigurare externă a calităţii, care vor cuprinde recomandări de
acţiune ulterioară şi care vor implica planuri ulterioare de acţiune, vor conţine
şi proceduri consistente de follow-up.
Asigurarea externă a calităţii instituţiilor şi / sau programelor de studii va fi
realizată periodic. Durata ciclului de evaluare şi dintre evaluări va fi clar
definită şi făcută publică.
Agenţiile de asigurare a calităţii vor produce, periodic, rapoarte generale care
descriu şi analizează rezultatele evaluărilor.
3. Standarde europene pentru agenţiile de asigurare externă a calităţii cuprind
următoarele prevederi:
Asigurarea externă a calităţii prin agenţii se va baza pe principiile şi procesele
descrise în cea de-a doua categorie de standarde descrisă mai sus.
Agenţiile de asigurare externă a calităţii vor fi recunoscute formal de către
autorităţile publice competente din cadrul EHEA şi vor avea un statut legal
clar.
Agenţiile vor realiza în mod regulat activităţi de evaluare externă a calităţii, la
nivel instituţional şi al programelor de studiu.
Agenţiile vor dispune de resurse umane şi financiare adecvate şi proporţionale
pentru a realiza în mod eficient atât activităţile de asigurare externă a calităţii,
cât şi dezvoltarea propriilor procese şi proceduri.
Agenţiile îşi vor stabili clar misiunea şi obiectivele, prin documente
disponibile în mod public.
Agenţiile vor trebui să fie independente din punctul de vedere al
responsabilităţii pentru propriile activităţi, dar şi în privinţa posibilelor
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influenţe din partea instituţiilor de învăţământ superior, ministerelor sau altor
părţi interesate.
Agenţiile vor folosi procese şi proceduri, anterior definite şi făcute publice.
Aceste procese vor include:
- O procedură de autoevaluare sau echivalentă pentru subiectul evaluării.
- O evaluare externă realizată de un grup de experţi (incluzând
reprezentanţi ai studenţilor) şi vizite pe teren.
- Publicarea unui raport, incluzând orice decizie, recomandare sau alte
rezultate formale.
- O procedură de follow-up, prin care să se monitorizeze acţiunile
întreprinse de subiectul evaluării pe baza recomandărilor cuprinse în
raport.
Agenţiile îşi vor stabili proceduri privind propria răspundere publică.
Documentul menţionat, care explicitează, apoi, cele trei categorii de standarde şi linii
directoare, a început să fie folosit în dezvoltarea sistemelor naţionale de management
şi de asigurare a calităţii şi în activitatea agenţiilor de evaluare externă a calităţii în
învăţământul superior. Deja se poate constata creşterea schimburilor de „bună
practică“ în domeniu şi chiar un apel sporit la „inter-evaluare“ ca modalitate esenţială
de creştere a încrederii în programele universitare de studiu oferite. Multe instituţii de
învăţământ superior, indiferent dacă există sau nu agenţii de evaluare externă în
propria ţară, apelează la evaluatori externi, prin proceduri stabilite la nivel naţional
sau chiar la nivel instituţional (în cadrul procesului de evaluare internă /
autoevaluare).
În România, Legea calităţii educaţiei80, precum şi cadrul normativ creat pentru
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), iau în
considerare multe din principiile şi cerinţele prezentate mai sus.
6.2. Cadrul comun european pentru asigurarea calităţii în educaţia şi formarea
profesională (CQAF)
Al doilea sector al educaţiei în care sistemele de management şi de asigurare a calităţii
au început să se dezvolte este, din motivele deja menţionate, învăţământul profesional
şi tehnic (sau, cum se numeşte la nivel european, „educaţia şi formarea profesională“
– EFP). Reamintim că, în cadrul „procesului Copenhaga“ de dezvoltare a
învăţământului profesional şi tehnic, există deja trei produse importante. Unul dintre
ele, Manualul european de autoevaluare, fiind deja prezentat (în liniile sale esenţiale),
ne vom concentra, în cele ce urmează, asupra celorlalte două: Cadrul Comun
European de Asigurare a Calităţii în educaţie şi formare profesională (CQAF) şi
Reţeaua Europeană de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Formare Profesională
(ENQA-VET).
Cadrul Comun European de Asigurare a Calităţii în educaţie şi formare
profesională (CQAF) a fost elaborat de un grup tehnic de lucru al Comisiei Europene,
sub patronajul Centrului European pentru Dezvoltarea Educaţiei şi Formării
Profesionale (CEDEFOP), instituţie oficială europeană cu sediul la Salonic (Grecia).
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Care va fi prezentată în capitolul 8 al lucrării.
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Forma finală a documentului care descrie CQAF a fost publicată în 2003, iar în mai
2004 a fost ratificat de către Comisia Europeană.
CQAF este un „cadru-umbrelă“, pe baza căruia fiecare stat membru îşi va elabora
propriile sisteme naţionale de asigurare a calităţii în educaţie şi formare profesională.
Ca urmare, el este mai mult o declaraţie de principii şi o enumerare a domeniilor
esenţiale, din care ar trebui derivate ulterior (în funcţie de specificul naţional), sisteme
şi proceduri de asigurare a calităţii.
Ca principii, CQAF propune81:
responsabilitatea furnizorilor de EFP pentru calitatea ofertei educaţionale;
autoevaluarea, realizată anual, la nivelul furnizorului de EFP;
autoevaluarea şi evaluarea (în toate domeniile) bazată pe criterii clare şi
cunoscute;
evaluarea pe bază de competenţe a rezultatelor educaţiei şi formării
profesionale;
demonstrarea atingerii competenţei şi îndeplinirii criteriilor prin prezentarea
de dovezi;
un ciclu al calităţii inspirat din „cercul lui Deming“.
Ciclul calităţii82 propus de CQAF, are cinci domenii (unul în plus faţă de cel al lui
Deming):

Planificare

Revizuire

Metodologie

Implementare

Evaluare

Fiind un cadru general, CQAF nu a fost conceput ca un set de proceduri, ci doar ca un
set de principii şi posibili indicatori generali, de întrebări şi posibile răspunsuri –
atât la nivelul sistemului, cât şi la cel al furnizorului de EFP.
Ca urmare, CQAF poate fi folosit cu mai multe finalităţi. El poate fi util ca:
imagine a elementelor-cheie ale calităţii în EFP;
listă de verificare a criteriilor fundamentale ale calităţii în EFP la nivel
european;
81

Vezi, pentru mai multe amănunte, site-ul Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului
Profesional şi Tehnic www.tvet.ro.
82
Vezi An European Guide on Self-assessment for VET-providers. Final Version. October 2003.
Salonic: CEDEFOP.
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instrument de îmbunătăţire a calităţii EFP;
set de norme privind calitatea EFP.
Se atrage, însă, atenţia că trebuie păstrat un echilibru corespunzător între nivelul
prescriptiv, normativ şi nevoia de autonomie la nivelul furnizorului de formare, dar
şi al sistemelor de EFP din ţările membre. Ca atare, în continuarea prezentării CQAF,
se dau doar exemple de liste de verificare, de instrumente şi de norme specifice,
urmând ca fiecare stat membru să decidă la ce nivel de generalitate va folosi
instrumentul respectiv.
În România, s-a preferat nivelul normativ, instrumentele de asigurare a calităţii,
inclusiv Manualul de autoevaluare şi cel de inspecţie (cu procedurile aferente),
acestea fiind adoptate prin ordin de ministru.
În cadrul adaptării româneşti a CQAF, fiecăruia din cele cinci domenii menţionate mai
sus le sunt asociate anumite „zone“ de interes, numite „Principii“, după cum urmează:
La domeniul „Metodologie“ se evaluează efectiv managementul calităţii –
în speţă, autoevaluarea şi procedura de inspecţie / validare a rezultatelor
autoevaluării.
În privinţa domeniului „Planificare“ se vor avea în vedere responsabilităţile
managementului, managementul resurselor şi proiectarea şi dezvoltarea.
La domeniul „Implementare“ se vor evalua procesele fundamentale:
predarea şi învăţarea, precum şi evaluarea şi certificarea rezultatelor
învăţării.
La „Evaluare“ se va avea în vedere modul în care se fac măsurarea şi
analiza.
La domeniul „Revizuire“ se vor analiza modul în care se realizează
feedbackul, precum şi modul în care acesta duce la schimbare şi
îmbunătăţire.
Toate aceste cinci domenii, împreună cu „principiile“ aferente, sunt dezvoltate pe larg
în cele două manuale – de autoevaluare şi de inspecţie, bazate ambele pe Ghidul
European de Autoevaluare, deja prezentat (pe scurt) mai sus.
În privinţa ENQA-VET, cel de-al treilea element esenţial al dezvoltărilor europene în
privinţa calităţii EFP, menţionăm doar că, spre deosebire de ENQA, care este o reţea /
asociaţie de instituţii, ENQA-VET este o reţea de persoane – specialişti şi
reprezentanţi ai partenerilor sociali – cu poziţii oficial recunoscute în ţările de origine
în domeniul EFP. Sub egida ENQA-VET s-au format mai multe grupuri de lucru,
care au elaborat diferite materiale, care, la rândul lor, fiind susţinute în mod oficial de
diferite instituţii europene, sunt propuse statelor membre. ENQA-VET şi-a constituit,
începând cu 2006, puncte naţionale de referinţă.
În România, în martie 2006, a fost creat Grupul Naţional de Asigurare a Calităţii în
Educaţia şi Formarea Profesională (GNAC), ca punct naţional de referinţă al
ENQA-VET. GNAC este, subliniem, o structură informală care grupează, însă,
reprezentanţi ai tuturor instituţiilor implicate în asigurarea calităţii educaţiei şi
formării profesionale. GNAC şi-a asumat următoarele funţii de bază:
facilitarea coordonării interministeriale dintr-o perspectivă integrată a
sistemului de EFP;
informarea părţilor interesate relevante asupra activităţilor ENQA-VET;
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facilitarea implementării programului de lucru al ENQA-VET;
sprijinirea transpunerii CQAF în context naţional şi promovarea acestuia;
susţinerea vizitelor de învăţare reciprocă (peer learning) şi a altor instrumente
de învăţare şi schimb de experienţă la nivel european;
formularea de propuneri şi recomandări către părţile interesate cu privire la
implementarea CQAF.
6.3. Deschideri internaţionale
Pe plan internaţional, eforturile de unificare conceptuală în domeniul asigurării
calităţii sunt întreprinse, pe lângă OECD, de o serie de organisme subordonate
Organizaţiei Naţiunilor Unite, în special de către UNESCO. Astfel, raportul
„Education For All“ (EFA) din 200483 se centrează pe calitate. Calitatea educaţiei
este considerată drept o condiţie absolut necesară pentru a asigura pentru toţi
copiii, tinerii şi adulţii cunoaşterea şi competenţele necesare dezvoltării personale
şi sociale.
În contextul internaţional în care activează UNESCO, sunt definiţi cinci factori majori
care afectează calitatea:
educabilii – a căror diversitate trebuie recunoscută;
contextul economic şi social din fiecare ţară;
resursele umane şi materiale;
procesele de predare şi de învăţare;
rezultatele şi beneficiile educaţiei.
Având în vedere extrema diversitate a sistemelor educaţionale, a resurselor
disponibile pentru educaţie şi, mai ales, situaţia ţărilor sărace, demersul UNESCO este
mult mai general şi mai încărcat valoric decât cel european. Totodată, demersul
UNESCO este subordonat scopului general al „educaţiei pentru toţi“ şi celor 6 scopuri
subiacente urmărite în ultimii 15 ani84, în condiţiile în care doar 41 ţări (o treime din
ţările în care s-au putut face evaluări) au atins sau sunt foarte aproape de realizarea
acestor scopuri. Foarte interesant ni se pare indicatorul fundamental al calităţii
educaţiei oferite – rata de supravieţuire în clasa a 5-a – , considerat ca având valoare
predictivă privind rezultatele şcolare ulterioare.
O orientare similară poate fi regăsită şi în documentele celei de-a 32-a Conferinţe
Generale a UNESCO (septembrie – octombrie 2003), sub forma documentului final al
Mesei Rotunde a miniştrilor educaţiei privind calitatea în educaţie85. Analizând
recomandările reieşite la această masă rotundă, putem identifica foarte multe elemente
comune cu celelalte abordări naţionale şi internaţionale menţionate mai sus. Astfel,
noul concept al „calităţii educaţiei“ este caracterizat prin:
Eliminarea inechităţilor (inclusiv cea de gen) şi a disparităţilor privind oferta
de educaţie şi accesul la tehnologii moderne şi la resurse.
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Vezi http://portal.unesco.org/education/.
Educaţia şi îngrijirea în copilăria timpurie; universalizarea educaţiei primare; învăţarea pentru tineri
şi adulţi; alfabetizarea; genul; calitatea.
85
Communique of the Ministerial Round Table on Quality of Education / UNESCO’s General
Conference 32nd Session. 29 September - 17 October 2003 – vezi http://portal/unesco/org.
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Evoluţia permanentă şi dinamismul conceptului de calitate a educaţiei într-o
societate a cunoaşterii şi în contextul unei globalizări tot mai pronunţate. Ca
urmare, noul concept al calităţii trebuie să ia în consideraţie valorile umane
comune.
Necesitatea implicării tuturor părţilor interesate şi transparenţa sistemelor de
asigurare a calităţii.
Accentuarea valorilor cetăţeniei democratice şi ale solidarităţii. Educaţia
pentru drepturile omului şi cea pentru dezvoltare durabilă devin esenţiale.
Asigurarea, prin educaţie, a dezvoltării individuale dar şi cea a grupurilor
sociale.
Accentul strategic pe educatori şi pe dezvoltarea lor profesională.
Utilizarea noilor tehnologii în oferta de programe educaţionale şi încurajarea
mass-media de a oferi programe educaţionale de calitate.
Promovarea învăţării limbilor străine ca mijloace esenţiale de comunicare
inter-umană.
Necesitatea creşterii investiţiei în educaţie – care trebuie considerată ca
prioritate naţională în toate statele –, dar şi a eficienţei folosirii resurselor
disponibile.
Necesitatea dezvoltării sistemelor de indicatori şi standarde de calitate pe baza
unor date şi informaţii consistente.
Dezvoltarea sistemelor de decizie în educaţie, pe baza implicării părţilor
interesate şi a creşterii autonomiei locale.
Focalizarea pe comunităţile cele mai dezavantajate.
Focalizarea pe educaţia timpurie.
Dezvoltarea programelor sociale din şcoli (în special hrană pentru copii).
Favorizarea, prin curriculumul şcolar, a înţelegerii evoluţiei societăţii şi a
caracteristicilor societăţii contemporane.
Educaţia centrată pe valori: empatie, compasiune, cinste, integritate, nonviolenţa, înţelegerea şi respectarea diversităţii.
Dezvoltarea participării elevilor la viaţa şcolară.
Sisteme manageriale responsabile în faţa societăţii.
Încurajarea procedurilor de acreditare şi de asigurare a calităţii.
Încurajarea transferului de bune practici.
Promovarea alfabetizării funcţionale la nivelul tuturor categoriilor de vârstă,
mai ales în rândul adulţilor.
Focalizarea evaluării pe rezultate şi mai puţin pe „intrările“ în sistem.
Încurajarea schimbului de informaţii, de bune practici, de elevi şi de studenţi,
de programe şi de expertiză între ţările lumii.
Creşterea contribuţiei la educaţie a sectorului privat şi a organizaţiilor
nonguvernamentale.
Considerăm recomandările de mai sus ca o sinteză a orientărilor actuale şi a
principiilor definitorii privind calitatea educaţiei, aşa cum se configurează ele pe plan
internaţional şi, totodată, ca o concluzie la acest capitol.
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Partea a III-a. Managementul calităţii educaţiei în România
Capitolul 7. Cultura calităţii în învăţământul românesc
Evoluţiile recente de la nivel naţional şi internaţional, deja menţionate, au făcut
necesară construirea unui sistem de management şi de asigurare a calităţii care să
cuprindă elemente definite atât la nivel naţional, prin structurile special create, cât şi
la nivel local.
Or, este nevoie ca aceste elemente – fie că este vorba de criterii, indicatori, standarde
sau descriptori – să fie înţelese şi utilizate în mod unitar. În absenţa unei viziuni
unitare şi a unei înţelegeri comune a ceea ce înseamnă o „şcoală bună“, crearea unui
sistem naţional de management şi de asigurare a calităţii este imposibilă.
Dată fiind şi noutatea domeniului pentru învăţământul românesc, precum şi toate
elementele privind încărcătura axiologică a acestui concept, a devenit necesară
realizarea unor cercetări privind modul în care oamenii şcolii dar şi alţi purtători de
interese (părinţi, angajatori etc.) înţeleg „calitatea educaţiei“.
Ca urmare, au existat în ultimii ani mai multe iniţiative care au vizat, direct sau
indirect, analiza culturii organizaţionale86 dominante în şcoala românească, în general,
dar şi, în special, definirea „culturii calităţii“. Aceste analize sunt utile pentru:
clarificarea valorilor şi a reprezentărilor care fundamentează, în mod
specific, conceptul românesc al calităţii în educaţie, precum şi identificarea
practicilor asociate acestui concept;
compararea valorilor, reprezentărilor şi practicilor curente în şcoala
românească cu cele promovate în sistemele educaţionale europene şi pe plan
internaţional;
propunerile privind seturile de principii directoare strategice, criterii,
indicatori şi metodologii care să fie promovate în demersurile de introducere
a sistemelor de management şi de asigurare a calităţii.
7.1. Elemente de cultură organizaţională în şcoala românească
Identificarea unor trăsături specifice ale culturii organizaţiilor şcolare din România ne
va ajuta să găsim răspunsuri pertinente la o serie de întrebări legitime, mai ales în
contextul reformei educaţionale:
Sunt măsurile de reformă congruente cu valorile, reprezentările, credinţele şi
alte elemente culturale dominante în şcoala românească ?
Care dintre aceste valori, reprezentări etc. pot fundamenta o educaţie adecvată
„societăţii cunoaşterii“ ?
Care dintre elementele culturii organizaţionale a şcolii româneşti sunt contrare
celor dominante în celelalte sisteme educaţionale europene ?
Cum putem schimba cultura organizaţiilor şcolare pentru a facilita atât
dezvoltarea societăţii cunoaşterii, cât şi integrarea europeană ?
Considerăm că răspunsurile la aceste întrebări sunt esenţiale pentru decizia strategică
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Reamintim că înţelegem cultura organizaţională drept un complex specific de valori, credinţe
conducătoare, reprezentări, înţelesuri, căi de gândire împărtăşite de membrii unei organizaţii, care
determină modurile în care aceştia se vor comporta în interiorul şi în afara organizaţiei respective şi care
sunt transmise noilor membri drept corecte.
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privind continuarea şi / sau redirecţionarea reformei educaţionale. Studiile recente
privind schimbarea în educaţie87 demonstrează că acolo unde o anumită măsură de
reformă nu este văzută şi ca o schimbare culturală, măsura respectivă eşuează. La
noi, această aserţiune este cu atât mai adevărată, cu cât avem la activ cinci decenii de
tristă experienţă a „dublei gândiri“. Ca urmare, o schimbare sau o reformă
educaţională va avea succes numai dacă se va referi, în mod conştient şi programatic,
şi la aspectele culturale dominante din sistemul şcolar. Altfel, dacă valorile şi celelalte
elemente culturale care se doresc a fi promovate vor intra conflict cu cele existente,
schimbarea va fi mimată şi nu realizată efectiv. Acest lucru este evidenţiat în studiile
de impact realizate în ultimii ani88: oamenii şcolii (profesori, directori, inspectori), au
aplicat măsuri de reformă fără să le înţeleagă, fără să le cunoască şi chiar, mai
ales, fără să le accepte.
Cantonarea unităţilor şcolare şi, respectiv, a culturilor lor organizaţionale pe
coordonate anacronice va limita capacitatea şcolii de a produce o ofertă educaţională
de calitate, adecvată unei societăţi democratice şi economiei de piaţă, acţionând astfel
ca factor de blocaj în calea schimbării, dezvoltării, creşterii organizaţiei şcolare
şi generând consecinţe negative în dezvoltarea copiilor, adolescenţilor şi tinerilor
cuprinşi în unităţile de învăţământ. Din această perspectivă, este necesară
promovarea, în cadrul reformei educaţionale, a unor noi elemente de cultură
organizaţională, având drept finalitate formarea elevilor şcolii în spiritul valorilor
globale, autonomiei personale, raportării creative şi flexibile la grupuri şi organizaţii
din cadrul societăţii.
Nu trebuie uitată influenţa, în cadrul culturii organizaţionale dominante, a elementelor
induse de:
influenţa totalitarismului – care îşi perpetuează prezenţa prin percepţii,
mentalităţi, atitudini, comportamente –, regăsită şi la nivelul actorilor
educaţionali;
existenţa în stare latentă şi cu potenţial de actualizare a elementelor culturale
tradiţionale, care şi-au pierdut influenţa sau care au fost devalorizate în cursul
regimului dictatorial;
apariţia – în deceniul de „tranziţie“ – a unor factori culturali inediţi, ca efect
al contextului social specific şi al deschiderii către exterior.
Putem plasa discuţia asupra culturii organizaţionale a şcolii în contextul mai larg
social şi educaţional românesc, rezultatele cercetării putând oferi o prognoză privind
modul în care noile iniţiative privind calitatea educaţiei (care vor fi prezentate în
capitolul următor) vor fi primite la nivel social general. În utilizarea acestor date va
trebui să aibă în vedere următoarele premise comune oricărei cercetări de acest tip:
cultura organizaţională se constituie şi evoluează sub influenţa unor tendinţe
dominante şi a unor elemente de schimbare care acţionează la nivelul
învăţământului, dar şi în cadrul altor componente ale societăţii;
demersurile orientate către schimbarea unor elemente culturale în contextul
şcolii trebuie să ţină seama de întregul evantai de factori sociali şi educaţionali
care au impact în acest domeniu;
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Vezi, de exemplu, Maehr, M., şi Midgley, C. (1996).
Vezi Impactul măsurilor de reformă la nivelul unităţii şcolare (2001, 2002); Reformă şi continuitate
în curriculumul învăţământului obligatoriu (2002).
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cultura organizaţiei şcolare trebuie să integreze valori, principii, practici ale
unor modele de gândire şi formare care sunt în acord cu exigenţele unei
societăţi democratice şi cu cerinţele economiei de piaţă.
Cu toată importanţa subiectului, nu există decât puţine studii şi cercetări dedicate
problematicii culturii organizaţionale dominante în şcoala românească. Doar Institutul
de Ştiinţe ale Educaţiei a abordat direct şi explicit acest subiect.
Studiile elaborate de către I.S.E se referă în mod special la elementele culturale (în
special valorile) care trebuie promovate în mod conştient şi sistematic în procesul
reformei, făcând, totodată, şi o analiză a unor prejudecăţi, stereotipuri şi
reprezentări de natură culturală, majoritatea derivate din caracterul birocratic al
sistemului şcolar şi care au fost perpetuate, însă, şi prin tradiţie.
Primul studiu89 se apleacă, în mod deosebit, asupra prejudecăţilor şi stereotipurilor –
care au fost identificate drept blocaje induse de o cultură numită „a rutinei“ în calea
reformei. Dintre cele analizate, le menţionăm pe următoarele:
profesorul funcţionar;
elevul subordonat;
izolarea sălii de clasă şi a şcolii;
aplicarea uniformă în tot sistemul de învăţământ a regulamentelor,
materialelor didactice şi măsurilor de reformă stabilite la nivel central;
separarea expertizei de practica educaţională şi ruptura dintre cercetarea
pedagogică şi dezvoltarea curriculumului;
sacralizarea corectitudinii formale a activităţii în detrimentul preocupării
pentru rezultatele efective ale acesteia;
exacerbarea valorilor disciplinei şi controlul extrem de strâns;
promovarea omogenităţii, sub toate formele ei (inclusiv a „claselor de nivel90”)
– acum, când tendinţa este de integrare în colective de elevi cu performanţe
diferite – „multilevel“);
comunicare predominant verticală şi descurajarea comunicării orizontale;
tendinţa de a evita conflictele – care, în urma acestui fapt, nici nu sunt
rezolvate;
Autorii acestui studiu sugerează necesitatea promovării acelor valori care favorizează
dezvoltarea unei autentice „culturi a schimbării“ – contradictorie, în foarte multe
aspecte, cu cea care caracterizează, în prezent, majoritatea şcolilor. Concluziile acestui
studiu sunt confirmate într-o altă lucrare91 care constată, de asemenea, caracterul
birocratic al şcolii româneşti – al cărei design, stabilit prin anii '50, a favorizat
expansiunea sistemului şcolar, dar care, în prezent, blochează reformele educaţionale
de tip calitativ – care caracterizează, în prezent, mişcarea educaţională din întreaga
lume. Şi aici, este evidenţiată necesitatea promovării unei autentice culturi a reformei.
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Cultura organizaţională a şcolii româneşti (1998).
Separarea elevilor în funcţie de nivelul general al performanţei în învăţare: clase / colective de elevi
diferite, pentru elevii “buni”, elevii “mediocrii” şi elevii “slabi” în privinţa
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Miroiu, Adrian (et. alii) (1998).
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Cel de-al doilea studiu al I.S.E92 este unul de impact şi nu tratează decât indirect şi
subsidiar cultura organizaţională. Totuşi, au putut fi identificate multe dintre trăsăturile
menţionate deja ale culturii organizaţionale – aşa cum apar ele din investigaţii de teren:
Uniformitatea – care este prezentă atât în aspectul general al şcolilor observate,
cât şi în mentalitatea oamenilor şcolii (existând extrem de puţine elemente de
diferenţiere a unei şcoli de alta). Dintre aspectele legate de uniformitate
menţionăm decorarea şi „pavoazarea“ şcolilor şi sălilor de clasă, care este cea
clasică, precum şi pledoaria majorităţii purtătorilor de interese (cu excepţia
elevilor) pentru (re)introducerea uniformei.
Lipsa de iniţiativă indicată, printre altele, de tendinţa de a imita (de exemplu,
„schimbul de experienţă“ este forma dominantă de dezvoltare profesională), dar
şi de permanenta aşteptare a „indicaţiilor“ şi teama directorilor şi a profesorilor
de a-şi asuma iniţiative: „Dacă vine vreun inspector şi spune că nu e bine?“.
Centrarea excesivă pe ofertantul de educaţie (pe şcoală) şi nu pe client –
dovedită prin mobilarea aproape exclusivă cu bănci (şi nu întotdeauna din cauza
lipsei de resurse…), asumarea iniţiativei educaţionale aproape în exclusivitate de
către profesor (elevii nefiind încurajaţi să pună întrebări şi să ia decizii),
decorarea şcolii şi a claselor de către şi pentru profesori, constatarea elevilor că
profesorii sunt preocupaţi mai mult de aspectele legate de disciplină decât de
educaţie, neîncrederea profesorilor în judecata elevilor (ei declarând că elevii nu
pot aprecia nivelul de pregătire a profesorilor, în timp ce elevii ar dori să aibă un
cuvânt de spus în acest sens), neimplicarea reală a elevilor în procesul decizional
de la nivelul şcolii (consiliile consultative ale elevilor funcţionează – acolo unde
funcţionează – mai mult formal), centrarea predării pe disciplina predată, şi nu pe
nevoile elevilor etc.
Sentimentul incertitudinii şi al provizoratului indus de teama de schimbare,
care face ca orice tentativă de schimbare să fie văzută ca „instabilitate“.
Închiderea şcolii demonstrată, printre altele, de credinţa că mass-media face
concurenţă neloială şcolii şi oferă modele negative (în condiţiile în care şcoala nu
este capabilă să ofere alternative), neimplicarea şcolilor – mai ales în mediul
rural – în proiecte internaţionale, sentimentul că activităţile de colectare de
fonduri sunt „umilitoare“ şi „coboară prestigiul şcolii“.
„Prăpastia între generaţii“ (adâncită şi de faptul că profesorii – cel puţin în
mediul rural – sunt fie aproape de pensionare, fie foarte tineri).
Apariţia unui sentiment al ineficienţei şi / sau al inutilităţii şcolii.
În evidenţierea unor aspecte mai concrete legate de ethos-ul şcolar, putem menţiona şi
unele concluzii ale Celui de-al Treilea Studiu Internaţional privind Matematica şi
Ştiinţele (TIMSS) atât la aplicarea iniţială, din 1995, cât şi la repetarea sa, în 199993, din
care amintim doar menţiunile la ceea ce elevii consideră a fi „probleme serioase“ în
şcolile lor:
fuga de la ore (29%);
absenteismul (27%);
vătămarea fizică produsă între elevi (22%);
intimidarea sau abuzul verbal asupra elevilor (21%);
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Impactul măsurilor de reformă la nivelul unităţii şcolare (2001).
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furtul (19%);
intimidarea sau abuzul verbal asupra profesorilor sau personalului (14%);
vandalismul (11%);
întârzierile la oră (11%).
Cu excepţia cazurilor de vandalism, în toate celelalte cazuri procentele sunt mai mari
decât media internaţională. Aceasta arată caracterul real al acestor probleme care ţin,
mai mult, de „atmosfera“ care domneşte în şcoli decât de existenţa sau inexistenţa
măsurilor de reformă, cu atât mai mult cu cât aceste probleme nu sunt abordate
sistematic prin măsuri specifice de combatere (poate, cu excepţia absenteismului).
Cea de-a treia cercetare a ISE, desfăşurată pe doi ani94, a adâncit analiza culturii
organizaţionale pe baza mai multor modele explicative, dintre care cel preferat a fost
cel al lui Geert Hofstede95. Chiar dacă acest model se referă la culturile naţionale,
considerăm că poate fi folosit cu succes şi la nivel organizaţional. Reamintim că, după
Hofstede, o cultură se diferenţiază de alta pe patru dimensiuni: „distanţă faţă de putere“,
„individualism / colectivism“, „masculinitate / feminitate“, „evitarea incertitudinii“ (sau
„tolerarea ambiguităţii“)96.
Distanţa faţă de putere reprezintă gradul de inegalitate socială manifestat prin
dependenţa subalternilor faţă de „şefi“ (distanţă mare faţă de putere) sau interdependenţa
între şefi şi subalterni (distanţa mică faţă de putere). Rezultatele cercetării indică o
distanţă relativ mare faţă de putere. Distanţa faţă de putere este o dimensiune
culturală extrem de importantă în contextul reformei, întrucât arată nivelul de
acceptare necondiţionată a diferenţelor de putere – deci a deciziilor, indicaţiilor,
opiniilor „şefilor“. Cercetările au confirmat multe dintre caracteristicile dominante ale
unei culturi în care există o distanţă mare faţă de putere:
Părinţii îi educă pe copii să fie docili, aceştia din urmă trebuind să-i trateze pe
părinţi cu respect – şcoala fiind şi ea datoare să disciplineze copiii în sensul
respectului acordat părinţilor şi „celor în vârstă“.
În clasă toate iniţiativele vin de la profesori.
Profesorii sunt consideraţi nişte „înţelepţi“ care transferă elevilor învăţătura
personală, ei având răspunsuri la orice întrebare.
Subordonaţii se aşteaptă să li se spună ce să facă – având în vedere dominarea
centralizării.
Individualismul / colectivismul indică preeminenţa culturală a intereselor indivizilor
faţă de cele de grup / colective (în culturile individualiste) sau a celor colective (în
culturile colectiviste). Rezultatele au indicat o poziţionare a culturii şcolare dominante
la nivel median, la mijlocul continuumului, cu uşoare tendinţe colectiviste. Ca urmare,
ne putem aştepta, pe de o parte, să descoperim caracteristici specifice atât culturilor
individualiste, cât şi culturilor colectiviste şi, pe de altă parte, în interiorul unităţilor
şcolare să existe subculturi cu o dominantă individualistă şi / sau cu dominantă
colectivistă.
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Culturi organizaţionale în şcoala românească (2001, 2002). Pentru o sinteză privind „cultura
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Caracteristici ale culturilor colectiviste: păstrarea „armoniei“ în clasă şi la
locul de muncă şi evitarea, cu orice preţ, a conflictelor; perceperea „diplomei“
ca un fel de paşaport social, care garantează intrarea într-un anumit grup cu
statut superior.
Caracteristici ale culturilor individualiste: abordarea angajatului ca individ –
în funcţie de performanţe şi aşteptări, şi nu ca membru al unui subgrup;
comunicarea în interiorul grupurilor (de elevi şi de profesori) este redusă.
Masculinitatea / feminitatea indică valoarea socială mai mare acordată „aroganţei“
(în cadrul culturilor „masculine“) sau, dimpotrivă, „sensibilităţii" şi „modestiei“ (în
culturile „feminine“). Rezultatele obţinute arată o poziţionare a culturii şcolare
dominante la nivel median, la mijlocul continuumului, cu uşoare tendinţe spre
masculinitate. Interesant este şi faptul că tendinţa spre masculinitate există chiar în
condiţiile preponderenţei feminine în cadrul corpului profesoral. Acest lucru este
confirmat şi de preponderenţa masculină în cadrul funcţiilor de conducere.
Dintre trăsăturile identificate şi care sunt specifice culturilor masculine, putem
menţiona: dorinţa puternică de a avea ocazii pentru câştiguri mari, nevoia de
recunoaştere – atunci când sunt obţinute rezultate deosebite, dorinţa de a
beneficia de ocazii de avansare către un post mai bun, spiritul competitiv şi
nevoia de a avea o activitate stimulativă, nevoia de ordine.
Specifice culturilor feminine sunt: nevoia de a avea relaţii bune la locul de
muncă – mai ales cu superiorul direct, dorinţa de a lucra cu oameni „cu care te
înţelegi“, preţuirea siguranţei serviciului – preferinţa pentru păstrarea, pe timp
nedefinit, a locului de muncă prezent.
Situarea la mijlocul continuumului este confirmată şi de trăsături ambivalente:
Simpatia pentru cel puternic (aparţinând culturilor masculine), dar şi pentru
cel slab (prezentă în culturile feminine).
Eşecul şcolar este considerat, în funcţie de situaţie, ca un dezastru (în culturile
masculine) sau ca un incident minor (în culturile feminine).
Sunt apreciaţi atât profesorii care „ştiu carte“, cât şi cei care sunt (mai ales)
prietenoşi.
Gradul de evitare a incertitudinii indică modul în care alteritatea şi diferenţele sunt
cultural acceptate sau nu. În culturile cu grad mare de evitare a incertitudinii, ideea
dominantă devine „ce este diferit este periculos“, iar în cele cu un grad mic de evitare
a incertitudinii sloganul poate fi „ceea ce este diferit este curios“. Studiile noastre
indică o tendinţă puternică de evitare a incertitudinii care se corelează pozitiv cu o
serie de elemente aparţinând celorlalte dimensiuni culturale (cum ar fi preferinţa –
feminină – pentru păstrarea locului de muncă, dorinţa – masculină – de ordine, nevoia
– colectivistă – de a avea relaţii bune cu şeful direct etc.). Astfel, s-a putut constata:
Existenţa nevoii de a impune reguli ferme pentru copii.
Corpul profesoral (dar şi elevii…) preferă programe analitice fixe şi sunt
preocupaţi, în mod special, de corectitudinea răspunsului. Culturile cu nivel
mic de evitare a incertitudinii preferă dezbateri de calitate – deci valorizează şi
punctele de vedere opuse, dar solid argumentate.
Presupoziţia că profesorii au (sau trebuie să aibă) răspunsuri la orice întrebare.
Nevoia de reguli – cât mai multe şi cât mai precise.
Atitudinea negativă faţă de tineri (este quasi generală constatarea că „tinerii /
elevii / studenţii sunt din ce în ce mai slab pregătiţi“).
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Lipsa de preocupare pentru drepturile minorităţilor (în cazul nostru, altele
decât minorităţile reprezentate la nivel politic).
Evitarea cu orice preţ a conflictelor – considerate ca dăunătoare pentru
funcţionarea şi dezvoltarea organizaţiei.
Sunt preferate măsuri de schimbare care să reducă incertitudinea – exemplul
cel mai evident fiind cel al introducerii curriculumului la decizia şcolii (c.d.ş.):
au fost cerute, chiar imperativ, precizări, metodologii care, în cele din urmă, au
limitat posibilitatea de alegere şi, implicit, de realizare a c.d.ş. în conformitate
cu nevoile exprimate ale elevilor şi ale părinţilor.
Aplicarea altor instrumente de cercetare au confirmat rezultatele obţinute pe baza
aplicării modelului lui G. Hofstede. Astfel:
„Ordinea“ se găseşte în primele trei locuri între valorile promovate, la marea
majoritate a subiecţilor cercetării – fiind, de departe, valoarea dezirabilă
dominantă în şcoala românească.
„Învăţarea“ şi „oamenii“ sunt prezente, în majoritatea cazurilor, între
primele trei preferinţe. Există şi unele nuanţe: de exemplu, învăţarea este
puternic dominantă la profesorii care predau discipline evaluate prin examene
naţionale şi în licee, iar valoarea „oamenii“ este mai puternic reprezentată în
ciclul primar.
„Supravieţuirea“, „reţeaua“ (comunicarea), „puterea“, „succesul personal“
şi „siguranţa“ au, în general, locuri diferite în ierarhii.
O altă cercetare realizată la iniţiativa Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare
în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale97 a confirmat aceste trăsături, dar a
evidenţiat şi o anume tendinţă de schimbare sub influenţa unor factori externi. Astfel,
s-a putut constata o diminuare atât la nivelul „distanţei faţă de putere“, cât şi al
„evitării incertitudinii“ la unităţile şcolare care au dezvoltat proiecte de cooperare
internaţională. Concluzia care se poate trage de aici: schimbul de experienţă şi de
bune practici, care constituie un pilon al iniţiativelor europene privind calitatea
educaţiei, are un potenţial deosebit de schimbare a culturii organizaţionale în direcţia
unei integrări reale – inclusiv la nivelul valorilor promovate – în Uniunea Europeană.
Pe de altă parte, dezvoltarea unor astfel de proiecte s-a putut face numai acolo unde
exista o anume deschidere. Deci, putem conchide că aceste două elemente – cultura
organizaţională şi dezvoltarea de proiecte internaţionale – se intercondiţionează, dar
fără a putea spune care dintre ele îl determină pe celălalt.
7.2. Cultura calităţii
În domeniul aspectelor culturale specifice privind calitatea educaţiei, vom
prezenta, in extenso, rezultatele altei cercetări a Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei98.
Chiar dacă această cercetare a folosit cu precădere metode calitative (studiul de caz),
considerăm că rezultatele sunt interesante şi, cu precauţiile de rigoare, pot fi
considerate ca un punct de plecare credibil pentru continuarea cercetărilor şi
fundamentarea politicilor în domeniu.
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Din cercetare au rezultat o serie de trăsături culturale comune care, deşi nu pot
explicita, pot sugera valori, reprezentări sau credinţe referitoare la „calitate“, în
general, şi la „calitatea educaţiei“, în special.
Absenţa unei preocupări explicite pentru asigurarea calităţii este prima trăsătură
constatată. Chiar dacă în documentele programatice ale unităţii şcolare (proiecte de
dezvoltare instituţională, planuri operaţionale etc.) se vorbeşte de „îmbunătăţirea“,
„optimizarea“ sau chiar de „creşterea calităţii“ diferitelor aspecte ale educaţiei şi vieţii
şcolare, aceste ţinte sunt legate mai mult de funcţionarea ei curentă decât de un
concept conştient de calitate.
Această „lipsă de conştienţă“ este întreţinută şi de absenţa unor solicitări explicite de
la Minister sau de la Inspectorat privind managementul şi asigurarea calităţii la nivelul
unităţii şcolare, răspunsurile primite de la elevi şi părinţi confirmând această situaţie.
Ca urmare, obiectivele şi instrumentele de asigurare a calităţii sunt mai mult implicite,
ca fundal al dezvoltării instituţionale şi nu ca ţintă explicită. O altă consecinţă (asupra
căreia vom reveni pe larg) este diversitatea extremă a notelor definitorii ale acestui
concept.
Centrarea activităţii manageriale pe funcţionarea şcolii este un element cultural,
dar şi managerial, foarte important, mai ales în contextul unei inevitabile
descentralizări. Ca urmare, asigurarea calităţii este pusă în relaţie directă cu
eficientizarea activităţii – valoarea „eficienţă“ fiind foarte des (şi ilegitim, în opinia
noastră) asociată conceptului de „calitate“. O altă consecinţă este considerarea
activităţilor din planurile operaţionale asociate proiectului de dezvoltare instituţională
în sine, fără a estima sau explica influenţa respectivei activităţi asupra realizării
misiunii şcolii şi asupra atingerii scopurilor majore de dezvoltare stabilite. În plus,
marea majoritate a activităţilor prevăzute în documentele programatice se referă la
funcţionarea unităţii şcolare (nu la dezvoltarea acesteia), iar creşterea calităţii este
subordonată şi, aşa cum am mai spus, rezultă din funcţionare.
Această trăsătură este dovedită şi de modul de întocmire a documentelor
programatice. Acestea sunt, de foarte multe ori bine întocmite, consistente, iar ţintele
stabilite sunt realiste (chiar dacă, de obicei, mult prea multe) şi s-a considerat necesară
acoperirea uniformă a tuturor zonelor şi ariilor de interes. De regulă, s-a încercat
planificarea amănunţită a tuturor domeniilor de activitate şi a tuturor activităţilor
propuse, ceea ce va duce cu siguranţă la probleme privind monitorizarea şi, mai ales,
evaluarea tuturor acestor programe şi activităţi şi la imposibilitatea discernerii
impactului unei anume activităţi asupra calităţii educaţiei oferite de şcoală.
Ca atare, Consiliul de administraţie şi Consiliul profesoral se ocupă de buna
funcţionare a şcolii şi nu îşi asumă funcţiile strategice, atât de necesare, la nivelul
şcolii, într-un sistem descentralizat.
Centrarea pe proceduri este o trăsătură culturală extrem de puternică şi care poate
afecta hotărâtor modul de instituire şi de funcţionare a sistemelor de asigurare a
calităţii. Pot exista şi efecte pozitive – o atitudine pozitivă faţă de procedurile
specifice asigurării calităţii, în momentul în care acestea vor trebui concepute şi
implementate, dar şi negative. Întrucât întreaga funcţionare a unităţii şcolare, inclusiv
modul de realizare a inspecţiilor şcolare (de toate tipurile), şi întreaga activitate
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profesională se bazează pe proceduri derivate din documente normative, din
doctrinele pedagogice sau metodice în uz, din solicitările nivelurilor ierarhice
superioare ale sistemului de învăţământ sau, pur şi simplu, din tradiţie, tendinţa va fi
de aplicare ad litteram, fără nicio reflecţie prealabilă („dacă ni se cere, facem“),
relevanţa şi utilitatea lor nefiind subiect de discuţie. Noţiunile şi procedurile sunt
preluate ca atare din documente oficiale şi, ca urmare, rămân la un nivel ridicat de
generalitate (abstracţie), ele nefiind asumate şi nici concretizate, chiar dacă ele sunt
(superficial) cunoscute.
Această orientare rezultă pregnant din interpretarea răspunsurilor la chestionarul
aplicat personalului şi, mai ales, din răspunsurile la întrebările referitoare la ceea ce se
consideră a fi o „şcoală bună“ sau un „profesor bun“. De exemplu, cadrele didactice
din şcoală consideră că asigurarea calităţii ţine de proceduri (care trebuie să fie clare,
precise şi transparente) şi că, odată stabilite, ele nu mai trebuie schimbate, chiar
insistându-se pe necesitatea unei stabilizări.
Ca urmare, va fi extrem de dificilă implementarea unor modele contemporane ale
calităţii inspirate din TQM, care au o dimensiune transformaţională evidentă. Va
exista tendinţa de a se căuta aplicarea unor proceduri de asigurarea calităţii care, odată
stabilite, vor fi urmate orbeşte, indiferent de rezultate, iar schimbarea procedurilor ca
urmare a unui proces de reflecţie şi învăţare personală şi instituţională va fi extrem de
dificilă şi generatoare de neîncredere şi nesiguranţă.
Considerarea calităţii ca responsabilitate internă şi exclusivă a şcolii dovedeşte
situarea concepţiei privind calitatea la nivelul „primului val“ din cele trei prezentate
mai sus. Toată lumea consideră asigurarea calităţii ca o sarcină exclusivă a şcolii. În
acest sens, părinţii sunt văzuţi ca un grup „intern“ şcolii, iar nu ca reprezentanţi ai
comunităţii. De exemplu, chiar dacă şcoala este deschisă la comunitate (existând
colaborare sistematică cu multe organizaţii şi grupuri comunitare), această colaborare
este văzută mai mult ca un mijloc de asigurare / de creştere a resurselor disponibile,
iar nu ca o satisfacere a unor nevoi ale comunităţii şi nici ca o modalitate de implicare
a comunităţii în asigurarea calităţii. Activităţile concedate elevilor şi părinţilor sunt,
de regulă, cele extracurriculare şi cele care ţin de întreţinerea şcolii. Chiar dacă
părinţii şi elevii consideră că ar trebui să fie şi ei mai mult implicaţi în procesul
decizional, ei nu se consideră ca actori esenţiali ai acestui proces.
Considerarea calităţii ca fiind produsă preponderent de resursele „reci“ este o
trăsătură dovedită inclusiv de reformele realizate în ultimii ani, în care miniştrii care
s-au perindat la Educaţie şi-au făcut un titlu de glorie din mărirea investiţiei în
infrastructura educaţiei. Confuzia între funcţionarea şi dezvoltarea unităţii şcolare,
precum şi subdotarea majorităţii unităţilor şcolare au condus la credinţa,
cvasigenerală, că resursele financiare şi materiale, în special dotarea cu echipamente
de ultimă generaţie ar produce direct calitatea. Ca atare, de foarte multe ori, însăşi
dezvoltarea instituţională este concepută mai mult ca o dezvoltare a bazei materiale
prin construcţii, reparaţii, procurare de echipamente şi materiale, obiectivele înscrise
în proiectele de dezvoltare instituţională fiind mărturie în acest sens.
Diversitatea extremă şi caracterul contradictoriu ale conceptului de calitate
reprezintă ultima trăsătură a culturii calităţii identificată, dar nu şi cea mai puţin
importantă. Această trăsătură va avea cele mai mari efecte asupra implementării unui
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sistem naţional de asigurare a calităţii. De exemplu, într-o unitate şcolară, analizând
răspunsurile a 20 de cadre didactice, au rezultat nu mai puţin de 16 note definitorii ale
conceptului de „calitate a educaţiei“.
Contradicţia care ni se pare cea mai semnificativă este cea între ceea ce spun cadrele
didactice (în răspunsurile la chestionar) şi ceea ce fac ele efectiv (aşa cum rezultă din
observarea activităţilor şi a spaţiului şcolar). În general, răspunsurile primite sunt
„corecte“: cadrele didactice cunosc anumite aşteptări sistemice, cunosc şi
documentele oficiale relevante, dar nu întotdeauna se şi comportă în conformitate cu
„spiritul“ acelor documente. De exemplu, utilitatea cunoaşterii dobândite în şcoală
pentru situaţiile profesionale şi de viaţă este considerată drept un indicator esenţial al
calităţii educaţiei, dar, în situaţiile educaţionale observate concret, accentul se pune pe
cunoaşterea în sine, fără o abordare explicită a caracterului aplicativ al respectivei
cunoaşteri. Cu toate evoluţiile curriculare ale ultimilor ani, legarea subiectelor
abordate de situaţiile concrete de viaţă nu a devenit o practică obişnuită.
Caracterul contradictoriu al conceptului de calitate este evidenţiat şi de unele diferenţe
de opinie între cadrele didactice, pe de o parte, şi elevii şi părinţii lor, pe de altă parte.
Se poate constata deja, la părinţi şi la elevi, o orientare mai pragmatică: primii solicită
tot mai insistent şcolii ca educaţia oferită copiilor lor să fie mai practică, mai utilă
integrării sociale şi profesionale, iar cei din urmă insistă pe dezvoltarea atitudinală şi
pe dezvoltarea unor competenţe generale (de învăţare, de orientare în societate etc.).
Astfel, părinţii reproşează şcolii că „elevii nu ştiu ce să facă cu cunoştinţele“; „elevii
nu ştiu ce să facă în viaţă: nu au opţiuni, nu au modele“.
Chiar având în vedere trăsăturile de mai sus, cadrele didactice încep să înţeleagă mai
bine care ar fi rolurile şi funcţiile şcolii. Cel puţin la nivel retoric, este evidentă
orientarea conceptului pe criterii de relevanţă a educaţiei oferită. Orientarea „internă“
a activităţii şcolare a început să fie completată cu elemente specifice celorlalte două
„valuri“ în asigurarea calităţii (asigurarea calităţii prin interfaţă şi „calitatea pentru
viitor“).
Aceleaşi trăsături, diversitatea şi caracterul contradictoriu, sunt evidente şi în modul
în care este definit „elevul bun“ şi „profesorul bun“.
În privinţa „elevului bun“, accentul este pus de respondenţi pe constanţa în
pregătire şi pe conformism. Elev bun este acela care se conformează cerinţelor
personalului didactic. Pe de altă parte, se poate constata faptul că portretul global este
contradictoriu: autonomia este şi ea considerată o trăsătură importantă a „elevului
bun“, dar declaraţiile nu sunt susţinute cu modalităţi concrete de acţiune (aşa cum
sunt, de exemplu, cele asociate conformismului). De exemplu, calitatea de a fi
„creativ“ apare de foarte puţine ori. În plus, răspunsurile denotă lipsa unei viziuni şi a
unei culturi comune privind chiar funcţiile educaţiei, şi nu numai asupra conceptului
de calitate. Frapează împrăştierea răspunsurilor într-un câmp semantic vast, ceea ce ne
îndreptăţeşte să tragem concluzia că personalul didactic nu are un model al „elevului
bun“ sau o imagine clară legată de acest concept.
În privinţa „profesorului bun“ este evidentă aceeaşi lipsă de viziune comună. Chiar
şi părinţii au păreri foarte diferite despre cadrele didactice din şcoală şi privind
caracteristicile unui „bun profesor“. Predomină trăsăturile „tradiţionale“ (pregătirea în
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specialitate şi pedagogică), cu atât mai mult cu cât acestea sunt întărite prin toate
formele de evaluare a activităţii cadrelor didactice – inclusiv prin diferitele forme de
inspecţie. Părinţii, în schimb, pun pe primul plan capacitatea „de a se face înţeles“ şi
motivaţia („dragostea de meserie“), chiar dacă cele mai importante lucruri învăţate de
copiii sunt considerate tot „cunoştinţele“, acumulate în vederea reuşitei viitoare la
examene. Este interesantă, în acest sens, remarca referitoare la categoria de cadre
didactice preferată de copii: profesorii cu experienţă, deoarece cei tineri „nu sunt
înţeleşi“.
Profesorul este izolat de restul colegilor şi de comunitate. Acelaşi lucru a reieşit şi din
observarea unor lecţii: profesorii folosesc exclusiv cunoştinţele de la disciplina
respectivă, necăutând să le integreze, nici măcar în aria curriculară respectivă,
transdisciplinaritatea lipsind aproape cu desăvârşire. Chiar şi părinţii au reproşat şcolii
lipsa unităţii în cerinţe şi în modalităţile de evaluare. Profesorul este centrat pe
conţinutul disciplinar şi mai puţin pe elevi, pe deprinderi, şi mai puţin pe înţelegere.
De asemenea, elevii reproşează profesorilor lipsa de interes şi chiar desconsiderarea.
Se acordă o pondere mică educaţiei elevului ca personalitate integrală şi
competenţelor de învăţare pe tot parcursul vieţii. Acest lucru este confirmat şi de
modul în care este înţeles „activismul“ elevului, doar ca răspuns optim la iniţiativele
profesorului şi nicidecum ca iniţiativă proprie, chiar dacă sunt folosite şi metode noi
(jocuri de rol etc.). De asemenea, profesorul oferă, de regulă, un feedback elevului (de
tipul „bine“ / „rău“) dar nu este deloc pregătit să accepte feedbackul acestuia.
Foarte interesante sunt comentariile privind „colegul bun“. Pe fondul unei dispersii
mai mici a răspunsurilor, este evident caracterul ideal al portretului realizat, bazat mai
mult pe ce şi-ar dori oamenii şi mai puţin pe ceea ce există deja. Pe de altă parte,
acest portret ideal denotă conştientizarea necesităţii colaborării la nivelul întregului
corpului profesoral. Un „coleg bun“ nu poate fi un „profesor bun“: trăsăturile sunt
diferite, lipsind caracteristicile dominante ale „profesorului bun“ (între care pregătirea
de specialitate şi pedagogică ocupă un rol important). Capacitatea de a asculta,
empatia sunt considerate ca fundamentale în stabilirea unor relaţii de cooperare, aşa
cum ar trebui să fie cele din şcoli.
La fel de interesante sunt comentariile despre „directorul bun“ (mai ales având în
vedere evidentele relaţii excelente dintre director şi corpul profesoral din şcoală în
majoritatea şcolilor investigate). Pe fondul aceleiaşi variabilităţi mari a răspunsurilor,
predomină „orientarea pe relaţii umane“ faţă de „orientarea pe sarcină“. Deci,
directorul este perceput mai mult ca un facilitator al relaţiilor interpersonale şi
constructor al echipelor din şcoală, decât un planificator, organizator şi evaluator al
activităţii din şcoală. Unul dintre rolurile esenţiale ale directorului este considerat
rezolvarea conflictelor. A avea conflicte în şcoală este perceput ca un semn major de
slăbiciune managerială. Ca urmare, conflictele trebuie ascunse şi rapid rezolvate.
Această trăsătură confirmă caracterul conservator al culturii şcolare care nu poate
percepe rolul conflictului de dinamizator al dezvoltării. Un alt element interesant îl
reprezintă faptul că trăsăturile „directorului bun“ sunt mult mai apropiate de cele
ale „colegului bun“ decât de cele ale „profesorului bun“.
În privinţa funcţiilor şi a stilurilor manageriale predomină orientarea internă. De
exemplu, nu există preocupări sistematice privind comunicarea şi propagarea
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documentelor programatice ale şcolii în comunitate (dincolo de comitetul de părinţi
care este doar informat; iar comitetul consultativ al elevilor nici nu este amintit ca
partener de comunicare).
Toate aceste trăsături vor trebui avute în vedere atunci când se vor implementa efectiv
sistemele de management şi de asigurare a calităţii, atât la nivel naţional, cât şi la
nivelul unităţii şcolare.
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Capitolul 8. Asigurarea calităţii educaţiei în România: aspecte normative şi
operaţionale
Asigurarea calităţii, ca problemă „oficială“ şi ca subiect de politici educaţionale a
apărut doar în ultimii 5 ani, sub presiunea integrării în uniunea europeană. Ca atare,
primele iniţiative româneşti în domeniul asigurării calităţii s-au referit la
învăţământul superior şi la educaţia şi formarea profesională şi au avut ca punct de
plecare necesitatea aplicării principiilor şi recomandărilor din cadrul „procesului
Bologna“ şi, respectiv, ale „procesului Copenhaga“. În domeniul învăţământului
preuniversitar non-profesional, nu a existat decât o propunere de concept şi de
indicatori în cadrul proiectului de cercetare mai sus menţionat (vezi şi Anexa 3).
În cele ce urmează, vom prezenta, pe scurt, iniţiativele de dinaintea apariţiei Legii
calităţii educaţiei (Legea 87/2006 de aprobare a OUG 75/2005) şi, pe larg, acest act
normativ şi consecinţele acestuia (evident, până în momentul conceperii acestei
lucrări).
8.1. Iniţiative premergătoare Legii calităţii educaţiei
Nu vom insista prea mult pe iniţiativele specifice educaţiei şi formării profesionale
deoarece am abordat această problematică în context european, iar modelul pilotat
înainte de 2005 a fost generalizat printr-un ordin de ministru din 200699. Ca urmare,
existând o continuitate evidentă între ceea ce s-a făcut înainte şi după apariţia Legii
calităţii educaţiei, nu ne vom mai referi la acest model.
În cazul învăţământului superior, înainte de apariţia Legii în discuţie, a existat doar
o singură iniţiativă naţională în domeniul asigurării calităţii concretizată printr-un act
normativ100, prin care sunt menţionate anumite direcţii şi sunt aplicate anumite
principii europene (dintre cele deja menţionate în cadrul capitolului dedicat
iniţiativelor europene şi internaţionale). Astfel, respectivul ordin de ministru prevede:
Considerarea managementului calităţii drept o componentă definitorie a
politicilor instituţionale şi a dezvoltării fiecărui furnizor de servicii
educaţionale.
Răspunderea fiecărei instituţii de învăţământ superior, în general, şi
răspunderea conducerii acesteia, în special, pentru calitatea serviciilor
educaţionale oferite.
Obligativitatea fiecărei instituţii de învăţământ superior de a aplica, începând
cu anul universitar 2005-2006 propriul sistem de asigurare a calităţii, inclusiv
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Ordin nr. 4889/09.08.2006 privind generalizarea instrumentelor de asigurare a calităţii în educaţie şi
formare profesională la nivelul reţelei învăţământului profesional şi tehnic. Vechea lege privind
acreditarea instituţiilor de învăţământ superior – Legea Nr. 88/1993 – nu a abordat explicit, pe baza
unui concept contemporan, această problematică a calităţii.
100
Ordin Nr. 3928 / 21.04. 2005 privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în instituţiile de
învăţământ superior.
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de a elabora un raport anual privind asigurarea calităţii. Acest raport de
evaluare internă va fi obligatoriu pentru orice demers de solicitare a evaluării
externe şi va fi utilizat pentru acordarea finanţării de bază şi a celei
complementare.
Înfiinţarea, la nivelul fiecărei instituţii de învăţământ superior, a unei structuri
specifice – Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii – care cuprinde, pe
lângă reprezentanţii corpului profesoral, şi reprezentanţi ai altor părţi
interesate (studenţi, absolvenţi, angajatori).
Includerea, în sistemul de asigurare a calităţii, a unor criterii şi principii
privind:
- politicile, strategiile şi procedurile pentru asigurarea calităţii;
- metodologiile de aprobare, monitorizare şi evaluare periodică a
programelor de studii şi a calificărilor acordate;
- metodologia de evaluare a studenţilor;
- asigurarea calităţii corpului profesoral;
- evaluarea resurselor de învăţare şi a sprijinului oferit studenţilor în
formarea lor;
- organizarea bazei de date care permite autoevaluarea internă;
- publicarea periodică de informaţii cu privire la calitatea programelor de
studii oferite.
Prevederile acestui ordin nu s-au putut aplica în totalitate, întrucât, câteva luni mai
târziu, a fost aprobată OUG 75/2005 care a fost, ulterior, aprobată prin Legea
87/2006. Dar, o serie de instituţii de învăţământ superior101 deja începuseră să-şi
dezvolte, independent de iniţiativele de la nivel naţional, propriile sisteme de calitate.
În privinţa asigurării calităţii la nivelul instituţiilor de învăţământ preuniversitar
non-profesional, nu a existat, anterior Legii calităţii, nicio iniţiativă specifică,
concretizată prin acte normative sau recomandări oficiale, la nivel naţional.
Ca atare, singura iniţiativă publică cu deschidere la nivel naţional102, o reprezintă
aceeaşi cercetare menţionată deja a Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei103.
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a lansat un sistem propriu de indicatori privind
calitatea educaţiei, prezentat în Anexa 3. Propunerea ISE de indicatori are la bază
patru mari domenii de aplicare (elevul, profesorul, managementul şi comunitatea), şi
patru categorii de ţinte ale evaluării calităţii (precondiţii / resurse, procese, relaţii şi
produse) – similare celor din modelul EFQM. Cele patru domenii ale vieţii şcolare
sunt puse în matrice cu cele patru categorii de ţinte ale evaluării calităţii, rezultând un
sistem coerent şi unitar de indicatori.
Indicatorii de calitate se găsesc la intersecţia domeniilor vieţii şcolare cu ţintele
evaluării calităţii în conformitate cu matricea de mai jos. Pentru fiecare indicator (de
101

Cum ar fi Universitatea Politehnică Bucureşti (care şi-a creat un Consiliu al Calităţii, un Director cu
Calitatea şi un Regulament specific) sau Universitatea Bucureşti (care şi-a conceput propriul Manual al
Calităţii).
102
Lăsând la o parte destul de numeroasele iniţiative locale, subsumate, de regulă, unor proiecte de
cooperare internaţională (Comenius, Leonardo etc.), dar care nu au avut un impact sesizabil la nivel
naţional.
103
Managementul şi cultura calităţii la nivelul unităţii şcolare (2005).
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la 1.a.1. până la 4.d.2.) au fost definite trei categorii de indici – care exprimă
„valoarea creată“ (VaCr), „valoarea adăugată“ (VaAd) şi „valoarea ajustată“ (VaAj).
În afara celor două concepte deja explicate şi comentate pe parcursul acestei lucrări
(„valoare adăugată“ şi „valoare creată“), cercetătorii I.S.E. au considerat necesară
introducerea unui al treilea concept, cel de „valoare ajustată“, care ar exprima nivelul
cel mai de jos acceptabil la care putem vorbi de calitate: nivelul „de funcţionare“,
menţinut, ajustat şi îmbunătăţit în mod conştient dar fără să fie vorba, încă, de valoare
adăugată.
Domenii de aplicare

Categorii de
ţinte
ale
evaluării
calităţii

1. Precondiţii
/resurse
2. Procese

a.
Elevul
1.a.1.
1.a.2.
…
…

b.
Personalul
…

c.
Managementul
…

d.
Comunitatea
…

…

…

…

3. Relaţii

…

…

…

…

4. Produse

…

…

…

4.d.1.
4.d.2.
….

Indicii de calitate subsumaţi „valorii ajustate“ reflectă efortul de menţinere şi de
optimizare a funcţionării curente a unităţii şcolare, efort situat, în opinia noastră pe
„graniţa“ între „funcţionare“ şi „asigurarea calităţii“, aparţinând ambelor domenii.
Introducerea acestui al treilea concept a fost considerată necesară din cauza centrării
activităţii şi vieţii şcolare pe funcţionarea fără probleme, calitatea nefiind, încă, o
preocupare explicită. Ca urmare, primul pas în construirea sistemelor de management
şi de asigurare a calităţii în acest context cultural nefavorabil ar fi tocmai identificarea
limitei între funcţionare şi calitate, urmând ca sistemele create să treacă, în mod
conştient, dincolo de această „graniţă“ prin aplicarea celorlalte două concepte –
„valoare adăugată“ şi „valoare creată“.
De asemenea, setul de indicatori propus corespunde tuturor celor trei „valuri“ în
definirea calităţii educaţiei, existând şi indicatori „interni“, şi „de interfaţă“, şi „de
relevanţă“.
8.2. Legislaţia calităţii educaţiei din România şi dezvoltările subsecvente
Cea mai importantă iniţiativă în domeniu este Legea asigurării calităţii educaţiei,
adoptată prin Ordonanţa de Urgenţă Nr. 75/12 iulie 2005, la rândul ei aprobată prin
Legea Nr. 87/2006.
Este clar că sistemul naţional de management şi de asigurare a calităţii este o iniţiativă
foarte recentă, pe care o considerăm cea mai importantă a ultimilor 5 ani. Dincolo de
deficienţele inerente oricărui început, principalul merit al acestei legi este crearea un
cadru naţional pentru asigurarea calităţii, atât în învăţământul superior, cât şi în cel
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preuniversitar. Legea defineşte principalele concepte legate de calitatea educaţiei,
statuează o metodologie privind asigurarea internă şi externă a calităţii şi, lucru foarte
important, stabileşte responsabilităţile în asigurarea calităţii prin înfiinţarea a două
agenţii naţionale responsabile (una pentru învăţământul superior şi cealaltă pentru
învăţământul preuniversitar), care se vor ocupa şi cu autorizarea şi acreditarea
instituţiilor de învăţământ la nivelul respectiv.
De asemenea, sunt constituite, prin efectul legii, structuri responsabile cu asigurarea
calităţii şi la nivelul instituţiilor de învăţământ. Subliniem, aici, faptul că respectiva
structură – Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii – este singura stabilită
prin lege, la nivelul unităţii şcolare (cu excepţia structurilor de conducere, stabilite pe
baza Legii învăţământului).
Chiar dacă acest act normativ are o serie de carenţe (concepte inadecvat definite, lipsa
referinţelor la modelele acceptate pe plan internaţional – cum ar fi ISO, TQM, EFQM,
CQAF etc. –, lipsa principiilor directoare în definirea calităţii, centrarea pe acreditarea
instituţională, necoordonarea cu legislaţia formării profesionale a adulţilor,
neprecizarea rolului unor instituţii care au în prezent atribuţii în asigurarea calităţii
etc.), această lege a creat premisele necesare elaborării unui sistem naţional de
indicatori, standarde şi proceduri de asigurare a calităţii în educaţie.
Astfel, legea stabileşte domeniile şi criteriile în care vor exista sisteme de calitate
(standarde, proceduri etc.):
A. Capacitatea instituţională, definită prin următoarele criterii:
a) structurile instituţionale, administrative şi manageriale;
b) baza materială;
c) resursele umane.
B. Eficacitatea educaţională, concretizată prin următoarele criterii:
a) conţinutul programelor de studiu;
b) rezultatele învăţării;
c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz;
d) activitatea financiară a organizaţiei.
C. Managementul calităţii, care se concretizează prin următoarele criterii:
a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii;
b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a
programelor şi activităţilor desfăşurate;
c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării;
d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral;
e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării;
f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a
calităţii;
g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de
studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite;
h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii.
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Aceste domenii şi criterii sunt comune sistemului naţional de învăţământ – deci sunt
valabile atât în învăţământul superior, cât şi în cel preuniversitar, atât în învăţământul
public, cât şi în cel privat.
Aşa cum am mai spus, prin efectul legii (şi, ulterior, prin două hotărâri de guvern104),
au fost înfiinţate cele două structuri responsabile, la nivel naţional, cu managementul
şi asigurarea calităţii Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul
Superior (ARACIS) şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul
Preuniversitar. În afara obligaţiei de a respecta prevederile comune ale Legii, între
cele două agenţii există diferenţe fundamentale în privinţa statutului: în timp ce
ARACIS este independentă105, condiţie indispensabilă aderării la ENQA, ARACIP
este subordonată Ministerului Educaţiei, chiar dacă finanţarea se face, şi în acest caz,
exclusiv din venituri proprii.
Ţinând cont de specificul învăţământului superior şi al celui preuniversitar, cele două
agenţii au început, în cursul anului 2006, să construiască sistemul naţional de
management şi de asigurare a calităţii.
La nivelul învăţământului superior, ARACIS a preferat integrarea standardelor şi a
metodologiilor (procedurilor de autorizare, acreditare şi evaluare periodică) cu
principiile şi finalităţile asigurării calităţii într-un document unitar, structurat pe baza
principiilor şi practicilor europene deja prezentate. Astfel, a fost promovată HG
1418/2006, prin care sunt aprobate Metodologia de evaluare externă, standardele,
standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă. Prin acest act normativ, a
fost aprobată şi experimentarea respectivelor metodologii şi standarde pentru anul
universitar 2005 – 2006106.
Pe această bază, ARACIS şi-a elaborat o serie de instrumente de lucru care vizează107:
evaluarea externă în vederea acreditării programelor de studii (de licenţa şi de
master) – cu cele două etape – autorizarea provizorie şi acreditarea;
evaluarea externă în vederea autorizării / acreditării instituţionale;
evaluarea externă a calităţii academice din instituţiile de învăţământ superior
acreditate;
evaluarea externă a Departamentelor pentru pregătirea personalului didactic
(DPPD);
evaluarea externă a programelor de studii oferite prin învăţământ la distanţă
(ID).
De asemenea, a fost adoptat şi un Cod de etică profesională privind asigurarea
calităţii şi acreditarea în învăţământul superior din România – pentru aplicarea căruia
a fost creată o Comisie de etică şi integritate morală.

104

HG Nr. 1257 / 18.10.2005, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
ARACIS şi HG 1258 / 18.10.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
ARACIP.
105
Inclusiv pe plan financiar, în urma unei modificări ulterioare a Legii 87/2006.
106
Experimentare extinsă ulterior, prin OUG 102/2006 (aprobată prin Legea 240/2007), şi în anul
universitar 2006-2007.
107
Vezi http://www.aracis.ro.
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Fiecare dintre cele trei domenii privind asigurarea calităţii este asociat cu un set de
standarde, iar fiecărui standard îi sunt asociaţi indicatori de performanţă. Cerinţele
unui indicator de performanţă variază de la nivelul minim obligatoriu la un nivel de
referinţă recomandat, pentru care instituţia poate opta sau poate să-şi stabilească un
nivel superior acestuia prin standarde proprii de referinţă. În Anexa 4, prezentăm
structura pe domenii, criterii, standarde şi indicatori în funcţie de care se realizează
evaluarea calităţii în învăţământul superior. În anul academic 2006–2007 au fost
evaluate, conform noilor standarde şi metodologii şi pe baze experimentale, primele
unsprezece instituţii de învăţământ superior.
Pentru învăţământul preuniversitar, activitatea ARACIP s-a derulat în mai mute
etape. Motivaţia principală a acestei etapizări a fost tocmai noutatea domeniului şi
lipsa precedentelor (cu excepţia instrumentelor elaborate şi pilotate la nivelul
învăţământului profesional şi tehnic). Ca atare, s-a considerat necesară o dezbatere
publică prelungită a fiecărui document şi a fiecărei etape de implementare a
sistemului de calitate. Principalele momente ale elaborării sistemului naţional de
management şi de asigurare a calităţii au fost108:
Adoptarea Declaraţiei de principii (în noiembrie 2005) – primul document
programatic adoptat şi care a propus sistemului şcolar o serie de principii ale
asigurării calităţii.
Elaborarea (la începutul lui 2006), Reperelor conceptuale şi metodologice
privind sistemul naţional de management şi de asigurare a calităţii
educaţiei, prin care se adâncesc şi se explicitează definiţiile principalelor
concepte asociate managementului şi asigurării calităţii şi se prefigurează
structura şi forma standardelor şi a metodologiilor asociate.
Elaborarea şi aprobarea, în mai multe etape, a Standardelor naţionale de
autorizare şi acreditare şi a Metodologiei de evaluare asociate. Prima formă
a fost adoptată în aprilie 2006 şi pilotată până în septembrie, iar forma finală a
fost adoptată în ianuarie 2007109. Concomitent, au fost definitivate şi
instrumentele de evaluare.
Paralel, a fost reglementată activitatea evaluatorilor externi110 şi a fost
inaugurat (în ianuarie 2007) Registrul propriu al ARACIP al experţilor în
evaluare şi acreditare.
Elaborarea (la sfârşitul lui 2006) a Strategiei ARACIP până în 2010.
Diseminarea unor materiale informative privind legislaţia calităţii – ghiduri,
pliante şi afişe – care au ajuns în fiecare unitate şcolară.
Iniţierea procedurilor de evaluare în vederea autorizării şi acreditării,
începând cu mai 2006 – pentru învăţământul privat –, şi ianuarie 2007 – pentru
învăţământul public.
Elaborarea, dezbaterea publică şi adoptarea standardelor de referinţă (de
calitate propriu-zise) – care se va finaliza până la sfârşitul anului 2007.
108

Toate documentele menţionate se găsesc pe site-ul ARACIP – http://aracip.edu.ro. Toate aceste
documente au fost supuse dezbaterii publice prin întâlniri, mese rotunde, intervenţii în mass-media etc.
109
HG 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare şi a Standardelor de acreditare / evaluare
periodică şi HG 22/2007 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea
autorizării, acreditării şi evaluării periodice.
110
Ordin nr. 5337/11.10.2006 privind aprobarea Codului de etică profesională al experţilor în evaluare
şi acreditare ai ARACIP şi Ordin nr. 5338/11.10.2006 privind aprobarea Metodologiei privind criteriile
de selecţie şi de formare a experţilor înscrişi în Registrul ARACIP.
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Structura standardelor promovată de ARACIP, întrucâtva diferită de cea stabilită
pentru învăţământul superior de către ARACIS, este prezentată în Anexa 5.
Conducerea ARACIP a considerat necesară separarea standardelor „de funcţionare“
(de autorizare şi de acreditare) de cele „de calitate“ dintr-un motiv evident: în timp ce
funcţionarea este reglementată printr-o o serie de acte normative preexistente
(începând cu Legea învăţământului), în privinţa calităţii nu există nici un concept
unitar şi nici proceduri comune. Ca atare, este nevoie de mai mult timp pentru
familiarizarea sistemului de învăţământ cu noul concept al calităţii precum şi cu
procedurile specifice.
Există, însă, o problemă care va trebui urgent rezolvată la nivelul învăţământului
preuniversitar, şi anume compatibilizarea sistemului naţional de management al
calităţii, aşa cum a fost prefigurat prin Legea calităţii educaţiei şi dezvoltările
ulterioare, pe de o parte, şi sistemul de calitate dezvoltat pentru învăţământul
profesional şi tehnic (IPT), pe baza CQAF şi a Ghidului european de autoevaluare, pe
de altă parte111. Din motive pe care le considerăm evidente, nu se poate renunţa la
niciunul dintre cele două sisteme. Ca atare, devine presantă compatibilizarea lor.
Deja s-au făcut primii paşi în acest sens:
autorizarea şi acreditarea tuturor instituţiilor de învăţământ preuniversitar
(inclusiv cele aparţinând IPT) se face pe baza standardelor naţionale – dar cu o
implicare mai puternică a părţilor interesate (prin Comitetele locale de
dezvoltare);
vor fi acceptate toate tipurile de document de planificare strategică în uz (Plan
de acţiune a şcolii – PAS; Proiect de dezvoltare instituţională – PDI; Plan de
dezvoltare şcolară – PDS);
cele două seturi de instrumente au fost compatibilizate prin tabele de corelare
– care vor fi cuprinse în forma revizuită a instrumentelor specifice IPT;
raportul anual de evaluare internă va avea formatul stabilit pe plan naţional
pentru toate unităţile şcolare; dar, pentru unităţile din cadrul IPT, dovezile
atingerii unui anumit nivel de calitate vor fi furnizate conform instrumentelor
şi procedurilor specificate în instrumentele proprii;
la nivel procedural, cele două instituţii interesate vor continua cooperarea în
vederea asigurării unui cadru unitar, clar, dar şi cât mai simplu pentru
procedurile aferente ciclului asigurării calităţii („cercul lui Deming“ prezentat
mai sus).
În orice caz, ideea comună este de a lăsa cât mai multă libertate unităţilor şcolare,
pentru a asigura o adaptare a instrumentelor concepute şi folosite (regulamente şi alte
proceduri, instrumente de analiză şi evaluare etc.) la nivelul şi tipul de învăţământ,
precum şi la caracteristicile şi condiţiile concrete în care funcţionează fiecare unitate
şcolară.

111

Deja prezentate. Vezi şi Ordin nr. 4889/2006 privind generalizarea instrumentelor de asigurare a
calităţii în IPT cu dezvoltările ulterioare.
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8.3. Rolul inspectoratelor şcolare în managementul calităţii educaţiei
Dincolo de orice opţiune de politică educaţională, există două iniţiative de reformă
obligatorii pentru orice guvernare:
dezvoltarea procedurilor de asigurare a calităţii (la nivel de furnizor de
educaţie) şi privind managementul calităţii (la nivel de sistem) – fără de care
nu se va putea realiza armonizarea cu sistemele europene de învăţământ;
descentralizarea sistemului de învăţământ preuniversitar – fără de care
adecvarea ofertei educaţionale la nevoile beneficiarilor şi apropierea deciziei
de beneficiarul acesteia vor fi foarte dificil de realizat.
Din această dublă perspectivă, redefinirea rolului inspectoratelor şcolare va fi o
necesitate. În acest context, inspecţia şcolară îşi va schimba conţinutul şi chiar esenţa
(de exemplu, inspectorul nu va mai fi superiorul ierarhic al directorului de şcoală), iar
instituţiile responsabile cu inspecţia şcolară (indiferent cum se vor numi –
inspectorate sau direcţii judeţene) vor avea funcţii şi atribuţii modificate. Pentru a
asigura nu numai calitatea, dar chiar şi coerenţa sistemului de învăţământ,
inspectoratele vor trebui să asigure următoarele funcţii esenţiale:
Controlul administrativ al funcţionării unităţilor şcolare. Chiar dacă,
conform legii, unităţile de învăţământ de stat se consideră acreditate, ele vor fi
supuse, de către ARACIP, unei evaluări periodice care va putea atrage după
sine desfiinţarea unităţilor şcolare care nu îndeplinesc criteriile şi standardele
naţionale. Pe de altă parte, vor trebui evitate abuzurile şi ilegalităţile care pot
surveni într-un mediu descentralizat. Pentru a asigura funcţionarea în condiţii
de legalitate a sistemului şcolar, inspectoratele şcolare vor trebui să verifice /
să controleze măsura în care unităţile şcolare respectă prevederile legale
privind:

-

obţinerea autorizaţiilor de funcţionare;

-

metodologia predării stabilită prin documente normative sau recomandate;
la nivel naţional, precum şi metodicile diferitelor discipline şcolare;

-

procedurile privind încadrarea şi mişcarea personalului;

-

accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public şi protecţia
informaţiilor confidenţiale;

-

participarea unităţilor şcolare la programele naţionale de reformă;

-

orice altă prevedere legală cu aplicare la funcţionarea unităţilor şcolare.

respectarea curriculumului naţional şi a procedurilor de stabilire a c.d.ş. /
c.d.l.;

procedurile şi înregistrările financiar-contabile;
şcolarizarea elevilor cu c.e.s., a elevilor provenind din minorităţile
naţionale, precum şi a celorlalte prevederi legale privind combaterea
discriminării;

relaţiile instituţionale – cu autorităţile publice locale etc. – stabilite prin
lege;
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Controlul calităţii pe baza standardelor naţionale – aşa cum prevede Legea
calităţii educaţiei – mai ales asigurarea îndeplinirii, de către fiecare unitate
şcolară, a prevederilor minimale privind calitatea, aşa cum sunt ele stipulate
în standardele de acreditare.
Monitorizarea implementării politicilor şi programelor naţionale de
reformă. În lipsa unui nivel intermediar de coordonare, nu va exista un
control real al modului în care sunt implementate măsurile de reformă şi nu
vor putea fi estimate efectele reale ale acestora.
Implementarea programelor de îmbunătăţire a calităţii la nivel judeţean.
Controlul calităţii realizat de către inspectorate va conduce la formularea unor
programe judeţene de îmbunătăţire a calităţii. Evident, aceste programe vor fi
implementate şi monitorizate tot de către inspectorate, care vor analiza
periodic stadiul derulării acestora.
Monitorizarea programelor de îmbunătăţire a calităţii la nivelul unităţilor
şcolare. Evaluarea internă / autoevaluarea unităţilor şcolare, controlul calităţii,
precum şi evaluarea externă vor conduce la elaborarea unor proiecte /
programe locale de dezvoltare instituţională / de îmbunătăţire a calităţii.
Inspectoratele vor monitoriza modul în care acestea sunt îndeplinite şi, ca şi la
nivel judeţean, vor realiza analize periodice ale derulării acestora.
Îndrumarea şi sprijinirea unităţilor şcolare. Ar fi nerealist din partea
noastră să credem că toate unităţile şcolare vor fi capabile să funcţioneze
autonom într-un mediu descentralizat – din diferite motive: lipsa de resurse,
izolarea, lipsa capacităţii manageriale etc. Ca atare, oferirea de servicii pentru
unităţile şcolare care nu sunt capabile, din motive obiective, să realizeze
procedurile respective, va rămâne o sarcină a inspectoratului. Vor fi oferite, de
exemplu, servicii: informaţionale (furnizarea şi prelucrarea datelor statistice şi
a informaţiei), financiar-contabile, de management al personalului, de
consiliere, de management de proiect.
Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice – prin inspecţiile speciale (ca
şi până acum), dar şi prin monitorizarea programelor de dezvoltare
profesională, obligatorii prin standardele de calitate elaborate.
Rezolvarea contestaţiilor, plângerilor şi reclamaţiilor referitoare la
funcţionarea instituţiilor şcolare, privind cadrele didactice şi alţi angajaţi ai
unităţilor şcolare, privind managementul unităţilor şcolare etc.
Noile reglementări privind inspectoratele şcolare vor trebui să ţină cont atât de noile
funcţii, specifice unui mediu descentralizat, cât şi de cerinţa introducerii sistemelor
de calitate la nivelul inspectoratelor: va fi foarte dificil ca acestea să solicite
unităţilor şcolare crearea şi implementarea unor sisteme de calitate, în condiţiile în
care ele însele nu au astfel de sisteme. Ca urmare, principiile şi metodologiile privind
asigurarea calităţii vor trebui implementate la nivelul inspectoratelor şi, ulterior, pe
această bază, să fie create şi instrumente specifice, derivate din noile funcţii şi din
activităţile esenţiale. De exemplu, va trebui elaborat un nou Regulament de organizare
şi desfăşurare a inspecţiei şcolare (RODIS).
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De asemenea, va deveni necesară profesionalizarea inspecţiei şcolare, aceasta
însemnând, în primul rând, o formare specifică (de exemplu, prin programe masterale,
ca „evaluator de proces“ şi consilier) şi, în al doilea rând, un cod deontologic.
În esenţă, inspectoratul şcolar îşi va pierde mult din funcţiile care privesc
administrarea sistemului de învăţământ, dar va avea funcţii noi sau consolidate
privind monitorizarea, evaluarea, coordonarea, controlul şi, mai ales, sprijinirea
funcţionării şi dezvoltării unităţilor şcolare.
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Câteva concluzii
Prima concluzie care, credem noi, a reieşit cu claritate din întreaga lucrare este
dificultatea construirii unui sistem naţional de management şi de asigurare a calităţii,
mai ales când construcţia se realizează, practic, „din nimic“:
nu există un concept comun şi actual al calităţii;
nu există o cultură a calităţii educaţiei;
nu există o expertiză în domeniul managementului şi asigurării calităţii la
nivelul sistemului de învăţământ – personal didactic, manageri, inspectori,
funcţionari de la nivelul administraţiei centrale şi locale;
nu există capacitatea instituţională necesară implementării unui sistem naţional
de management al calităţii – resurse specifice, personal calificat etc.
Ca atare, nu putem decât să subscriem la orientările strategice ale Agenţiei Române de
Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), singura dintre cele
două agenţii înfiinţate prin Legea calităţii educaţiei care şi-a elaborat un astfel de
document112. Prezentăm, în Anexa 6, principalele ţinte strategice care, în opinia
noastră se referă tocmai la punctele slabe identificate:
iniţierea, prin dezbatere publică susţinută, a unei culturi comune a calităţii
educaţiei şi, implicit, a unui concept împărtăşit de toate părţile interesate;
dezvoltarea capacităţii instituţionale, atât la nivel central, cât şi al furnizorilor
de educaţie;
conceperea, aplicarea, evaluarea şi revizuirea unor instrumente privind
evaluarea şi asigurarea calităţii.
O a doua concluzie care ni se pare esenţială, şi care rezultă din necesitatea abordării
specifice a problematicii educaţiei este regândirea funcţiilor, a atribuţiilor şi a
structurilor instituţionale de la nivel central şi ale inspectoratelor şcolare, precum şi
ale altor instituţii în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei, din
perspectiva calităţii. Este imperativ necesară gândirea unor sisteme proprii de
calitate la nivelul tuturor acestor instituţii: ni se pare puţin nedreaptă solicitarea
adresată unităţilor şcolare de a-şi construi structuri şi proceduri de asigurare a calităţii,
în timp ce Ministerul, centrele şi agenţiile naţionale, inspectoratele şcolare, casele
corpului didactic (deci, cei care solicită acest lucru) nu dispun de astfel de structuri şi
proceduri.
O altă concluzie se referă la natura multivalentă a acestui concept şi, în consecinţă, a
instrumentelor care vor fi elaborate, acestea având drept caracteristici esenţiale:
reflectarea, prin indicatorii de calitate care vor fi elaboraţi, a celor trei valuri în
evoluţia acestui concept: „asigurarea internă a calităţii“, „asigurarea calităţii
prin interfaţă“, „asigurarea calităţii pentru viitor“;
evaluarea, judecarea calităţii se va face atât prin raportarea la standarde, cât şi
prin indicatori privind satisfacţia beneficiarilor şi de progres;
indicatorii de „valoare adăugată“ vor fi combinaţi cu cei de „valoare creată“;
standardele, indicatorii şi descriptorii cantitativi vor fi combinaţi cu cei
calitativi.

112

Strategia ARACIP pentru perioada 2007-2010. Conceperea şi implementarea unui sistem de
management şi de asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar românesc (http://aracip.edu.ro).
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Nu trebuie uitată nici necesitatea corelării cu alte politici din domeniul educaţiei şi
formării. De exemplu, construcţia sistemelor de calitate privind educaţia va trebui să
aibă în vedere, pe lângă politicile şi strategiile naţionale şi europene deja menţionate,
şi alte iniţiative, dintre care le enumerăm, ca exemplu, pe cele privind:
învăţarea permanentă (atât „lifelong learning“ cât şi „lifewide learning“);
noul Cadru European al Calificărilor (EQF) şi procesul, în curs, de elaborare a
unui nou Cadru Naţional al Calificărilor;
optima descentralizare a sistemului şcolar şi, în general, a administraţiei
publice;
necesitatea fundamentării procesului decizional pe evidenţe („evidence based
policy making“);
regândirea rolului şcolii şi, în subsidiar, a curriculumului, într-o societate a
cunoaşterii (pentru a construi „o şcoală pentru secolul XXI“).
O ultimă concluzie care merită, credem noi, menţionată se referă la lipsa politicilor
europene în domeniul asigurării calităţii educaţiei de nivel preuniversitar, nonVET. Ca urmare, nu credem că ar fi lipsit de modestie să considerăm că, în acest
domeniu, am putea fi pionieri şi iniţiatori ai unei astfel de politici europene. Din
participările la diferite evenimente la care au fost prezenţi şi reprezentanţii altor
sisteme de învăţământ, au rezultat mai multe puncte de interes care pot constitui un
argument în favoarea promovării acestui potenţial pionierat:
existenţa unei legi speciale care se referă la calitatea educaţiei;
statutul şi activitatea ARACIP – ca instituţie responsabilă cu managementul
calităţii la nivelul învăţământului preuniversitar separată de inspectoratul
şcolar;
standardele şi metodologiile utilizate pentru asigurarea evaluarea şi internă
calităţii – la nivel de furnizor – şi pentru managementul calităţii şi evaluarea
externă – la nivel de sistem;
legarea acreditării instituţionale de calitate prin cele două categorii de
standarde prevăzute de lege;
asigurarea obiectivităţii şi transparenţei procesului de evaluare (internă şi
externă).
Pe această bază, putem anticipa un răspuns pozitiv la iniţiativele româneşti, din partea
instituţiilor europene, mai ales având în vedere dificultăţile întâmpinate în realizarea
obiectivelor „procesului Lisabona“.
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Anexa 1. Sistemul indicatorilor de calitate propus de Modelul „How Good Is
Our School?“
Arii cheie
1. Curriculum

Indicatori

Teme

1.1. Structura
curriculumului

Cuprinderea şi echilibrul diferitelor elemente
curriculare
Integrarea şi întrepătrunderea
Efectivitatea programului de studiu şi modul
de luare în considerare a opţiunilor elevilor
Cuprinderea, echilibrul şi posibilităţile de
alegere
Integrarea, continuitatea şi progresia
Sprijinul şi orientarea pentru profesori
Progresul şcolii referitor la nivelul de
performanţă atins
Progresul elevilor în învăţare
Nivelul rezultatelor elevilor în raport cu
evaluările naţionale
Evaluarea transversală a altor indicatori
Planificarea programelor de studiu şi a
activităţilor zilnice
Evantaiul şi adecvarea abordărilor predării
Interacţiunea profesor – elev
Claritatea întrebărilor şi centrarea lor pe
esenţial
Măsura în care mediul de învăţare stimulează
şi motivează elevii
Ritmul învăţării
Responsabilizarea elevului pentru învăţare;
gândirea independentă şi implicarea activă în
învăţare
Interacţiunea cu ceilalţi
Alegerea sarcinilor, activităţilor şi resurselor
Abordarea copiilor cu abilităţi şi aptitudini
diferite
Identificarea nevoilor de învăţare
Metodele de evaluare şi procedurile de
înregistrare a rezultatelor
Calitatea judecăţilor evaluative din timpul
predării
Utilizarea informaţiei legate de evaluare
Procedurile de raportare
Informaţia oferită părinţilor despre progresul
fiecărui elev
Modul în care şcoala ţine seama de opiniile şi
cererile părinţilor privind progresul copiilor
lor

1.2. Cursurile sau
programele de studiu

2. Performanţe

2.1. Calitatea generală a
performanţelor

3. Învăţare şi
predare

3.1. Planificarea activităţii
de către profesori
3.2. Predarea

3.3. Experienţele de
învăţare ale elevilor

3.4. Satisfacerea nevoilor
elevilor

3.5. Evaluarea ca parte a
predării

3.6. Raportarea
progresului elevilor
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4. Sprijin oferit
elevilor

Indicatori

Teme

4.1. „Pastoral care“113

Măsurile pentru asigurarea îngrijirii, bunăstării
şi protecţiei elevilor
Satisfacerea nevoilor emoţionale, fizice şi
sociale ale fiecărui elev în parte
Măsuri planificate pentru dezvoltarea
personală şi socială
Progresul elevilor în dezvoltarea atitudinilor
pozitive şi a competenţelor personale şi
sociale
Contribuţia activităţilor extracurriculare şi a
altor categorii de activităţi
Pregătirea pentru alegerea educaţiei şi a
formării sau pentru angajare
Acurateţea şi relevanţa informaţiei şi
consilierii
Măsura în care consilierea este furnizată după
o consultare corespunzătoare
Procesul de monitorizare
Profilurile elevilor privind progresul şi
dezvoltarea
Procedurile pentru utilizarea informaţiei
obţinute
Programele de sprijinire a învăţării
Progresul şi performanţele elevilor
Implementarea rolurilor specifice de sprijin
Cunoaşterea şi înţelegerea legislaţiei şi a
procedurilor aferente
Îndeplinirea cerinţelor legale
Procedurile pentru implementarea legislaţiei
Procedurile de plasament pentru elevii cu
nevoi educaţionale speciale şi cu dizabilităţi
pentru a beneficia de educaţie
Procedurile de plasament pentru elevii cu
nevoi educaţionale speciale şi cu dizabilităţi în
cadrul colectivelor de elevi.
Legăturile cu autorităţile locale şi alte
autorităţi administrative
Legăturile cu alte instituţii şcolare
Legăturile cu organizaţiile
nonguvernamentale, cu comunitatea locală
largă şi cu angajatorii
Legăturile cu autorităţile de reglementare

4.2. Dezvoltarea
personală şi socială

4.3. Calitatea orientării
şcolare şi vocaţionale

4.4. Monitorizarea
progresului şi a
performanţei

4.5. Sprijinul pentru
învăţare
4.6. Implementarea
legislaţiei privind
„nevoile educaţionale
speciale“ şi dizabilităţile
4.7. Plasamentul elevilor
cu „nevoi educaţionale
speciale şi cu dizabilităţi“

4.8. Legăturile cu
autorităţile locale, cu alte
şcoli, cu agenţii şi
angajatori

113

Activitatea profesorului de consiliere şi orientare personală şi a grupului de elevi – similară
dirigenţiei de la noi.
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5. Etos

Indicatori

Teme

5.1. Climatul şi relaţiile

Sentimentul identităţii şi al mândriei în şcoală
Primirea şi atmosfera din şcoală
„Moralul“ elevilor şi personalului
Relaţiile dintre elevi şi personal
Comportamentul şi disciplina în rândul
elevilor
Aşteptările elevilor şi ale profesorilor şi
folosirea laudei (a „stimulentelor pozitive“)
Promovarea unui „etos al performanţei“

5.2. Aşteptările şi
promovarea performanţei
5.3. Egalitatea şi echitatea

Sentimentul egalităţii şi al echităţii
Asigurarea egalităţii şi echităţii
Încurajarea părinţilor să se implice în
învăţarea elevilor şi în viaţa şcolii
Procedurile de comunicare cu părinţii
Informaţia oferită părinţilor privind activitatea
şcolii
Legăturile între şcoală şi Consiliul Şcolar
Rolul şcolii în comunitatea locală
Suficienţa, diversitatea şi adecvarea
Măsurile pentru asigurarea sănătăţii şi
siguranţei
Suficienţa resurselor financiare disponibile
Suficienţa, diversitatea şi adecvarea resurselor
Organizare şi accesibilitate
Folosirea resurselor
Afişarea şi prezentarea elementelor de interes
Asigurarea personalului
Experienţa, calificarea şi expertiza
personalului
Efectivitatea activităţii personalului şi a
activităţii de echipă
Formarea claselor de studiu şi alocarea
personalului
Asigurarea legăturilor elevilor cu sprijinul
extern necesar
Efectivitatea şi alocarea personalului auxiliar
Legătura între aprecierea personalului şi
autoevaluarea şi dezvoltarea şcolii
Procedurile de apreciere a personalului
Dezvoltarea personalului
Înţelegerea sistemului de bugetare la nivelul
şcolii
Procedurile pentru managementul bugetului la
dispoziţia şcolii
Folosirea resurselor financiare pentru
sprijinirea proiectării dezvoltării instituţionale,
a predării şi a învăţării

5.4. Parteneriatul cu
părinţii, cu Consiliul
Şcolar şi cu comunitatea

6. Resurse

6.1. Asigurarea
facilităţilor şi logisticii
6.2. Asigurarea resurselor
6.3. Organizarea şi
utilizarea resurselor şi
spaţiului
6.4. Asigurarea
personalului
6.5. Efectivitatea şi
alocarea personalului

6.6. Dezvoltarea şi
aprecierea personalului

6.7. Managementul
financiar al bugetului la
dispoziţia şcolii
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Indicatori

7. Management,
leadership şi
asigurarea
calităţii

7.1. Scopurile strategice şi
elaborarea de politici

Teme
Claritatea şi adecvarea scopurilor de
dezvoltare
Efectivitatea procedurilor de elaborare a
politicilor
Procesul de autoevaluare
Monitorizarea şi evaluarea realizate de
personalul cu atribuţii în acest sens
Raportarea privind îndeplinirea standardelor şi
calitatea
Proiectul de dezvoltare
Planificarea activităţii (operaţională)
Impactul planului de dezvoltare
Calităţile de lider
Competenţele profesionale şi angajamentul
Relaţiile cu oamenii şi promovarea muncii în
echipă
Alocarea sarcinilor
Efectivitatea individuală
Efectivitatea organizaţională

7.2. Autoevaluarea

7.3. Planificarea
dezvoltării
7.4. „Leadership“

7.5. Efectivitatea
personalului cu funcţii de
conducere şi cu diverse
responsabilităţi
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Anexa 2. Standard pentru unităţile şcolare (Southern Association of Colleges and
Schools – SUA) 114
Premise fundamentale şi standarde
1.

Şcoala şi comunitatea
Premisă de bază: Interacţiunea între şcoală şi comunitatea acesteia, fundamentată pe înţelegerea
rolului fiecărei părţi, este esenţială pentru oferirea unui program educaţional efectiv.
1.1.1. Personalul şcolii face eforturi susţinute pentru a asigura, pentru comunitate, o
interpretare profesională a scopurilor şcolii şi a programelor oferite de aceasta.
1.1.2. Nevoile comunităţii sunt identificate şi utilizate în definirea scopurilor şi conceperea
programelor educaţionale.
1.1.3. În unitatea şcolară există un plan scris, conceput în colaborare, pentru asigurarea unor
relaţii efective între şcoală şi comunitate.
1.1.4. Şcoala va prezenta dovezi privind eforturile depuse pentru implicarea comunităţii în
pregătirea planului privind relaţiile comunitare ale şcolii.
1.1.5. Fiecare şcoală are formulate în scris politici şi strategii privind folosirea resurselor şcolii
în comunitate şi a resurselor comunitare în cadrul şcolii.
1.1.6. Resursele comunitare, ca şi cele din afara comunităţii imediate, sunt folosite pentru
atingerea scopurilor stabilite.

2.

Filosofie şi obiective
Premisă de bază: filosofia şi obiectivele şcolii, identificate şi dezvoltate în cooperare, clar
enunţate şi acceptate mutual, asigură direcţionarea întregii activităţi educaţionale
2.1. Dezvoltarea
2.1.1. Filosofia şi obiectivele şcolii sunt concepute în mod democratic, prin participarea
adecvată a profesioniştilor şi a persoanelor de sprijin conştiente şi interesate de nevoile
elevilor pe care şcoala îi serveşte şi ale comunităţii pe care o reprezintă.
2.1.2. Filosofia şi obiectivele sunt exprimate în scris şi sunt puse la dispoziţia personalului,
elevilor, părinţilor şi comunităţii.
2.1.3. Filosofia şi obiectivele sunt consistente cu practicile educaţionale recunoscute şi sunt
bazate pe rezultatele cercetării.
2.1.4. Filosofia şi obiectivele sunt continuu reexaminate în raport cu modificările demografice
şi cu structura socială (inclusiv structura etnică şi culturală), cu dezvoltările tehnologiei,
cu modificările economice şi ale modurilor de viaţă.
2.1.5. Filosofia şi obiectivele sunt, dacă este necesar, revizuite, pentru a satisface nevoile în
schimbare ale elevilor şi ale comunităţii.
2.2. Orientarea
2.2.1. Este asigurată orientarea noilor angajaţi ai şcolii şi noilor rezidenţi în comunitate, în
legătură cu filosofia şi obiectivele şcolii.

3.

Priorităţi educaţionale majore
Premisă de bază: Priorităţile educaţionale ale şcolii sunt centrul în jurul căruia sunt articulate
toate aspectele programelor educaţionale şi pentru realizarea cărora fiecare membru al personalului
se angajează şi îşi asumă responsabilitatea.
3.1. Determinarea
3.1.1. Priorităţile educaţionale sunt determinate de către personalul şcolii după trecerea în
revistă a filosofiei, obiectivelor şcolii şi tuturor nevoilor identificate.
3.2. Priorităţile
3.2.1. Priorităţile educaţionale oferă tuturor elevilor oportunităţi pentru dezvoltarea
intelectuală.
3.2.2. Sunt oferite tuturor elevilor oportunităţi pentru dezvoltare personală şi socială.
3.2.3. Sunt oferite tuturor elevilor oportunităţi pentru dezvoltare morală şi cetăţenească.
3.2.4. Sunt oferite tuturor elevilor oportunităţi pentru individualizarea educaţiei şi dezvoltarea
personală.
3.2.5. Sunt oferite tuturor elevilor oportunităţi pentru dezvoltare fizică.
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Traducere şi adaptare: Şerban Iosifescu. Am căutat să traduc termenii educaţionali cât mai aproape
de accepţiunea lor originară, pentru a demonstra specificul cultural şi educaţional. Am marcat cu […]
prevederile specifice sistemului american şi inaplicabile celui românesc.
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3.3. Evaluarea
3.3.1. Priorităţile educaţionale sunt evaluate anual de către personalul şcolii, pentru a
determina care dintre ele au fost urmate şi care necesită o atenţie sporită. Dacă este
cazul, personalul şcolii va reordona priorităţile educaţionale.
3.4. Planificarea
3.4.1. Priorităţile educaţionale sunt folosite pentru planificarea pe termen scurt şi pe termen
lung, care cuprinde toate laturile vieţii şcolare.
4.

Design-ul curricular
Premisă de bază: Programul educaţional al şcolii reflectă nevoile şi aspiraţiile persoanelor servite
de către şcoală şi oferă posibilităţi pentru dezvoltare personală şi performanţe înalte.
4.1. Programul educaţional
4.1.1. Programul educaţional este consistent cu filosofia şi cu obiectivele şcolii.
4.1.2. Programul educaţional reflectă cunoaşterea şi înţelegerea fiecărui elev şi răspunde
adecvat nevoilor lor şi nevoilor comunităţii pe care o reprezintă.
4.1.3. Programul educaţional reflectă cunoaşterea, înţelegerea şi este fidel principiilor
recunoscute ale dezvoltării umane şi ale procesului educaţional.
4.1.4. Sunt depuse eforturi susţinute pentru a asigura relaţii interpersonale efective.
4.1.5. Programul educaţional reflectă rezultatele cercetării în domeniu.
4.1.6. Dezvoltarea curriculară este continuă şi realizată în cooperare.
4.1.7. Resursele umane, naturale şi materiale sunt folosite în mod efectiv.
4.1.8. Există un plan concret privind evaluarea continuă a programului educaţional de către
personalul şcolii, elevii şi părinţii implicaţi în viaţa şcolii.
4.1.9. Programul educaţional este flexibil în oferirea experienţelor de învăţare, în funcţie de
diferenţele de abilităţi, mediu de provenienţă, nevoi, interese şi stiluri de învăţare.
4.1.10.Experienţele de învăţare sunt suficient de variate şi etapizate adecvat.
4.1.11.Experienţele de învăţare adecvate populaţiei şcolare respective sunt prezente în toate
ariile programului educaţional.
4.1.12.Există proceduri administrative şi de supervizare consistente pentru toate punctele de
mai sus.
4.1.13.Sunt evaluate, selectate şi utilizate tehnologii informaţionale şi instrucţionale cu
dezvoltare rapidă, care consolidează învăţarea şi sprijină şcoala în managementul
informaţiei.
4.1.14.Sunt asigurate accesul echitabil şi formarea pentru utilizarea acestor tehnologii tuturor
elevilor şi angajaţilor şcolii.
4.2. Evaluarea performanţelor elevilor
4.2.1. Evaluarea performanţelor elevilor se face anual.
4.2.2. Rapoartele privind performanţele elevilor sunt prezentate anual consiliului şcolar,
personalului şi părinţilor din circumscripţia şcolară.
4.2.3. Rezultate măsurabile privind performanţele elevilor sunt stabilite anual.
4.2.4. Performanţele elevilor vor fi evaluate anual folosind instrumente realizate la nivel de
stat, teste standardizate, instrumente pentru măsurări criteriale şi instrumente dezvoltate
local.
4.2.5. Este asigurată confidenţialitatea rezultatelor la evaluare pentru fiecare elev.
4.2.6. Sunt dezvoltate anual planuri pe termen scurt şi lung care se adresează nevoilor
identificate în urma evaluării.
4.3. Ameliorarea şcolară şi răspunderea publică
4.3.1. Este dezvoltat un plan de ameliorare şcolară şi sunt asigurate proceduri cu caracter
permanent pentru asigurarea răspunderii şcolii în faţa consiliului şcolar şi publicului.
4.3.2. Planul de ameliorare şcolară se bazează pe date provenind din surse diferite – cum ar fi
autoevaluarea şcolii, rapoartele de inspecţie şi alte surse similare.
4.3.3. Planul de ameliorare şcolară va include proceduri de revizuire a procedurilor de analiză
şi folosire a datelor existente în vederea stabilirii priorităţilor pentru ameliorarea
şcolară.
4.3.4. O prioritate pentru planul de ameliorare şcolară este îmbunătăţirea rezultatelor şi
performanţelor şcolare.
4.3.5. Planul de ameliorare şcolară este revizuit periodic pentru a stabili dacă rezultatele sunt
conforme aşteptărilor.
4.3.6. Comunitatea şcolară este informată în legătură cu mersul dezvoltării şi ameliorării
şcolare.
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5.

6.

4.3.7. Raportul întocmit o dată la cinci ani pentru Comisia pentru Educaţie a statului, include
planul curent de ameliorare şcolară care, la rândul lui, este fundamentat pe ultimul
raport de evaluare a progresului.
4.3.8. Copii ale planului de ameliorare şcolară sunt disponibile pentru echipele de inspecţie.
4.4. Orarul zilnic
4.4.1. Orarul este flexibil, astfel încât să permită alocarea unor perioade diferite de timp
diferitelor activităţi, pe măsură ce apar noi nevoi.
4.4.2. Orarul este flexibil, astfel încât să permită desfăşurarea diferitelor tipuri de activităţi,
inclusiv a celor extracurriculare, a celor de cercetare, de folosire a materialelor
instrucţionale existente în centrul de resurse şi pentru studiul individual.
4.4.3. Orarul cuprinde perioade speciale de timp dedicate şedinţelor personalului pentru
planificarea activităţii, evaluării programului educaţional al şcolii şi dezvoltării
profesionale continue a personalului.
4.5. Calendarul anual
4.5.1. Calendarul anual cuprinde cel puţin 175 de zile de şcoală, în care profesorii şi elevii
sunt angajaţi efectiv în activităţi educaţionale.
4.5.2. Extinderea activităţii dincolo de 175 de zile de şcoală este încurajată numai dacă
perioadele de extindere sunt concepute pentru a realiza, la un nivel superior, scopurile
şcolii.
4.6. Sesiunile de vară
4.6.1. Programele educaţionale de vară sunt administrate de prsoane special numite de către
consiliul şcolar.
4.6.2. Programele educaţionale de vară se bazează pe standardele instrucţionale aplicate în
timpul anului şcolar.
4.7. Şcolile pentru adulţi
4.7.1. Şcolile pentru adulţi, unde sunt obţinute credite pentru completarea studiilor liceale,
sunt organizate sub supravegherea unei şcoli acreditate în acest sens şi sunt considerate
ca parte a programului educaţional al şcolii.
4.7.2. Aceste şcoli sunt verificate o dată la cinci ani şi reevaluate la zece ani.
Ariile de învăţare
Premisă de bază: Un program educaţional efectiv acoperă arii largi, oferă experienţe variate (în
timp şi spaţiu) pentru posibilităţi diferite de învăţare, asigură un echilibru optim între diferitele
experienţe de învăţare şi accentuează formarea deprinderilor, conceptelor şi asimilarea
conţinuturilor care se constituie ca bază a înţelegerii.
5.1. Conţinutul activităţilor instrucţionale
5.1.1. Conţinutul şi activităţile instrucţionale pentru fiecare arie de învăţare sunt fundamentate
pe filosofia şi obiectivele şcolii şi pe analiza nevoilor educaţionale ale elevilor.
5.1.2. Conţinutul şi activităţile instrucţionale pentru fiecare arie disciplinară contribuie la
realizarea unui program educaţional echilibrat pentru fiecare elev.
5.1.3. Conţinutul şi activităţile instrucţionale sunt suficient de flexibile pentru a asigura
oportunităţi educaţionale în funcţie de nevoile fiecărui elev.
5.1.4. Conţinutul şi activităţile instrucţionale pentru fiecare arie disciplinară vor fi reexaminate
anual pentru a evalua nevoile de revizuire şi contribuţia fiecărei arii disciplinare la
întreaga educaţie a elevilor.
5.2. Explorarea şi specializarea
5.2.1. În fiecare arie disciplinară sunt oferite oportunităţi pentru explorare şi specializare în
funcţie de interesele şi abilităţile elevilor.
Programul activităţilor elevilor
Premisă de bază: Activităţile desfăşurate de elevi sunt parte integrantă a programului educaţional
şi se fundamentează pe nevoile, interesele şi aspiraţiile elevilor.
6.1. Programul
6.1.1. Programul de activităţi al elevilor este fundamentat pe filosofia şi obiectivele şcolii.
6.1.2. Programul de activităţi al elevilor este conceput în aşa fel încât satisface nevoile şi
interesele tuturor elevilor.
6.1.3. Programul de activităţi al elevilor este conceput şi organizat în aşa fel încât elevilor li se
oferă oportunităţi de exersare a responsabilităţii, iniţiativei, competenţelor de lider,
cooperarării şi auto-orientării.
6.1.4. Toate activităţile de tip şcolar sunt finanţate de către şcoală.
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7.

6.1.5. Programul educaţional al şcolii asigură protejarea vieţii şi siguranţa elevilor prin
activităţi specifice […]. Şcolile controlează folosirea facilităţilor (sportive sau de altă
natură) de către instituţii şi persoane din afară.
6.1.6. Toate activităţile, inclusiv cele considerate extracurriculare, sunt controlate de persoane
special desemnate din rândul angajaţilor şcolii.
6.1.7. Activităţile elevilor nu consumă în mod disproporţionat timpul elevilor şi al
personalului.
6.1.8. Programul de activităţi al elevilor este evaluat periodic de către elevi şi personal pentru
a întări consistenţa acestora cu filosofia şi obiectivele şcolii.
6.2. Managementul financiar
6.2.1. Persoane special desemnate asigură controlul utilizării fondurilor şcolii pentru toate
capitolele de cheltuieli.
6.2.2. Toate fondurile generate din activitatea şcolii sunt sun controlul direcţiei.
6.2.3. Înregistrările financiare privind activităţile şcolare sunt auditate anual prin proceduri
specifice.
6.2.4. Activităţile de colectare de fonduri ale elevilor, ale administraţiei şi ale personalului
auxiliar sunt limitate la cele cu valoare educaţională recunoscută.
6.2.5. Principalul scop al activităţilor de colectare de fonduri este sprijinirea activităţilor şi
serviciilor care nu sunt finanţate prin bugetul curent al şcolii.
6.2.6. Copiilor din clasele mici le este interzisă activitatea de colectare de fonduri prin
activităţi „din uşa în uşă“ […].
Resurse pentru învăţare
Premisă de bază: Resursele bibliotecii / centrului de resurse oferă o bază pentru realizarea şi
îmbogăţirea programului educaţional global al şcolii.
7.1. Cărţile din bibliotecă
7.1.1. Biblioteca / centrul de resurse este organizat ca centru de resurse şi materiale
instrucţionale pentru programul educaţional global al şcolii.
7.1.2. Şcoala posedă o colecţie echilibrată de cărţi, acceptabile şi folosibile, nu mai mică de
1.000 volume / nu mai puţin de 10 volume / elev. Vor fi considerate ca volume separate
maximum 5 copii din aceeaşi carte.
7.1.3. Colecţia de cărţi din bibliotecă / centrul de resurse este examinată anual pentru
eliminarea exemplarelor depăşite sau uzate.
7.1.4. Pentru şcolile noi, sunt disponibile cel puţin două volume / elev la deschidere şi cel
puţin două titluri / elev sunt adăugate anual până la realizarea standardului.
7.2. Periodicele
7.2.1. Există cel puţin 35 de periodice selectate adecvat pentru a servi toţi anii de studiu
existenţi în şcoală.
7.3. Serviciile
7.3.1. Personalul va beneficia de servicii pentru utilizarea resurselor instrucţionale ale
centrului în planificarea activităţii.
7.3.2. Servicii de învăţare pentru utilizarea resurselor vor fi oferite pentru elevi şi profesori.
7.3.3. Serviciile includ formarea competenţelor necesare activităţii în bibliotecă.
7.3.4. Elevii şi personalul sunt instruiţi referitor la folosirea materialelor şi sunt sprijiniţi în
utilizarea lor şi în cercetare.
7.3.5. Personalul care oferă servicii pentru utilizarea resurselor beneficiază de formare şi
supervizare.
7.3.6. Serviciile pentru utilizarea resurselor de învăţare sunt aduse la zi pentru a satisface
nevoile anticipate ale personalului şi ale elevilor.
7.4. Circulaţia materialelor
7.4.1. Înregistrările privind circularea şi folosirea resurselor sunt făcute zilnic, lunar şi anual în
scopul evaluării folosirii lor de către elevi.
7.5. Echipamentele instrucţionale
7.5.1. Şcoala posedă o colecţie adecvată şi echilibrată de echipamente instrucţionale.
7.5.2. Există posibilităţi pentru întreţinerea şi înlocuirea echipamentelor uzate.
7.6. Finanţarea
7.6.1. Bugetul şcolii cuprinde fonduri suficiente pentru achiziţionarea de cărţi, periodice,
rechizite şi alte auxiliare curriculare.
7.6.2. Fondurile alocate centrului de resurse asigură menţinerea calităţii programelor
instrucţionale pentru fiecare arie disciplinară din programul educaţional al şcolii.
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7.6.3. Toate ariile de învăţare din programul educaţional al şcolii dispun de materiale şi
echipamente adecvate.
7.7. Alte standarde referitoare la centrul de resurse
7.7.1. Localizarea centrului permite accesul uşor pentru toţi elevii şi pentru personalul şcolii.
7.7.2. Centrul este deschis pe parcursul întregii zile de şcoală.
7.7.3. Există proceduri pentru utilizarea materialelor foarte solicitate.
7.7.4. Toate materialele sunt catalogate folosind un sistem standardizat recunoscut.
Serviciile pentru elevi.
Premisă de bază: Serviciile oferite elevilor reprezintă o parte integrantă a programului
educaţional şi adaptează procesele educaţionale caracteristicilor individuale ale fiecărui elev.
8.1. Orientare şi consiliere
8.1.1. Sunt disponibile programe organizate pentru sprijinirea elevilor în evaluarea
alternativelor educaţionale, pentru selecţia activităţilor educaţionale adecvate, pentru
evaluarea progresului, pentru orientarea profesională şi pentru opţiuni fundamentale de
viaţă.
8.1.2. Există dosare, bine protejate, pentru fiecare elev, care includ rezultate la evaluări, date
personale, informaţii financiare referitoare la activităţile educaţionale desfăşurate,
programe de testare şi alte date obţinute din surse diverse şi pertinente referitoare la
dezvoltarea educaţională.
8.1.3. Dosarele personale, cumulative ale elevilor sunt folosite de către personalul profesional
al şcolii pentru planificarea programelor educaţionale individuale ale elevilor.
8.1.4. Programele de consiliere folosesc personal specializat, cum ar fi psihologi, psihiatri,
psihometricieni, medici şi asistenţi sociali.
8.1.5. Elevii care nu pot căpăta orientarea şi consilierea adecvată sunt orientaţi către instituţii
abilitate.
8.1.6. Şcoala oferă servicii adecvate elevilor cu nevoi speciale.
8.2. Serviciile de sănătate
8.2.1. Fiecare şcoală oferă servicii medicale care se referă la bunăstarea fizică, mentală,
emoţională şi socială a elevilor.
8.2.2. Există planuri / proceduri folosite în caz de răniri şi boli, precum şi personal special
desemnat pentru implementarea planurilor / măsurilor.
8.3. Alte servicii
8.3.1. Şcoala oferă, când este nevoie, servicii în domeniile nutriţiei, siguranţei, recreării şi
transportului.
8.3.2. Serviciile oferite elevilor beneficiază din plin de resursele şcolii şi comunităţii.
Personalul şi administraţia115
Premisa de bază: Calitatea personalului determină, în mare măsură, succesul şcolii în atingerea
obiectivelor stabilite. Personalul trebuie să existe în numărul şi cu calificările necesare funcţionării
efective a şcolii în bune condiţii.
9.1. Consiliul şcolar
9.1.1. Consiliul şcolar este responsabil cu formularea politicilor care conduc funcţionarea
şcolii şi activitatea educaţională.
9.1.2. Consiliul şcolar este reprezentativ pentru comunitate.
9.1.3. Formularea politicilor de către consiliul şcolar reflectă gândirea şi nevoile comunităţii şi
ale personalului.
9.1.4. Consiliul şcolar formulează în scris şi ţine la zi politicile şcolii.
9.1.5. Politicile şcolare se referă şi la managementul resurselor umane (recrutare, folosire,
normare, disponibilizare).
9.1.6. Politicile de personal abordează şi problemele legate de deontologia profesională,
atragerea şi reţinerea personalului competent şi dezvoltarea profesională pentru întreg
personalul.
9.1.7. Există descrieri scrise ale rolurilor personalului profesional şi nonprofesional.
9.1.8. Consiliul şcolar a delegat atribuţiile financiare şi administrative privind personalul către
„directorul administrativ“.
9.1.9. Funcţiile administrative şi executive ale şcolii se derulează fără amestec din afară.
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Au fost selectate şi adaptate numai acele prevederi aplicabile într-un viitor previzibil în
învăţământul românesc.
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9.2. Directorul administrativ al sistemului116
9.2.1. Directorul administrativ este şeful executiv al sistemului.
9.2.2. Directorul administrativ are o pregătire de nivel superior sau o calificare recunoscută în
statul respectiv pentru funcţia respectivă.
9.2.3. Directorul administrativ are pregătire de specialitate în administraţie / management
recunoscută sau echivalată […]. O persoană nou numită va beneficia de doi ani pentru a
obţine pregătirea necesară.
9.2.4. Directorul administrativ deţine numărul cerut de credite de formare continuă cerut de
funcţie […].
9.3. Personalul administrativ central […condiţii de studii şi pregătire].
9.4. Directorul administrativ al şcolii
9.4.1. Directorul administrativ al şcolii este şeful executiv al şcolii.
9.4.2. […condiţii de studii]
9.4.3. […condiţii de studii şi de echivalare a studiilor şi experienţei]
9.4.4. Un director administrativ începător are cel puţin trei ani de experienţă educaţională în
şcoli de tipul respectiv.
9.4.5. […condiţii pentru formarea continuă]
9.5. Alt personal administrativ şi de supervizare
9.5.1. […condiţii de studii]
9.5.2. […condiţii pentru formarea continuă]
9.6. Personalul instrucţional
9.6.1. […condiţii de studii şi de echivalare a pregătirii universitare]
9.6.2. […condiţii de studii profesionale – profesorale]
9.6.3. […condiţii de echivalare profesională a pregătirii universitare]
9.6.4. […condiţii de echivalare a studiilor în altă arie disciplinară decât cea care constituie cea
mai mare parte a normei]
9.6.5. […condiţii de echivalare a studiilor şi experienţei]
9.6.6. […condiţii de echivalare a studiilor şi experienţei]
9.6.7. […condiţii pentru formarea continuă]
9.6.8. […condiţii pentru „personalul auxiliar / profesori auxiliari“]
9.6.9. […condiţii pentru „personalul auxiliar / profesori auxiliari“]
9.6.10.[…condiţii pentru „personalul auxiliar / profesori auxiliari“]
9.6.11.[…condiţii pentru „personalul auxiliar / profesori auxiliari“]
9.7. Standarde care afectează personalul
9.7.1. Salariul directorului administrativ al sistemului şcolar trebuie să fie mai mare decât cel
mai mare salariu plătit în sistemul şcolar respectiv. Standardul este atins atunci când, în
timp de doi ani, salariul directorului administrativ depăşeşte cel mai mare salariu plătit
în şcoală.
9.7.2. Salariul directorului administrativ al şcolii trebuie să mai mare decât cel mai mare
salariu plătit în şcoala respectivă. Standardul este atins atunci când, în timp de doi ani,
salariul directorului administrativ depăşeşte cel mai mare salariu plătit în şcoală.
9.7.3. Şcoala dispune de o schemă de salarizare planificată. Remuneraţia este adecvată tipului
de servicii prestate.
9.7.4. Personalul care nu are responsabilităţi pentru programele instrucţionale (cum ar fi
directorii administrativi, administratorii clădirii, cantinei etc.) sunt formaţi pentru
îndeplinirea acestor atribuţii.
9.7.5. Programul zilnic pentru fiecare profesor cuprinde una sau mai multe perioade de timp
fără răspunderi instrucţionale sau de supervizare, timp folosit pentru planificare, pentru
adunări ale elevilor, pregătirea pentru predare şi îmbunătăţirea programelor
educaţionale. Orice excepţie este aprobată, în prealabil, de către Comitetul Statal.
9.8. Cerinţe minimale privind personalul
9.8.1. Fiecare şcoală are cel puţin un director cu jumătate de normă cu pentru supervizarea
activităţilor instrucţionale şi pentru îndeplinirea altor atribuţii specifice de conducere. O
şcoală cu sau peste 250 elevi dispune de un director cu normă întreagă. Pentru şcolile cu
500-600 elevi, au un director adjunct administrativ cu jumătate de normă. Şcolile cu şi
peste 650 elevi au un director adjunct administrativ cu normă întreagă. Pentru fiecare
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Directorul administrativ al sistemului îndeplineşte funcţiile pentru şcolile dintr-o circumscripţie
şcolară.
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grup de 250 elevi care depăşesc 1000, există câte o jumătate de normă ocupată de un
director adjunct administrativ.
9.8.2. Cel puţin 25% din personalul instrucţional este calificat la nivel de „master“ sau
urmează programe conducând la master.
9.8.3. Şcolile cu mai puţin de 300 elevi au un bibliotecar cu jumătate de normă sau mai mult,
care are o calificare superioară corespunzătoare în biblioteconomie sau este certificat ca
bibliotecar sau specialist media de către o agenţie statală autorizată. Şcolile cu sau peste
300 elevi dispun de un bibliotecare / specialist media cu normă întreagă. Şcolile cu sau
peste 1000 de elevi dispun de cel puţin încă un asistent, calificat ca bibliotecar,
specialist audio-video sau specialist în material didactic. Pe lângă acest personal, şcolile
cu sau peste 750 elevi dispun de un funcţionar asistent. Şcolile cu peste 1500 elevi,
dispun de încă o persoană angajată suplimentar.
9.8.4. Şcolile cu mai puţin de 300 elevi dispun de cel puţin un secretar cu jumătate de normă.
Şcolile cu 300–499 elevi angajează un secretar cu normă întreagă. Pentru fiecare grup
de 250 elevi în plus peste 500 elevi, şcoala dispune de câte o jumătate de normă ocupată
de secretar / funcţionar.
9.8.5. Şcolile cu mai puţin de 500 elevi dispun de o persoană angajată cu jumătate de normă
ca specialist în consiliere şi orientare117, calificată cel puţin la nivel de „master“ sau
echivalent, calificare obţinută de la o instituţie abilitată. Pentru şcolile cu sau peste 500
elevi, dispun de o persoană angajată cu normă întreagă ca specialist în orientare şi
consiliere (postul poate fi ocupat de una sau mai multe persoane). Pentru fiecare grup
suplimentar de 250 de elevi (peste norma de 500 de elevi), şcoala dispune de câte o
jumătate de normă ocupată pentru consiliere şi orientare.
9.8.6. Şcoala dispune de personal suficient pentru a se asigura un raport între elevi şi
personalul profesional (educaţional) de maximum 21:1. Personalul instrucţional auxiliar
este asigurat în proporţie de 10% din personalul profesional. Când se procedează astfel,
raportul elevi / personal va fi stabilit considerând echivalentul a două norme de personal
auxiliar drept echivalentul unei norme de personal profesional.
9.8.7. Şcolile care angajează personal instrucţional auxiliar, asigură fişe ale postului şi
programe de formare pentru echipele de predare.
9.8.8. […]
9.8.9. […]
9.8.10.În clasele de învăţământ preprimar118 nu sunt mai mult de 30 de elevi pentru un
profesor şi un asistent cu normă întreagă şi nu mai mult de 25 elevi pentru un profesor
fără asistent cu normă întreagă.
9.8.11.În clasele 1-3, nu sunt mai mult de 33 de elevi pentru un profesor şi un asistent cu
normă întreagă şi nu mai mult de 28 elevi pentru un profesor fără asistent cu normă
întreagă.
9.8.12.Pentru clasele 4–12, nu există clase cu mai mult de 32 elevi.
9.8.13.În stabilirea normei de predare şi a programului zilnic al profesorilor, se are în vedere
numărul de clase la care se predă, timpul necesar pentru pregătire, dimensiunea clasei,
numărul total zilnic de elevi la care predau, serviciul pe şcoală sau la bibliotecă şi
atribuţiile de supervizare a activităţilor elevilor.
9.9. Sistemul de credite.
9.9.1. Şcolile care acordă credite bazate pe performanţă, competenţă, experienţă sau criterii
similare în locul criteriilor tradiţionale de prezenţă la cursuri, absolvirea cursurilor şi
note de trecere, acţionează astfel pe baza unui proces structurat specific, clar definit în
cadrul şcolii / sistemului de şcoli şi aprobat, în prealabil, de Comitetul Statal.
9.9.2. Elevii care doresc să urmeze programele educaţionale prin corespondenţă sau alte forme
de studiu individualizat, vor obţine în prealabil echivalarea creditelor de la direcţia
şcolii.
9.9.3. Un elev poate obţine maximum două credite pentru fiecare sesiune de vară. Pentru
sesiunile de vară, un credit este echivalat cu 130 de ore. […].
9.9.4. Programele pentru elevii şcolarizaţi în afara şcolii, fac parte din programul educaţional
al şcolii şi sunt supuse standardelor specifice, evaluării şi acreditării.
9.9.5. [… criterii pentru şcolile pentru adulţi]
9.9.6. [… neacceptarea creditelor obţinute prin meditaţii private]
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9.9.7. [… modalitatea de acceptare a creditelor transferabile de la alte şcoli]
9.9.8. [… idem]
9.9.9. [… idem]
9.9.10.Şcoala asigură pentru toţi elevii care vin sau pleacă din şcoală o transcriere clară a
evaluării în termenii proprii. Transcrierile vor fi realizate în aşa fel încât să fie uşor
interpretate de către instituţiile le primesc.
10. Clădirea şi facilităţile
Premisă de bază: Clădirea şcolară şi terenul şcolii, care oferă mediul fizic în interiorul căruia este
implementat programul educaţional general al şcolii, sunt concepute, folosite şi întreţinute în aşa
fel încât să asigure îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor educaţionale şi să asigure eficienţa
investiţiei financiare.
10.1. Locul unde se află situată şcoala119
10.1.1.Terenul şcolii este astfel amenajat încât să asigure desfăşurarea activităţilor
instrucţionale şi extracurriculare ale şcolii.
10.1.2.Locul unde se află şcoala este uşor accesibil mijloacelor de transport şcolar.
10.1.3.Locul unde se află şcoala este ferit, pe cât este posibil, de accidente de circulaţie şi de
zgomot.
10.1.4.Locul unde se află şcoala oferă posibilitatea desfăşurării activităţilor fizice în exterior.
10.1.5.Locul unde se află şcoala este agreabil ca peisaj.
10.1.6.Locul unde se află şcoala este curat şi întreţinut.
10.1.7. […]
10.2. Clădirea şcolii
10.2.1.Clădirea şcolii este astfel amenajată încât să asigure desfăşurarea activităţilor
instrucţionale şi extracurriculare ale şcolii.
10.2.2.Clădirile şcolii sunt curate, atractive şi bine întreţinute.
10.2.3.Încăperile şi zonele speciale sunt alocate activităţilor specifice în funcţie de
programare.
10.2.4.[…]
10.2.5.Clădirile vor fi eficient şi efectiv ventilate, încălzite şi iluminate.
10.2.6.Clădirile şcolii includ, pe cât posibil, spaţii pentru activităţile de laborator, pentru
programe de pregătire profesională, pentru prezentări audio-vizuale, pentru educaţie
artistică, pentru programe speciale de educaţie, spaţii multifuncţionale, spaţii pentru
urgenţe medicale, pentru alimentaţie publică, pentru educaţie fizică, pentru instruire pe
grupuri mici şi pe grupuri mari, spaţii de depozitare pentru materialele şi echipamentele
instrucţionale.
10.2.7.Facilităţile cuprind un o bibliotecă / un centru de resurse instrucţionale, accesibil
tuturor elevilor şi profesorilor.
10.2.8.Biblioteca / centrul de resurse este luminat şi ventilat adecvat.
10.2.9.Biblioteca are un număr de locuri şi mobilier specific adecvate programelor
instrucţionale şi mărimii şcolii.
10.2.10.Spaţiul disponibil poate fi folosit de cel puţin 10% din numărul elevilor şi al
profesorilor (dar nu va avea mai puţin de 40 locuri) pentru vizionare, lectură, ascultare,
instruire şi studiu individual. Şcolile nu trebuie să ofere locuri pentru mai mult de 100
de elevi în bibliotecă / centrul de resurse.
10.2.11.Există spaţiu accesibil în bibliotecă pentru materialele instrucţionale.
10.2.12.Există spaţiu şi instalaţii adecvate pentru folosirea echipamentelor instrucţionale
utilizabile în cadrul bibliotecii / centrului de resurse.
10.2.13.Există spaţiu de depozitare accesibil şi adecvat în cadrul bibliotecii / centrului de
resurse pentru echipamentul instrucţional portabil.
10.3. Echipamentul şi mobilierul
10.3.1.Există echipamentul adecvat necesar sprijinirii programelor instrucţionale.
10.3.2.Există mobilierul adecvat necesar sprijinirii programelor instrucţionale.
10.3.3.Personalul administrativ dispune de echipamentul şi mobilierul necesare sprijinirii
eficiente a programelor instrucţionale.
10.3.4.Echipamentele şi mobilierul sunt inventariate anual / permanent fiind menţionate starea
şi valoarea fiecărei piese de inventar.
10.3.5.În şcoală, există un program sistematic pentru înlocuirea echipamentelor / mobilierului
inadecvate sau uzate moral.
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10.4. Inspecţiile
10.4.1. Clădirea şcolii este inspectată anual de către personalul autorizat.
10.4.2.Raportul de inspecţie relevă deficienţele descoperite în timpul inspecţiei.
10.4.3.Există un plan, dezvoltat pe baza acestui raport, care cuprinde datele la care vor fi
remediate deficienţele constatate.
10.4.4.Acest plan cuprinde şi costurile estimate pentru corectarea deficienţelor.
10.5. Siguranţa
10.5.1. Măsurile de protecţie a elevilor şi personalului împotriva focului, furtunilor violente şi
cutremurelor sunt prezente în clădirea şcolii şi pe terenul aferent şcolii.
10.5.2.Elevii şi personalul sunt pregătiţi pentru a face faţă situaţiilor de urgenţă.
10.5.3.Sunt organizate exerciţii de alarmare.
10.5.4.Sunt luare măsuri corespunzătoare pentru protejarea de rănire a elevilor, personalului şi
vizitatorilor.
10.5.5.Echipamentele de putere sunt corespunzător protejate.
10.5.6.În şcoală există un număr suficient de stingătoare de incendiu, de tipurile
corespunzătoare, aşezate în locuri adecvate, semnalizate corespunzător şi care au fost
inspectate recent.
10.6. Întreţinerea facilităţilor
10.6.1.Districtul şcolar / consiliul şcolii oferă serviciile de întreţinere necesare funcţionării
şcolii.
10.6.2.Serviciile de întreţinere vor oferi îngrijire sistematică clădirilor, spaţiilor aferente şi
echipamentelor din şcoală.
10.6.3.Există echipamente suficiente pentru asigurarea serviciilor de igienă.
10.6.4.Există materiale de întreţinere în cantităţi suficiente şi cu o calitate corespunzătoare.
10.6.5.Există servicii de reparaţii şi întreţinere pentru cazuri de urgenţă.
10.6.6.Serviciile de întreţinere vor fi concepute astfel încât să protejeze investiţiile făcute în
clădiri şi facilităţi şi să ofere un mediu sigur, igienic şi atractiv pentru activităţile
educaţionale.
11. Operaţiile financiare
Premisa de bază: Susţinerea financiară este suficientă pentru atingerea scopurilor şcolii.
11.1.1.Există, în şcoală, evidenţe contabile clare şi la zi, realizate de persoane calificate,
protejate corespunzător şi auditate periodic, pentru toate veniturile disponibile şi
cheltuielile efectuate în raport cu orice parte a programelor şcolii, inclusiv privind
activităţile elevilor şi ale părinţilor.
11.1.2.Şcoala / sistemul şcolar decontează cheltuielile de călătorie şi alte cheltuieli necesare
personalului angajat în proiecte locale, regionale sau naţionale.
11.1.3.Sunt concepute şi implementate proceduri eficiente de achiziţionare a materialelor,
rechizitelor şi echipamentelor.
11.1.4.Şcoala îşi protejează interesele şi scopurile educaţionale printr-o politică adecvată de
restituire a împrumuturilor pe termen lung (ratele şi dobânzile inclusiv).
11.1.5.S-au încheiat asigurări pentru bunurile şi persoanele din şcoală.
11.1.6.Salariile sunt competitive cu cele existente în alte şcoli – publice sau private – din
aceeaşi zonă.
11.1.7.Politicile şcolii / sistemului de şcoli dispun de resurse adecvate pentru pensionări,
concedii medicale şi concedii pentru studiu.
12. Continutitatea apartenenţei120
Premisă de bază: Evaluarea complexă a şcolii este important pentru procesul de dezvoltare /
ameliorare şcolară.
12.1.1.Şcoala completează un raport anual, va remedia deficienţele constatate şi va plăti
cotizaţia anuală la data stabilită de Comitetul Statal.
12.1.2.Şcoala realizează re-evaluări la fiecare 10 ani şi revizuiri ad-interim la fiecare 5 ani la
datele stabilite de Comitetul Statal.
13. Standarde care se aplică numai şcolilor non-publice
Premisă de bază: Funcţionarea şcolilor non-publice solicită standarde adiţionale, referitoare la
finanţe, admitere, internate şi activităţi ale absolvenţilor121. Astfel de şcoli sunt foarte diverse şi
urmează scopuri şi deţin caracteristici care necesită standarde care se referă la acele arii care
asigură cele mai bune posibil servicii educaţionale pentru elevi şi grupuri de interes.
120
121

La „Southern Association of Colleges and Schools“.
„Alumni“.

116

13.1. Operaţiile financiare
13.1.1.Serviciul datoriei pe termen lung (rate şi dobânzi) nu depăşeşte 10% din veniturile
obţinute ca taxe de la elevi.
13.1.2.Finanţele şcolii sunt realizate de personal calificat, indiferent dacă fac sau nu parte din
personalul şcolii. Consiliul şcolii va supraveghea modul de realizare a managementului
financiar.
13.1.3.Şcolile prezintă trimestrial documente financiare şi anual bugetul.
13.2. Admiterea
13.2.1.Candidaţii sunt bine informaţi în legătură cu scopurile şi obiectivele specifice ale şcolii,
despre natura şi extinderea programelor şcolare şi educaţionale oferite, despre costurile
de şcolarizare şi taxele care trebuie plătite, despre ariile educaţionale şi disciplinare
studiate, despre expectaţiile care definesc performanţe satisfăcătoare şi despre absolvire.
13.2.2.Şcoala şi-a dezvoltat un sistem de admitere clar definit, cunoscut în mod public, astfel
încât toţi cei interesaţi pot înţelege procesul şi cunoaşte criteriile de admitere.
13.2.3.Şcoala acceptă transferul elevilor de la alte şcoli numai după ce a cerut şcolii de
provenienţă toate datele pertinente legate de motivele transferului şi performanţele
academice şi personale ale elevului.
13.2.4.Materialele publicitare şi privind admiterea descriu adecvat programele şcolii, mediul
de lucru şi facilităţile.
13.2.5.Şcolile admit elevii pe baza oferirii de şanse educaţionale egale, indiferent de rasă şi de
originea etnică şi naţională a candidaţilor. Şcolile care nu sunt confesionale primesc
elevi fără deosebire de credinţa lor religioasă.
13.2.6.Bursele şi ajutoarele financiare vor fi acordate pe baza unor criterii stabilite şi publice.
13.3. Viaţa de internat
13.3.1.Facilităţile de internat vor respecta toate normele privind siguranţa, vor fi curate şi
confortabile şi vor dispune de mobilier adecvat satisfacerii nevoilor personale şi
academice ale elevilor.
13.3.2.Este oferită în permanenţă supervizare din partea unui adult responsabil pentru toţi
elevii interni.
13.3.3.Regulile şi politicile privind viaţa de internat, plecări, privilegii şi disciplină, sunt
publice şi cunoscute de elevi şi de părinţii lor.
13.3.4.Sunt luate măsuri pentru asigurarea unei atmosfere corespunzătoare, unei alimentaţii
adecvate, studiului supravegheat, recreării şi unui echilibru corespunzător între timpul
dedicat activităţii şcolare şi distracţiei.
13.3.5.Sunt luate măsuri pentru informarea complexă a părinţilor în legătură cu progresul şi
comportamentul elevilor.
13.3.6.Sunt luate măsuri care asigură participarea elevilor la conducerea activităţii din
internate.
13.4. Afaceri ale absolvenţilor, dezvoltare şi relaţii publice
13.4.1.Există dovezi pentru a demonstra că planificarea pe termen lung este un proces
continuu, care implică elevi, părinţi, profesori, consiliul de conducere, absolvenţi şi
prieteni ai şcolii.
13.4.2.Consiliul şcolii îşi asumă răspunderea pentru programele de colectare de fonduri, în
vederea asigurării stabilităţii financiare a şcolii.
13.4.3.Şcoala menţine relaţii şi comunică permanent cu absolvenţi, părinţi şi alte grupuri de
interes.
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Anexa 3. Propunerea Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei privind sistemul de
indicatori de calitate a educaţiei la nivelul unităţii şcolare
I. ELEVII ŞI VIAŢA ŞCOLARĂ
1.a. Precondiţii / resurse – referitoare la activitatea şcolară a elevului
1.a.1.: Accesul elevilor la facilităţi (şcoală, cămin, cantină, bibliotecă, sala / terenuri de sport etc.):
VaCr: Accesul elevilor la facilităţi noi, create în funcţie de nevoile identificate şi de politicile /
proiectele de dezvoltare elaborate la nivel locale şi naţional.
VaAd: Accesul elevilor la facilităţi renovate / îmbunătăţite.
VaAj: Accesul elevilor la toate facilităţile existente.
1.a.2.: Siguranţa fizică şi psihică
VaCr: Contribuţia activă a elevilor, părinţilor şi personalului şcolii la realizarea climatului de
siguranţă în şcoală şi în vecinătate.
VaAd: Sentimentul de siguranţă în rândul elevilor şi al personalului şcolii în spaţiul şcolar şi în
vecinătatea şcolii.
VaAj: Sentimentul de siguranţă în rândul elevilor şi al personalului şcolii în spaţiul şcolar.
1.a.3.: Spaţiul şcolar
VaCr: Spaţiu „evolutiv“: decoraţiuni şi mobilier personalizate, realizate în urma unei politici şi
programe explicite şi prin implicarea unor specialişti (designeri sau arhitecţi).
VaAd: Spaţiu „prietenos“: decoraţiuni personalizate; culori non-standard; mobilier
individualizat; consultarea elevilor în dotarea şi decorarea spaţiului.
VaAj: Spaţiu „clasic“: decoraţiuni uniforme, culori „standard“ etc.; mobilier standard;
iniţiativa în dotarea şi decorarea spaţiului aparţine conducerii şcolii şi cadrelor didactice.
1.a.4.: Accesul şi facilităţile pentru persoanele cu c.e.s.
VaCr: Crearea de facilităţi pentru persoanele cu c.e.s., în funcţie de nevoile identificate.
VaAd: Existenţa unor politici şi programe proprii pentru persoanele cu c.e.s.
VaAj: Existenţa structurilor de primire şi de sprijin pentru persoanele cu c.e.s. în conformitate
cu politicile naţionale în domeniu.
1.a.5.: Accesul elevilor la servicii de orientare şi consiliere
VaCr: Accesul elevilor şi altor categorii (cadre didactice, părinţi ş.a.) la servicii şi reţele
diversificate de orientare şi consiliere.
VaAd: Accesul elevilor la servicii de orientare şi consiliere oferite de personal calificat.
VaAj: Accesul elevilor la servicii de orientare şi consiliere oferite de cadre didactice.
1.a.6.: Starea de sănătate a elevilor
VaCr: Dezvoltarea unor relaţii permanente cu autorităţile sanitare şi implicarea şcolii în
acţiuni preventive privind sănătatea publică.
VaAd: Existenţa în şcoală a unui cabinet medical şi a personalului cu calificare medie (asistent
medical).
VaAj: Accesul elevilor la servicii sanitare permanente.
1.a.7.: Servicii de asistenţă oferite categoriilor dezavantajate
VaCr: Existenţa unei politici proprii de identificare şi asistenţă pentru persoanele / grupurile
dezavantajate.
VaAd: Proporţia elevilor care beneficiază de asistenţă depăşeşte media naţională pentru fiecare
din categoriile de persoane avute în vedere.
VaAj: Aplicarea politicilor naţionale de asistenţă pentru persoanele / grupurile dezavantajate.
1.a.8.: Competenţele, cunoaşterea şi experienţa anterioare
VaCr: Existenţa unei politici proprii de utilizare a competenţelor, cunoaşterii şi experienţei
anterioare a elevilor pentru stimularea şi individualizarea învăţării.
VaAd: „Mixarea“ sistematică a colectivelor de elevi.
VaAj: Luarea în considerare a competenţelor, cunoaşterii şi experienţei anterioare a elevilor în
constituirea colectivelor de elevi.
1.a.9.: Accesul elevilor la învăţarea limbilor străine
VaCr: Realizarea, de către elevi, a unor publicaţii, spectacole în limbi străine şi corespondenţa
în limbi de circulaţie internaţională. Predarea integrată a unor discipline şcolare.
VaAd: Organizarea cercurilor de limbi moderne (referitoare la limbă, cultură şi civilizaţie).
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VaAj: Oferirea a două limbi moderne, predate de profesori calificaţi.
2.a. Procese – privind activitatea şcolară a elevului
2.a.1.: Prezenţa elevilor la şcoală la activităţile curriculare
VaCr: Activismul la ore
VaAd: Realizarea temelor pentru acasă
VaAj: Frecvenţa la ore
2.a.2.: Utilizarea manualelor şi a auxiliarelor curriculare
VaCr: Folosirea altor surse de informare / documentare identificate prin activitate proprie
VaAd: Folosirea auxiliarelor curriculare şi surselor de informare / documentare recomandate
de şcoală
VaAj Folosirea manualelor recomandate de şcoală
2.a.3.: Prezenţa şi activitatea elevilor la activităţile extracurriculare
VaCr: Propunerea, de către elevi, a activităţilor extracurriculare şi implicarea acestora în
pregătirea şi desfăşurarea acestora.
VaAd: Implicarea elevilor în pregătirea activităţilor extracurriculare propuse de şcoală.
VaAj: Participarea la activităţile extracurriculare propuse de şcoală.
3.a. Relaţiile elevilor
3.a.1.: Relaţiile dintre elevi în spaţiul şcolar şi în spaţiul perişcolar, dintre elevi şi personalul şcolii,
dintre elevi şi alţi membri ai comunităţii
VaCr: Activitatea în echipă
VaAd: Relaţii de cooperare
VaAj: Relaţii neconflictuale
4.a. Produsele activităţii elevilor
4.a.1: Monitorizarea progresului elevilor
VaCr: Stabilirea, în comun cu elevii, a ţintelor educaţionale şi a măsurilor remediale în caz de
nereuşită şcolară, luând în considerare proiectele educaţionale personale.
VaAd: Existenţa măsurilor remediale în caz de nereuşită şcolară.
VaAj: Monitorizarea progresului şcolar în funcţie de obiectivele stabilite în curriculumul
naţional.
4.a.2.: Produsele şcolare ale elevilor
VaCr: Utilizarea şi afişarea în şcoală a produselor realizate de elevi din iniţiativă proprie
(neobligatorii).
VaAd: Existenţa produselor neobligatorii realizate de elevi la iniţiativa şcolii: materiale
didactice, gazete de perete, postere, grădină, pagina WEB, publicaţiile şcolii.
VaAj: Existenţa produselor obligatorii: caiete de notiţe, teze, extemporale.
4.a.3. Urmărirea absolvenţilor
VaCr: Continuarea studiilor / găsirea rapidă a unui loc de muncă în conformitate cu dorinţele
şi interesele exprimate şi beneficiind de consiliere de specialitate.
VaAd: Continuarea studiilor / găsirea rapidă a unui loc de muncă.
VaAj: Existenţa procedurilor de urmărire a vieţii şcolare şi profesionale a absolvenţilor.
Existenţa şi activitatea asociaţiilor de „alumni“.
4.a.4. Activitatea consiliului consultativ al elevilor (c.c.e.)
VaCr: Reprezentarea c.c.e. în structurile manageriale ale şcolii.
VaAd: Considerarea propunerilor c.c.e. în activitatea managerială a şcolii.
VaAj: Întrunirea periodică şi existenţa dezbaterilor în cadrul c.c.e.
II. PERSONALUL ŞCOLII
1b. Precondiţii/resurse – referitoare la personalul profesional
1.b.1. Calificarea:
VaCr: Existenţa în unitatea şcolară a unor persoane calificate, prin studii ulterioare, în mai
multe domenii ale educaţiei (formatori, facilitatori, mentori ş.a.).
VaAd: Existenţa în unitatea şcolară a unor persoane perfecţionate prin unul sau mai multe
cursuri/stagii de profesionalizare ulterioară (continuă).
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VaAj: Integralitatea dotării unităţii şcolare cu personal profesional calificat în disciplina
efectiv predată şi în domeniul educaţional.
1.b.2. Experienţa:
VaCr: Fructificarea în procesul educaţional curent a experienţei extrainstituţionale a
personalului profesional.
VaAd: Valorificarea în procesul educaţional curent a expertizei certificate, dobândite prin
forme de perfecţionare/specializare oferite de instituţii publice/private.
VaAj: Participarea curentă a personalului profesional la diverse forme de demultiplicare a
„bunei practici“ (cercuri, sesiuni etc.).
2b. Procese – privind activitatea personalului profesional
2.b.1. Formarea-dezvoltarea profesională ulterioară proprie:
VaCr: Practicarea autoratului de educaţie prin proces/instrumente (activităţi de cercetare,
procedee interactive, elaborare de auxiliare etc.).
VaAd: Participarea personalului profesional la forme de specializare postuniversitară
(masterat, doctorat, studii aprofundate).
VaAj: Frecventarea, înscrisă în planul de dezvoltare instituţională, de către personalul
necalificat a unor forme de calificare şi de către cel calificat a unor forme de specializare.
2.b.2. Proiectarea activităţii:
VaCr: Identificarea nevoilor de educaţie ale elevilor şi proiectarea-performarea activităţii
educaţional-formative pe baza acestora.
VaAd: Proiectarea şi utilizarea documentelor de planificare curriculară în colaborare cu colegii
de arie curriculară.
VaAj: Considerarea previzională a documentelor de planificare curriculară prevăzute de
politicile/strategiile de reformă/dezvoltare.
2b3. Desfăşurarea activităţii:
VaCr: Integrarea cross-curriculară a aspectelor formative ale vieţii curente pe plan local,
naţional şi internaţional în curriculumul realizat.
VaAd: Fructificarea curriculară a rezultatelor cercetării educaţionale proprii, locale, naţionale
sau/şi internaţionale.
VaAj: Luarea în considerare, în desfăşurarea activităţii, a semnalelor (feedback) venite de la
elevi, părinţi, colegi, şi remedierea/dezvoltarea prestaţiei profesionale.
2b4. Metodologia şi tehnologia educaţională:
VaCr: Promovarea programatică a metodologiei şi a tehnologiei formative de tip inovativ:
standardele de învăţare-evaluare, inter-/trans-disciplinaritatea, soft-ul educaţional.
VaAd: Utilizarea curentă a unor demersuri educaţional-formative atractive pentru elevi,
convenite şi realizate împreună cu aceştia (e-learning, interactiv, brainstorming etc.).
VaAj: Prelucrarea şi asumarea metodologiei formative presupuse de apariţia tehnologiei
informatice – de exemplu, utilizarea computerului în afara orelor de Informatică.
2b5. Introducerea şi dezvoltarea competenţelor de învăţare:
VaCr: Practicarea, în colaborare cu factorii comunitari, a unor modalităţi de studiu care să
contribuie la introducerea mentalităţii formative de învăţare pe tot parcursul vieţii.
VaAd: Introducerea concepţiei competenţiale şi concurenţiale prin elaborare de proiecte, prin
educaţie antreprenorială, prin studii opţionale şi alternative.
VaAj: Promovarea, prin cooperare comunitară, a formării în spiritul integrării europene: al
cetăţeniei democratice, al multiculturalităţii, al educaţiei pentru valori diversificate.
3b. Relaţiile – la nivelul personalului profesional al şcolii
3b1. Relaţiile interprofesionale, cu elevii, cu managerii:
VaCr: Activitate în echipă: co-proiectarea de produse educaţionale prin implicarea, conform
cu rolul lor firesc, a tuturor resurselor blocului funcţional al unităţii şcolare.
VaAd: Relaţii de cooperare: co-elaborarea de proiecte privind optimizarea şi diversificarea
activităţii şcolare.
VaAj: Relaţii neconflictuale: corelarea, în activitatea şcolii, a preocupărilor profesionale ale
corpului profesoral cu nevoile comunităţii şi cu interesele de formare ale elevilor.
4b. Produsele activităţii profesionale a personalului
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4b1. Rezultate şi efecte ale formării ulterioare:
VaCr: Fructificarea formării ulterioare a personalului profesional în îmbinarea activităţilor de
orientare şi formare pentru toate categoriile de implicaţi (elevi, profesori, părinţi).
VaAd: Valorificarea formării ulterioare a personalului profesoral în realizarea de sesiuni de
interformare centrate pe şcoală.
VaAj: Concretizarea formării ulterioare a personalului profesoral în demultiplicarea unor
programe de formare prin colaborare.
4b2. Proiecte şi instrumente:
VaCr: Contribuirea la proiecte de cercetare în echipe mixte (cercetare – personal profesoral –
comunitate), pe baza priorităţilor strategice: incluziune şcolară, multiculturalitate etc.
VaAd: Susţinerea priorităţilor locale/zonale/naţionale de calificare a forţei de muncă prin
îmbinarea expertizei profesorale cu expertiza comunitară.
VaAj: Proiectarea şi realizarea în şcoală, împreună cu elevii, de instrumente de formare şi de
artefacte necesare în comunitate.
III. MANAGEMENTUL
1.c. Precondiţii / resurse – referitoare la management
1.c.1. Legalitatea activităţii:
VaCr: Iniţiativă legislativă la diferite niveluri.
VaAd: Dezvoltarea cadrului normativ prin adaptarea lui la condiţiile locale.
VaAj: Respectarea cadrului legislativ existent de către elevi, cadre didactice şi manageri.
1.c.2. Pregătirea managerială
VaCr: Directorii sau alte cadre didactice sunt autori de lucrări în domeniul managementului
educaţional şi/sau au urmat programe de studii aprofundate, masterat, doctorat, în ţară sau în
străinătate.
VaAd: Formarea managerială a fost realizată, în comun cu alte cadre didactice din şcoală
(„formare centrată pe şcoală“).
VaAj: Directorii au beneficiat de formare mangerială.
1.c.3.: Sistemul informaţional
VaCr: Difuzarea activă în comunitate a informaţiei educaţionale; educaţia este un subiect de
dezbatere la nivel comunitar.
VaAd: Difuzarea informaţiei relevante în rândul elevilor şi părinţilor
VaAj: Accesul personalului şcolii la informaţia relevantă.
1.c.4. Resursele financiare şi materiale
VaCr: Existenţa unei strategii de atragere sistematică a unor resurse materiale şi financiare
suplimentare cu implicarea principalilor actori educaţionali (elevi, profesori, părinţi, autorităţi
locale ş.a.).
VaAd: Atragerea de resurse materiale suplimentare şi de resurse financiare extrabugetare.
VaAj: Utilizarea eficientă şi efectivă a resurselor materiale şi financiare ale şcolii.
1.c.5. Resursa umană
VaCr: Existenţa unei politici proprii de management al resurselor umane în funcţie de cultura
organizaţională şi proiectele / strategiile de dezvoltare.
VaAd: Existenţa programelor de dezvoltare profesională a căror eficienţă este evaluată
sistematic.
VaAj: Suficienţa şi adecvarea resurselor umane la misiunea şcolii şi la activităţile planificate.
2.c. Procese manageriale
2.c.1. Proiectarea managerială
VaCr: Contribuţia cadrelor didactice, elevilor, părinţilor, altor membri ai comunităţii la
elaborarea, optimizarea şi revizuirea PDI.
VaAd: Cunoaşterea şi urmărirea realizării proiectului de dezvoltare instituţională / planurilor
operaţionale de toate cadrele didactice şi de proporţii semnificative de părinţi şi elevi, precum
şi în comunitate.
VaAj: Existenţa şi afişarea proiectului şi planurilor de dezvoltare instituţională. Cunoaşterea
PDI de către Consiliul Profesoral, Comitetul de Părinţi şi Consiliul Elevilor.
2.c.2. Procesul decizional
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VaCr: Participarea actorilor relevanţi la procesul decizional, în mod formal (prin structuri
participative explicite) şi informal.
VaAd: Consultarea, în cadrul procesului decizional, a actorilor relevanţi.
VaAj: Oportunitatea procesului decizional şi respectarea cadrului normativ.
2.c.3. Comunicarea managerială
VaCr: Existenţa strategiilor proprii de comunicare şi relaţii publice, în concordanţă cu cultura
organizaţională şi politica de dezvoltare instituţională.
VaAd: Utilizarea eficientă a TIC în funcţionarea structurilor formale de comunicare.
Conştientizarea existenţei reţelelor informale de comunicare.
VaAj: Existenţa şi funcţionarea, în conformitate cu cadrul normativ existent, a structurilor
formale de comunicare (interne, cu alte instituţii din cadrul sistemului educaţional, cu instituţii
şi organizaţii din comunitatea locală etc.).
2.c.4. Şedinţele / reuniunile de lucru (consiliul de administraţie, consiliul profesoral, comitetul de
părinţi etc.)
VaCr: Invitarea şi participarea la şedinţe a părinţilor, elevilor şi altor membri ai comunităţii.
VaAd: Realizarea unor şedinţe periodice, cu participarea majorităţii cadrelor didactice, în
cadrul cărora au loc dezbateri reale.
VaAj: Realizarea unor şedinţe periodice de analiză a realizării PDI şi altor documente de
planificare.
2.c.5. Evaluarea şi asigurarea calităţii
VaCr: Existenţa unor sisteme proprii şi eficiente de asigurare a calităţii, adaptate culturii
organizaţionale, politicilor proprii de dezvoltare şi specificului comunitar.
VaAd: Existenţa unui sistem de asigurare a calităţii care utilizează principii, criterii, indicatori
şi standarde naţionale. Obţinerea certificării ISO 9000.
VaAj: Evaluarea activităţii prin rapoarte periodice, analizate în şedinţe şi difuzate în
comunitate. Când este cazul, sunt adoptate şi implementate măsuri / programe de remediere a
aspectelor deficitare.
3.c. Relaţii şi cultura organizaţională
3.c.1.: Relaţiile din interiorul echipei manageriale, dintre echipa managerială şi cadrele didactice,
dintre echipa managerială şi restul personalului, dintre echipa managerială şi elevi, dintre echipa
managerială şi părinţi, dintre echipa managerială şi alţi membri ai comunităţii
VaCr: Activitatea în echipă
VaAd: Relaţii de cooperare
VaAj: Relaţii neconflictuale
3.c.2. Valori dominante în cultura organizaţională
VaCr: Încurajarea iniţiativei, autonomiei, activismului, creativităţii
VaAd: Respectul reciproc, toleranţa, acceptarea diferenţei
VaAj: Respectarea legii, disciplina
3.c.3. Nivelul de interculturalitate a educaţiei
VaCr: Vizibilitatea elementelor de interculturalitate în întreaga viaţă şcolară (mediul fizic,
ariile curriculare, activităţile extracurriculare, proiectul de dezvoltare instituţională etc.).
VaAd: Prezenţa elementelor de intercutluralitate în aria curriculară „om şi societate“.
VaAj: Prezenţa activităţilor extracurriculare cu specific intercultural.
3.c.4. Dezvoltarea sistematică a sentimentului de apartenenţă şi a „stimei de sine“
VaCr: Contribuţia elevilor, părinţilor şi personalului şcolii la dezvoltarea sentimentului de
apartenenţă şi de „stimă de sine“.
VaAd: Identificarea elevilor, părinţilor şi personalului şcolii cu unitatea şcolară.
VaAj: Existenţa, la elevi, la părinţi şi la personalul şcolii, a sentimentului de apartenenţă şi de
„stimă de sine“.
4.c. Produsele manageriale
4.c.1. Produse
VaCr: Propunerea şi coordonarea unor proiecte comune cu alte şcoli / organizaţii, naţionale şi
internaţionale.
VaAd: Participarea la proiecte comune cu alte şcoli / organizaţii, naţionale şi internaţionale
(proiecte ale MEdC – învăţământ rural etc. – , Socrates, Leonardo).
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VaAj: Existenţa materialelor şi activităţilor de promovare a şcolii în comunitate şi în presa
locală.
IV. COMUNITATEA LOCALĂ
1.d. Precondiţii / resurse / elemente – referitoare la comunitatea locală
1.d.1. Prezenţa şcolii în comunitate
VaAj: Activitatea şcolii este cunoscută în comunitate.
VaAd: Existenţa unei politici clare de marketing şi PR la nivelul şcolii. Comunitatea locală
este mulţumită de activitatea şcolii.
VaCr: Existenţa serviciilor educaţionale şi proiectelor comune ale şcolii cu persoane / instituţii
din comunitatea locală, realizate la iniţiativa şcolii şi / sau a comunităţii locale.
2.d. Procese
2.d.1. Participarea comunităţii la viaţa şcolară
VaCr: Comunitatea locală solicită şcolii servicii educaţionale (în afara ofertei „obligatorii“).
VaAd: Comunitatea locală pune la dispoziţia şcolii resursele necesare realizării PDI şi altor
proiecte.
VaAj: Comunitatea locală participă la activităţi organizate de / în şcoală
2.d.2. Implicarea comunităţii în procesul decizional
VaCr: Membrii comunităţii au iniţiativă în dezvoltarea instituţională şi în elaborarea ofertei
educaţionale a şcolii.
VaAd: Membrii comunităţii sunt prezenţi la activităţile organizate de şcoală, la solicitarea
acesteia.
VaAj: Membrii comunităţii participă în mod regulat la activitatea consiliului de administraţie /
consiliului şcolar.
3.d. Relaţii
3.d.1. Relaţiile dintre şcoală şi autorităţile locale, dintre şcoală şi alte organizaţii şi persoane din
comunitate
VaCr: Activitatea în echipă
VaAd: Relaţii de cooperare
VaAj: Relaţii neconflictuale
4.d. Produse
4.d.1. Investiţia comunitară în educaţie
VaCr: Existenţa unei colaborări strânse între comunitate şi şcoală, atât în privinţa investiţiei în
educaţie, cât şi în privinţa controlului asupra eficienţei folosirii resurselor oferite.
VaAd: Investiţia comunitară ca urmare a iniţiativei individuale a unor reprezentanţi ai
comunităţii.
VaAj: Investiţia comunitară în educaţie se realizează în conformitate cu prevederile actelor
normative în vigoare.
4.d.2. Accesul membrilor comunităţii la produse şi servicii educaţionale (de tip „life long
learning“, TIC etc.)
VaCr: Serviciile şi produsele educaţionale sunt individualizate şi sunt elaborate prin
parteneriatul şcoală – comunitate.
VaAd: Produsele şi serviciile educaţionale oferite comunităţii răspund unor nevoi exprimate
sau implicite.
VaAj: Existenţa produselor şi serviciilor educaţionale oferite comunităţii, dincolo de oferta
obligatorie pentru tipul respectiv de unitate şcolară.
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Anexa 4. Sinteza pe domenii a criteriilor, standardelor şi indicatorilor de
performanţă pentru asigurarea calităţii în învăţământul superior
NOTĂ: Pentru fiecare domeniu şi criteriu din cele prevăzute de lege, au fost propuse
standarde (marcate cu bold) şi indicatori de performanţă (marcaţi cu italic). Pentru fiecare
indicator au fost stabiliţi descriptori, care să arate, pentru fiecare indicator, „regula“ care
trebuie respectată sau „rezultatul“ care trebuie obţinut – pentru standardele de funcţionare (de
autorizare, de acreditare / de evaluare periodică) sau „cerinţele“ care indică nivelul optimal de
realizare – pentru standardele de calitate (de referinţă). Prezentăm, mai jos, în sinteză,
domeniile, criteriile, standardele şi indicatorii.
Domeniul A : Capacitatea instituţională
Criteriul A.1 – Structurile instituţionale, administrative şi manageriale
Misiune, obiective şi integritate academică
- Misiune şi obiective
- Integritate academică
- Răspundere şi responsabilitate publică
Conducere şi administraţie
- Sistemul de conducere
- Management strategic
- Administraţie eficace
Criteriul A.2 – Baza materială
Patrimoniu, dotare, resurse financiare alocate
- Spaţii de învăţământ, cercetare şi pentru alte activităţi
- Dotare
- Resurse financiare
- Sistemul de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţi
Domeniul B : Eficacitate educaţională
Criteriul B.1 – Conţinutul programelor de studiu
Admiterea studenţilor
- Principii ale politicii de admitere la programele de studiu oferite de instituţie
- Practici de admitere
Structura şi prezentarea programelor de studiu
- Structura programelor de studiu
- Diferenţiere în realizarea programelor de studiu
- Relevanţa programelor de studiu
Criteriul B.2 – Rezultatele învăţării
Valorificarea calificării universitare obţinute
- Valorificarea prin capacitatea de a se angaja pe piaţa muncii
- Valorificarea calificării prin continuarea studiilor universitare
- Nivelul de satisfacţie al studenţilor în raport cu dezvoltarea profesională şi personală asigurată
de universitate
- Centrarea pe student a metodelor de învăţare
- Orientarea în carieră a studenţilor
Criteriul B.3 – Activitatea de cercetare ştiinţifică
Programe de cercetare
- Programarea cercetării
- Realizarea cercetării
- Valorificarea cercetării
Criteriul B.4 – Activitatea financiară a organizaţiei
Buget şi contabilitate
- Bugetul de venituri şi cheltuieli
- Contabilitate
- Auditare şi răspundere publică
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Domeniul C – Managementul calităţii
Criteriul C.1 – Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii
Structuri şi politici pentru asigurarea calităţii
- Organizarea sistemului de asigurare a calităţii
- Politici şi strategii pentru asigurarea calităţii
Criteriul C.2 – Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică
a programelor şi activităţilor desfăşurate
Aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studiu şi diplomelor ce
corespund calificărilor
- Existenţa şi aplicarea regulamentului privitor la iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi
evaluarea periodică a programelor de studiu
- Corespondenţa dintre diplome şi calificări
Criteriul C.3 – Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării
Evaluarea studenţilor
- Universitatea are un regulament privind examinarea şi notarea studenţilor care este aplicat în
mod riguros şi consecvent
- Integrarea examinării în proiectarea predării şi învăţării, pe cursuri şi programe de studiu
Criteriul C.4 – Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral
Calitatea personalului didactic şi de cercetare
- Raportul dintre numărul de cadre didactice şi studenţi
- Evaluarea colegială
- Evaluarea personalului didactic de către studenţi
- Evaluarea de către managementul universităţii
Criteriul C.5 – Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării
Resurse de învăţare şi servicii studenţeşti
- Disponibilitatea resurselor de învăţare
- Predarea ca sursă a învăţării
- Programe de stimulare şi recuperare
- Servicii studenţeşti
Criteriul C.6 – Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii
Sisteme de informaţii
- Baze de date şi informaţii
Criteriul C.7 – Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi,
după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite
Informaţie publică
- Oferta de informaţii publice
Criteriul C.8 – Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii
Structura instituţională de asigurare a calităţii educaţiei este conformă prevederilor legale şi
îşi desfăşoară activitatea permanent
- Comisia coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii
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Anexa 5. Sinteza pe domenii a criteriilor, standardelor şi indicatorilor de
performanţă pentru asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar
NOTĂ: Domeniile şi criteriile prevăzute în art. 10 din Legea calităţii educaţiei au fost
defalcate în subdomenii şi indicatori pentru fiecare domeniu, criteriu şi subdomeniu prevăzut
de lege. Pentru fiecare indicator au fost stabiliţi descriptori, care să arate, pentru fiecare
indicator, „regula“ care trebuie respectată sau „rezultatul“ care trebuie obţinut – pentru
standardele de funcţionare (de autorizare, de acreditare / de evaluare periodică) sau „cerinţele“
care indică nivelul optimal de realizare – pentru standardele de calitate (de referinţă).
Prezentăm, mai jos, în sinteză, domeniile, criteriile, subdomeniile şi indicatorii.
Domeniul A: Capacitate instituţională
a) Structurile instituţionale, administrative şi manageriale
Management strategic
- Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective (proiectul de dezvoltare şi planul de
implementare)
- Organizarea internă a unităţii de învăţământ
- Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă şi externă
Management operaţional
- Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ
- Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; înregistrarea, prelucrarea şi
utilizarea datelor şi informaţiilor
- Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi
- Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, în timpul desfăşurării
programului
- Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi
b) Baza materială
Spaţii şcolare
- Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare
- Dotarea spaţiilor şcolare
- Accesibilitatea spaţiilor şcolare
- Utilizarea spaţiilor şcolare
Spaţii administrative
- Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative
Spaţii auxiliare
- Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare
- Accesibilitatea spaţiilor auxiliare
- Utilizarea spaţiilor auxiliare
Materialele şi mijloacele de învăţământ, auxiliarele curriculare
- Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu auxiliare curriculare
- Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ centrului de informare şi documentare
- Dotarea cu tehnologie informatică şi de comunicare
- Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de învăţământ şi auxiliarelor
curriculare
Documente şcolare
- Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii
c) Resurse umane
Managementul personalului
- Managementul personalului didactic şi de conducere
- Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic
Domeniul B. Eficacitate educaţională
a) Conţinutul programelor de studiu
Oferta educaţională
- Definirea şi promovarea ofertei educaţionale
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- Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii
Curriculum
- Proiectarea curriculumului
- Realizarea curriculumului
b) Rezultatele învăţării
Performanţele şcolare
- Evaluarea rezultatelor şcolare
Performanţele extraşcolare
- Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare (extra-clasă şi extra-şcolare)
c) Activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz
Activitatea ştiinţifică şi metodică
- Activitatea ştiinţifică
- Activitatea metodică a cadrelor didactice
d) Activitatea financiară a organizaţiei
Activitatea financiară
- Constituirea bugetului şcolii
- Execuţia bugetară
Domeniul C. Managementul calităţii
a) Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii
Autoevaluarea instituţională
- Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională
Managementul calităţii la nivelul organizaţiei
- Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii
- Dezvoltarea profesională a personalului
b) Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor
desfăşurate
Revizuirea periodică a ofertei şcolii
- Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare
c) Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării
Optimizarea procedurilor de evaluare a învăţării
- Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării învăţării
d) Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral
Evaluarea corpului profesoral
- Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral
e) Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării
Optimizarea accesului la resursele educaţionale
- Optimizarea accesului la resursele educaţionale
f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii
Constituirea şi actualizarea bazei de date
- Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ
g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz,
certificatele, diplomele şi calificările oferite
Asigurarea accesului la informaţie al persoanelor şi instituţiilor interesate
- Asigurarea accesului la oferta educaţională a şcolii
h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii
Funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii
- Constituirea şi funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii
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Anexa 6: Ţinte strategice ale activităţii ARACIP până în 2010
1. Definirea noului concept de calitate a educaţiei pornind de la valorile promovate în sistemul
educaţional atât implicit, la nivelul culturii organizaţionale, cât şi explicit, la nivelul politicilor
educaţionale, prin:
1.1. Analiza politicilor şi strategiilor educaţionale pe termen lung, precum şi utilizarea
rezultatelor cercetărilor dedicate culturii organizaţionale şi percepţiilor asociate conceptului de
calitate în educaţie – de la noi şi din alte sisteme şcolare – din punctul de vedere al principiilor
şi valorilor promovate.
1.2. Construirea conceptului de „calitate a educaţiei“ specific sistemului nostru de educaţie din
perspectiva reintegrării şi valorilor europene.
2. Asigurarea participării tuturor instituţiilor şi actorilor semnificativi (elevi, părinţi, cadre
didactice, administraţia învăţământului, administraţia locală, angajatori, sindicate, organizaţii
profesionale etc.) la definirea şi asigurarea calităţii. Toţi aceşti actori trebuie sensibilizaţi şi cointeresaţi
în definirea şi promovarea noului concept de calitate. Aceasta presupune:
2.1. Delimitarea funcţiilor şi atribuţiilor ARACIP, în raport cu alte structuri instituţionale din
cadrul Ministerului, în coordonarea / subordonarea acestuia, precum şi faţă de alte instituţii
din administraţia centrală şi locală.
2.2. Sensibilizarea şi educarea grupurilor de interes pentru a obţine implicarea lor în
procedurile de asigurare a calităţii – prin campanii de presa, dezbateri publice, materiale
promoţionale, programe de formare, reuniuni tematice, conferinţe etc.
2.3. Implicarea grupurilor şi instituţiilor interesate în toate fazele elaborării noilor sisteme de
asigurare a calităţii – prin dezbateri publice, mese rotunde, seminare şi conferinţe naţionale,
grupuri de lucru etc.
2.4. Deschiderea pieţei evaluării instituţionale pentru alte organisme de evaluare constituite
conform Legii Nr. 87 / 2006.
2.5. Instituirea unui premiu naţional al excelenţei în educaţie.
3. Elaborarea standardelor de calitate şi dezvoltarea sistemelor de asigurare a calităţii pentru
fiecare subsistem, nivel şi formă de educaţie. Standardele de calitate trebuie sa fie omogene din
punct de vedere conceptual şi metodologic pentru a asigura posibilitatea comparării calităţii diferitelor
niveluri şi sectoare ale educaţiei. Acest proces implică:
3.1. Definirea sistemului factorilor de risc educaţional şi elaborarea hărţii naţionale a factorilor
de risc educaţional.
3.2. Proiectarea sistemelor de asigurare a calităţii (standarde minimale, de referinţă şi de
excelenţă) pentru toate nivelurile şi sectoarele sistemului educaţional.
3.3. Elaborarea ghidurilor şi a manualelor pentru aplicarea standardelor şi metodologiilor de
evaluare internă şi externă a calităţii.
3.4. Publicarea ghidurilor de bune practici în asigurarea calităţii educaţiei.
3.5. Formarea specifică a personalului structurilor organizaţionale implicate în managementul
calităţii.
3.6. Revizuirea actelor normative privind asigurarea calităţii educaţiei în urma aplicării
instrumentelor elaborate şi pe baza evoluţiilor înregistrate la nivel european şi internaţional.
4. Realizarea procedurilor de autorizare, acreditare şi evaluare periodica a calităţii conform
prevederilor Legii Nr. 87/2006.
4.1. Aplicarea instrumentelor de evaluare instituţională şi de evaluare a calităţii în condiţiile
Legii Nr. 87/2006 şi evaluarea, până în 2010, a cel puţin 75% din numărul de unităţi şcolare
din cadrul sistemului naţional de învăţământ.
4.2. Publicarea periodică a „rapoartelor de stare“ şi a recomandărilor pentru îmbunătăţirea
calităţii (la nivel naţional, la cel regional şi la nivelul fiecărui subsistem al învăţământului
preuniversitar).
5. Dezvoltarea capacităţii instituţionale a ARACIP se va realiza prin atingerea următoarelor ţinte
strategice:
5.1. Dezvoltarea şi optimizarea bazei logistice şi de comunicare a ARACIP.
5.2. Implementarea, începând cu 2007, a sistemului propriu de management al calităţii. În
acest scop, va fi solicitată consultanţă şi expertiză naţională şi internaţională în privinţa
sistemelor de management al calităţii recunoscute pe plan internaţional.
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5.3. Parteneriate şi participări la proiecte internaţionale în domeniul calităţii educaţiei.
5.4. Definitivarea schemei de personal a ARACIP şi formarea personalului propriu.
5.5. Recrutarea şi formarea experţilor în evaluare şi acreditare şi constituirea Registrului
ARACIP al experţilor în evaluare şi acreditare.
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