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INTRODUCERE

Tema calităţii a căpătat o importanţă deosebită în condiţiile globalizării ultimului deceniu, cînd competitivitatea
produselor pe piaţă este condiţionată nu de volum, ci de valoare, care incorporează inteligenţa creativă. Vorbind despre
calitatea învăţămîntului, vom evidenţia cel puţin trei referenţi: calitatea învaţăturii (materia însuşită de o persoană),
calitatea învaţămîntului în şcoală, liceu, universitate, precum şi calitatea sistemului de învăţămînt.
Pentru încrederea societăţii în capacitatea instituţiilor preuniversitare, care îi vor satisface aşteptările, acestea din
urmă trebuie să-şi asume responsabilitatea pentru calitatea propriei prestaţii.
Sistemul calităţii presupune astfel un control mai eficient al prestaţiei individuale şi celei colective, îmbunătăţirea
continuă a proceselor şi activităţilor, prevenirea deficienţelor potenţiale, creşterea responsabilităţii şi a gradului de
implicare a întregului personal.
În septembrie 2003, la Berlin, miniştrii educaţiei din ţările Uniunii Europene (UE) au convenit ca toate ţărilemembre şi cele candidate să definească şi să implementeze pînă în 2005 propriul sistem naţional de asigurare a calităţii în
învăţămîntul superior. Astfel, pentru a colabora în cadrul programelor europene de cercetare, de mobilitate a profesorilor
şi elevilor/studenţilor, pentru ca documentele emise să se bucure de recunoaştere internaţională, instituţiile trebuie să-şi
compatibilizeze structura şi conţinutul ofertei, standardele, criteriile şi procedurile de evaluare a rezultatelor.
Contextul general al proiectării şi implementării unor programe de asigurare a calităţii exercită presiuni de intensităţi
şi orientări diferite, uneori chiar contradictorii. Instituţiile de învăţămînt vor intra într-o competiţie acerbă pentru elevi şi
studenţi, ameninţarea fiind resimţită din ce în ce mai acut, existînd pericolul alunecării în direcţia scăderii standardelor de
calitate.
Pe plan internaţional procesul de integrare europeană va continua, urmărindu-se, conform Declaraţiei de la Bologna,
crearea unei arii a învăţămîntului superior european, unde vor fi aplicate politici armonizate şi în domeniul asigurării
calităţii. Recomandarea Consiliului UE din 24 septembrie 1998 (98/561/EC) privind cooperarea europeană în domeniul
asigurării calităţii în învăţămîntul superior prevede ca statele-membre să creeze sisteme transparente de asigurare a
calităţii, cu scopul de a salvgarda calitatea învăţămîntului superior în context economic, social şi cultural al propriilor ţări,
ţinîndu-se seama de dimensiunea europeană şi procesul de schimbare rapidă a lumii. Aceste sisteme vor fi adaptate la
specificul instituţiilor de învăţămînt fiindu-le respectată autonomia, vor fi implicate celelalte părţi interesate, publicîndu-se
rezultatele activităţii lor de analiză.
Este recunoscută importanţa învăţămîntului în general şi a celui preuniversitar în special pentru viitorul unei naţiuni,
instituţia de învăţămînt fiind principala generatoare a nucleelor de difuziune culturală. Învăţămîntul pregăteşte acum
specialiştii şi politicienii care într-un viitor apropiat vor conduce societatea şi economia în Uniunea Europeană.
Astfel, misiunea învăţămîntului este, în primul rînd, cea de a răspunde nevoilor specifice de educaţie şi de formare
profesională ale individului, precum şi nevoilor dezvoltării sociale şi economice ale comunităţii (locale, regionale,
naţionale). Instituţia de învăţămînt îşi îndeplineşte acest scop doar în măsura în care satisface aceste necesităţi la un
standard de calitate ce permite atît individului, cît şi societăţii să devină performanţi într-un mediu globalizat, caracterizat
prin competiţie şi dinamism. Menţinerea standardului este posibilă numai în condiţiile orientării spre performanţă, prin
îmbunătăţirea continuă a ofertei şi rezultatelor, printr-un management performant, fiind dusă o politică financiară adecvată
de utilizare raţională a resurselor şi de atragere de noi resurse, prin încurajarea unei atitudini responsabile a întregului
personal.
Susţinerea colaborării învăţămîntului preuniversitar şi celui universitar din Republica Moldova cu mediul academic
european şi cel internaţional obligă la un efort de adaptare a structurii, ofertei şi calităţii prestaţiei. Mai mult ca atît,
integrarea europeană în domeniul educaţiei şi cercetării pretinde în mod explicit introducerea managementului,
tehnologiilor, metodologiilor şi sistemului de evaluare a calităţii în instituţiile de învăţămînt preuniversitar. Acestea sînt
menite să asigure o compatibilizare a calităţii prestaţiei educaţionale. În prezent, concepţia aproape unanim acceptată este
aceea de a se defini un sistem al calităţii în învăţămît, facîndu-se o paralelă între şcoală şi o unitate de producţie. Calitatea
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ar trebui, deci, să funcţioneze în educaţie ca şi în afacerile comerciale. În acest caz s-ar cere ca conceptele calităţii, bazate
pe familia de standarde ISO 9000, să fie aplicate şi în procesele de educaţie.
Putem presupune, astfel, că calitatea învăţămîntului în instituţiile preuniversitare va contribui pozitiv la activitatea
educaţională, dacă vor fi rezolvate următoarele poziţii: va fi promovată o politică orientată spre client; vor fi elaborate şi
realizate standardele şi procedurile specifice de identificare a necesităţilor educabililor; va fi măsurat gradul în care
rezultatele obţinute de şcoală sînt în concordanţă cu obiectivele educaţionale stabilite; va fi elaborat şi implementat
sistemul de management al calităţii, tehnologii, metodologii şi instrumente de evaluare adecvate, care vor permite punerea
în practică a sistemului de asigurare a calităţii.
Pe baza celor exspuse încercăm să formulăm scopul de bază: care ar fi reperele conceptuale ale formării sistemului
calităţii învăţămîntului în instituţiile de învăţămînt preuniversitar, pentru ca acesta să corespundă noilor priorităţi
educaţionale pe plan naţional, mondial, precum şi necesităţilor elevilor contemporani?
În această ordine de idei am apelat la studiile consacrate calităţii învăţămîntului, studii care au valorificat experienţa
mondială şi naţională în domeniu. Sursele de sinteză consacrate acestei probleme, utilizate de noi, sînt indicate în
bibliografie. Aceasta ne dă posibilitate de a evita, cu bună ştiinţă, trimiterele frecvente pentru a scuti textul de
multitudinea de citate şi referinţe, precum şi în scopul economisirii timpului.
Drept impuls de a pregăti aceasă lucrare au servit lucrările lui P. Lesievici, M.M. Potaşnik, V.P. Panasiuk şi alţii, cît
şi cercetările noastre în domeniul calităţii învăţămîntului.
Prezenta lucrare sintetizează şi furnizează, astfel, informaţii generale şi particulare despre:
— calitatea în invăţămînt – concepte de bază şi particularităţi;
— calitatea învăţămîntului în experienţa mondială şi naţională ;
— managementul calităţii învăţămîntului – componentă a teoriei calităţii;
— principiile şi cerinţele de elaborare şi fundamentare a sistemului calităţii, în domeniul învăţămîntului;
— proiectarea şi implementarea sistemului calităţii în învăţămîntul preuniversitar;
— tehnologizarea managementului calităţii în învăţămîntul preuniversitar;
— evaluarea calităţii învăţămîntului preuniversitar;
— modelul instruirii personalului administrativ şi pedagogic din sistemul de învăţămînt preuniversitar în domeniul
qualitologiei.
Ne dăm perfect seama că asugurarea caităţii învăţămîntului în instituţiile preuniversitare, pentru managerii din
învăţămînt şi cadrele didactice, este o acţiune dificilă. De aceea, considerăm că prezenta lucrare cu caracter experimental
ar avea de cîştigat, dacă cititorii ar binevoi să vină cu idei şi propuneri în vederea ameliorării ei.
Sugestiile pot fi trimise pe adresa electronică (E-mail) autorilor:
crudu@edu.md
dumitru.patrascu@aap.gov
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Capitolul I
CALITATEA ÎN ÎNVĂŢĂMÎNT:
CONCEPTE DE BAZĂ ŞI PARTICULARITĂŢI

I.1.

Oportunitatea şi importanţa teoretico-practică a asigurării calităţii învăţămîntului

Una dintre particularităţile secolului XXI-lea, constă, în opinia noastră, în ridicarea rolului calităţii: calităţii
mărfurilor şi serviciilor, calităţii tehnologiilor, calităţii vieţii. Pentru a corespunde acestor standarde şi cerinţe ale epocii,
omul contemporan are nevoie de cunoştinţe vaste, care ar cuprinde diverse domenii de activitate, deoarece în viitorul
apropiat va fi nevoie de personalităţi gînditoare, creative, pragmatice şi umane.
Calitatea omului nu poate să nu corespundă realizărilor performante ale ştiinţei, tehnicii, tehnologiei, culturii, care au
devenit deja o realitate, ba mai mult necesitatea asimilării, înmulţirii, păstrării acestor realizări înaintează tot mai mult e
cerinţe faţă de calitatea omului însuşi. Astfel, pe prim plan iese o activitate umană, considerată pînă acum neesenţială.
În procesele culturale, sociale şi economice contemporane învăţămîntul deja joacă un rol decisiv, deoarece
personalitatea, care va răspunde la noile oportunităţi şi va crea un sistem de valori, se formează în mediul învăţămîntului.
Calitatea vieţii, calitatea omului, calitatea învăţămîntului sînt astăzi într-o strînsă legătură, deoarece cum vom învăţa,
aşa şi vom trăi, afirmaţie corectă şi profundă. Este situaţia cu care ne ciocnim atunci, cînd ne întîlnim cu incompetenţa şi
iresponsabilitatea, lipsa de cultură şi mediocritatea atît în instituţiile de stat cît şi în organizaţiile de toare tipurile, adică
peste tot, unde activăm, ne odihnim sau rezolvăm problemele de zi cu zi.
În asemenea situaţie misiunea şcolii este de a aprinde în fiecare om, care se maturizează, făclia creativităţii, a da un
impuls autoperfecţionării, a deschide acces spre multitudinea alegerii, lăsînd să se descopere predispoziţiile şi aptitudinile
fiecăruia.
În interlegătura învăţămîntului cu alte domenii ale activităţii umane se evidenţiază raportul între calitatea socialsistemică internă şi calitatea social-sistemică externă. Prima dimensiune a calităţii învăţămîntului exprimă bucătăria
calităţii, a doua este ceea ce este servit la masă. Cu alte cuvinte, profesorii, administratorii şi metodiştii sînt interesaţi de
calitatea curriculumului, tehnologiile educaţionale, iar societatea – de starea şcolii ca institut socializat, cu instrucţiunea,
nivelul de pregătire şi formare al elevilor săi.
Calitatea învăţămîntului este o noţiune relativă. De aceea fiecare, dintre cei care o folosesc, introduc în conţinutul ei
un sens personal. Acest sens este determinat de necesităţile, aşteptările, cerinţele faţă de şcoală, de consumatori, cercul lor
fiind destul de mare (participanţii procesului de învăţămînt – cadrele didactice, elevii şi părinţii lor; instituţiile de
învăţămînt; patronii, grupele profesionale, societatea în ansamblu, organele de stat şi structurile lui ş.a.). Putem, astfel,
vorbi şi despre măsurarea calităţii învăţămîntului în conformitate cu multitudinea beneficiarilor de servicii educaţionale.
La orice nivel calitatea învăţămîntului, calitatea oricărui obiect proces pedagogic poate fi potenţială sau reală. Altfel
spus, prin planificare, proiectare se poate asigura calitatea înaltă, dar care pe parcurs nu va fi asigurată. Poate interveni şi o
altă situaţie. În acest spaţiu, analizîndu-se calitatea învăţămîntului, se vorbeşte despre integritatea realizării potenţialului,
despre limitele, condiţiile iniţiale, manifestate în rezultate. Calitatea învăţămîntului e considerată ca potenţial, atunci, cînd
vorbim despre absolvenţii şcolii primare, gimnaziului, liceului, a şcolii profesionale, a instituţiei de învăţămînt superior.
Calitatea învăţămîntului poate fi abordată şi conform principiului determinismului, cunoscut în qualitologie (ştiinţa
despre calitate), care presupune unitatea calităţii procesului (activităţii) şi calităţii rezultatului. Adică atunci, cînd procesul
este bine organizat şi realizat, se poate miza pe un rezultat bun cu o anumită doză de probabilitate.
Calitatea învăţămîntului poate fi şi trebuie examinată la diferite niveluri, cum ar fi:
— calitatea însuşirii materiei de studiu la lecţie / temei / disciplinei în ansamblu;
— calitatea învăţămîntului la nivelul elevului / a clasei / şcolii / raionului / la nivel naţional (de ţară) / la nivel
internaţional etc.
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Literatura de specialitate ne informează că cercetătorii abordează în mod diferit calitatea învăţămîntului, recurgînd
mai frecvent la trei abordări de interpretare conceptuală.
Prima abordare ţine de performanţele şi realizările pedagogiei, unde calitatea se tratează de pe poziţii tradiţionale,
lăsînd în afara vizorului multe aspecte ale calităţii; este o abordare fără perspectivă.
A doua abordare absolutizează rolul unei direcţii a cunoaşterii ştiinţifice. Dar, contrar primei abordări, se
absolutizează teoria managementului calităţii, dezvoltată în domeniul industrial. Reprezentanţii acestei abordări propun
pentru sistemul de învăţămînt forme şi metode de management al calităţii în baza concepţiei Managementului total al
calităţii (Total Quality Management, TQM) şi standardelor internaţionale ale calităţii ISO familia 9000: 2000. Menţionăm
că formele şi metodele propuse nu pot fi aplicate totalmente în condiţiile învăţămîntului fără adaptare.
A treia abordare presupune folosirea aparatului şi realizărilor unui complex de ştiinţe pentru tratarea calităţii
învăţămîntului, selectarea formelor şi metodelor de evaluare şi celor manageriale. Ca rezultat al formării unei teorii
multidisciplinare cu o structură teoretică aşezată pe mai multe straturi, unde stratul superior este reprezentat de teoriile şi
ideile general-ştiinţifice (filozofie, teoria sistemelor), stratul intermediar îl constituie teoriile şi ideile ştiinţelor
pedagogice, psihologice, qualimetrice, manageriale, stratul inferior – teoriile speciale, cele didactice, axiologice,
managementul educaţional etc.
Pentru elaborarea concepţiei calităţii învăţămîntului este raţională, în opinia noastră, acceptarea abordării a treia,
incluzînd în ea primele două. Astfel, la aplicarea metodicilor de evaluare, algoritmilor managementului calităţii
învăţămîntului vor fi folosite principiile generale ale filozofiei, ceea ce îi va da un caracter sistemic. De rînd cu acestea se
vor aplică realizările psihologiei, teoriei managementului, qualitologiei (teoria calităţii + teoria managementului calităţii +
teoria evaluării calităţii sau qualimetria).
O problemă aparte în realizarea concepţiei managementului calităţii în şcoală este coraportul automanagementul –
managementul (rigid, de program şi pe obiective) extern. Subliniem, că aplicarea managementului calităţii învăţămîntului
după tipul managementului calităţii din industrie (banda de producere din fabrică) este dăunător, periculos şi lipsit de
perspectivă în instituţia de învăţămînt. În managementul calităţii învăţămîntului pot fi aplicate unele componente ale
managementului serviciilor, deoarece învăţămîntul este un prestator de servicii.
Participanţii procesului de învăţămînt au drepturi egale, ca subiecţi activi cu valoare, convingere, voinţă şi
particularităţi individuale. De aceea, un rol deosebit pentru ei îl joacă autoanaliza, autoevaluarea, autoactualizarea,
automanagementul, care trebuie să-şi găsească reflectare în proiectarea sistemului calităţii învăţămîntului în şcoli. Subiecţi
ai managementului calităţii vor fi nu numai cadrele didactice şi elevii, dar şi şcoala ca sistem social în ansamblu.
Pornind de la aceste sugestii, vom aborda, în continuare, ideea calităţii învăţămîntului ca idee fundamentală a
dezvoltării învăţămîntului preuniversitar contemporan. Pentru început dorim să menţionăm că ultimele decenii reprezintă
pentru şcoală o perioada de căutări a ideilor conceptuale noi şi căilor de dezvoltare ale ei. Teoria şi practica pedagogică a
elaborat şi implementat la momentul oportun curriculumuri educaţionale, diferenţierea şi diversificarea instruirii,
integrarea conţinutului învăţămîntului la nivel de discipline de studii. Timpul, însă, ne demonstrează că nici una dintre
ideile enunţate, nici alte idei şi concepţii, nu pot fi tratate ca atotcuprinzătoare, deoarece sînt orientate numai spre
perfecţionarea, modernizarea unor componente aparte ale sistemului de învăţămînt.
Căutările ideilor-cheie de dezvoltare a şcolii contemporane sînt permanent în vizorul ştiinţei şi practicii pedagogicomanageriale. Momentan, însă, vom menţiona că tot mai mulţi specialişti din domeniul educaţional susţin ideea calităţii
învăţămîntului, acceptînd-o ca idee dominantă. Rolul suprem al ideii calităţii învăţămîntului este determinat, în opinia
noastră, de următoarele:
1. Învăţămîntul, în ansamblu, interacţionează tot mai mult cu economia, cultura şi alte domenii ale vieţii sociale. În
acest sistem complex de interacţiuni el joacă un rol important şi este cel mai frecvent factor, considerat rezervă a
dezvoltării şi prosperării umanităţii. Componenta generală a sistemelor care interacţionează, este în cazul dat, calitatea
omului. Şcoala nu poate să nu reflecte, să nu perceapă tendinţele calitative, care apar pretutindeni în piaţa muncii şi se
evidenţiază în ţările cu dezvoltare dinamică.
2. Şcoala contemporană diversă şi complexă, se schimbă permanent, iar procesele de autodezvoltare se accentuează
în ea tot mai mult. Astfel, apare necesitatea de a găsi criterii universale pentru evaluarea stării şcolii, printre care criteriul
calităţii, componentele secundare ale căruia (eficienţa, optimizarea, funcţionalitatea etc.) reflectă pe deplin procesele
practicii educaţionale, rezultatele ei, activitatea celor care învaţă şi celor care predau, a şcolilor şi a structurilor
manageriale.
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3. Ideea calităţii este actuală pentru toate componentele şi nivelurile sistemului de învăţămînt. Ea este aplicabilă
pentru evaluarea subsistemelor de asigurare tehnico-materială, celor de personal, de conţinut, de reuşită şcolară etc.; poate
indica aportul subiecţilor din diferite niveluri ierarhice privind rezultatul general, înregistrat în învăţămînt.
În mod complex prin calitatea învăţămîntului se reflectă următoarele momente:
— capacitatea instituţiei de învăţămînt de a-şi realiza la anumit nivel funcţiile şi obiectivele;
— volumul, structura şi realizarea deplină a potenţialului şi rezervelor de personal; a activităţii ştiinţifico-metodice,
a asigurării tehnico-materiale etc.;
— dinamica proceselor de dezvoltare a instituţiei de învăţămînt, perfecţionarea componentelor ei structurale ca
sistem pedagogic (obiectivele, normativele, criteriile organizaţional, informaţional, de conţinut, motivaţionalstimulativ);
— perceperea pozitivă a instituţiei de învăţămînt de către societate şi participanţii procesului de învăţămînt;
— rolul general al instituţiei de învăţămînt şi importanţa ei ca institut sociocultural de formare spirituală şi de
reproducere a resurselor intelectuale;
— legătura instituţiei de învăţămînt cu instituţiile de cultură şi alte instituţii de învăţămînt (complementar,
profesional etc.);
— realizările instituţiei de învăţămînt, a pedagogilor; a instruiţilor la diferite concursuri; pregătirea şi
competitivitatea absolvenţilor ei;
— dezvoltarea instituţiei de învăţămînt ca sistem social; perfecţionarea abordărilor, tehnologiilor şi metodicilor de
asigurare a calităţii procesului de învăţămînt şi rezultatelor lui.
Faptul că ideea calităţii învăţămîntului nu numai se declară, dar şi se realizează activ în practică, se confirmă prin:
— măsurile luate de organele de conducere a învăţămîntului la nivel de stat;
— iniţierea cercetărilor şi apariţia publicaţiilor la temă;
— paşii reali, efectuaţi de către instituţiile de învăţămînt pentru implementarea sistemelor calităţii pentru aplicarea
aparatului şi realizărilor qualimetrice în evaluarea calităţii obiectelor şi proceselor pedagogice;
— încadrarea şi participarea instituţiilor de învăţămînt în evaluarea şi autoevaluarea calităţii învăţămîntului conform
criteriilor expuse în documentele reglatoare ale procesului de evaluare şi acreditare a instituţiilor educaţionale.
Lista acţiunilor şi măsurilor concrete pentru realizarea ideilor calităţii în domeniul învăţămîntului include:
1. Elaborarea de curriculumuri educaţionale pentru învăţămîntul preuniversitar şi parţial a curriculumului
învăţămîntului secundar profesional şi a învăţămîntului superior profesional.
2. Elaborarea standardelor educaţionale pentru învăţămîntul preuniversitar şi formarea bazei de elaborare a
standardelor profesionale/ocupaţionale, a standardelor curriculare universitare etc.;
3. Aprobarea şi realizarea bazei normative şi a mecanismelor atestării, acreditării şi licenţierii instituţiilor de
învăţămînt.
4. Constituirea Consiliului Naţional de Curriculum şi Evaluare, Agenţiei de Evaluare şi Examinare
5. Tezele de doctorat şi tezele de magistru în problema calităţii învăţămîntului care sunt în curs de elaborare.
6. Căutări inovatoare în domeniul calităţii învăţămîntului în instituţiile de învăţămînt preuniversitar.
7. Realizarea Proiectului “Educaţia de calitate în mediul rural din Moldova”, finanţat de Banca Mondială.
8. Organizarea conferinţelor anuale din august ale cadrelor didactice din învăţămîntul preuniversitar şi a
conferinţelor internaţionale, organizate în anii 2004-2007 de către Ministerul Educaţiei şi Tineretului, UNESCO,
ONU etc. organizate în ţara noastră.
În acelaşi timp, vom menţiona că aparenţa simplistă şi abordările superficiale ale calităţii învăţămîntului provoacă
rezultate nesatisfăcătoare în cercetarea şi practica învăţămîntului. Se pot evidenţia astfel, cel puţin, patru probleme care
necesită soluţionare:
1. În opinia specialiştilor, funcţionarea standardelor educaţionale este suficientă numai pentru efectuarea
diagnosticării calităţii învăţămîntului. De aceea este nevoie de elaborarea standardelor de o nouă generaţie, care ar regla
toate laturile şi componentele învăţămîntului contemporan şi celui de perspectivă.
2. Pedagogia tradiţională nu poate soluţiona problemele calităţii învăţămîntului, deoarece calitatea învăţămîntului
este o problemă interdisciplinară care necesită sinteza teoriilor ştiinţelor pedagogice şi a qualitologiei, a teoriei sistemelor
în învăţămînt, teoriei managementului educaţional etc.
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3. Legea învăţămîntului din Republica Moldova a creat situaţia, cînd instituţiile de învăţămînt s-au pomenit
nepregătite pentru asigurarea drepturilor şi libertăţilor în managementul personalului, introducerea activităţii de cercetare
ştiinţifică, finanţarea şi asigurarea economică, organizarea şi perfecţionarea activităţii metodice, elaborarea
curriculumurilor educaţuonale la nivel de şcoală şi a managementului educaţional. De aceste funcţii, însă, poartă
răspundere instituţiile educaţionale.
4. În societatea contemporană învăţămîntul, este conceput tot mai mult, ca un domeniu de servicii specifice, care
contribuie la formarea personalităţii omului, la reproducerea resurselor intelectuale, la transmiterea valorilor culturale.
Dacă învăţămîntul este un serviciu, atunci şi abordările evaluării şi asigurării calităţii lui trebuie să corespundă cerinţelor
calităţii, ce se aplică în practica mondială pentru diferite domenii de activitate.
În cazul dat este vorba despre implementarea de către instituţia de învăţămînt a concepţiei Managementului Total al
Calităţii (TQM), standardelor Organizaţiei Mondiale pentru Standardizare (ISO). Trebuie de menţionat că standardele ISO
reprezintă cerinţele concrete faţă de evaluarea calităţii pe parcursul tuturor etapelor de livrare a serviciilor,
managementului resurselor necesare pentru asigurarea calităţii serviciului concret, sistemul calităţii în organizaţii şi
instituţii, documentarea tuturor procedurilor/metodicilor managementului calităţii. Teoria şi practica pedagogică din
Republica Moldova nu este, însă pregătită suficient pentru a împrumuta creativ această experienţă, a o transfera într-un
limbaj cu terminologie adecvată. Cele patru probleme din acest subcapitol sînt rezolvabile; există argumente care afirmă
că instituţiile de învăţămînt şi cercetătorii posedă capacitatea ştiinţifică şi experienţă necesară pentru soluţionarea lor.
Tendinţele teoriei şi practicii expuse în subcapitol, determinarea problemelor, confirmă că problema calităţii
învăţămîntului este oportună. Această problemă trebuie să devină, în deceniile apropiate, una dintre direcţiile-cheie ale
dezvoltării învăţămîntului pe plan mondial precum şi, în particular, a celui din Republica Moldova.

I.2. Calitatea învăţămîntului: conotaţii terminologice
E de notat că în cadrul realizării ideiilor calităţii, managementului şi evaluării calităţii în practica învăţămîntului
preuniversitar ne întîlnim cu anumite dificultăţi. Se observă, în particular, tendinţa cînd specialiştii rezolvă, de regulă,
aceste probleme separat de problemele generale ale calităţii. În acelaşi timp, este evident şi indiscutabil faptul că aspectele
complexe ale problemei calităţii învăţămîntului preuniversitar se pot cerceta şi soluţiona doar aplicîndu-se abordarea
interdisciplinară, ţinîndu-se cont de experienţa bogată, acumulată în domeniul producerii materiale (concepţia “Total
Quality Management” (TQM), standardele calităţii ISO familia 9000: 2000). De aceea, scopul urmărit în subcapitolul
enunţat constă în prezentarea rezultatelor cercetării privind bazele teoretice şi metodologice ale calităţii învăţămîntului
preuniversitar.
Starea calităţii învăţămîntului a creat impresia că încercarea de a defini cu precizie acest concept “este o pierdere de
timp”, că aprecierea calităţii învăţămîntului seamănă cu situaţia, cînd sîntem convinşi că ştim despre ce vorbim, dar ne
este greu să definim. Cea mai simplă cale de evitare a dificultăţilor de acest ordin pare a fi aceea de a vorbi nu despre
calitatea învăţămîntului, ci despre diferite calităţi ale lui de a accepta faptul că fiecare actor sau spectator în universul
educaţiei îşi are propriul concept.
Din punctul nostru de vedere calea cea mai dificilă, dar, probabil, cea mai eficientă de evitare a dificultăţilor, este
căutarea conceptelor, practicilor sau politicilor asociate cu calitatea învăţămîntului, considerate de majoritatea experţilor,
administratorilor, elevilor / studenţilor, cadrelor didactice, părinţilor sau grupurilor semnificative pentru sistemul social.
Rezultatele examenelor, testelor externe sau evaluările curente pot căpăta, spre exemplu, semnificaţii diferite la
diverse părţi interesate, dar puţini din cei interesaţi vor contesta faptul că procedurile consistente şi valide de evaluare
curentă şi examinare vor fi benefice pentru calitatea învăţămîntului.
Relevanţa diferitor componente curriculare va putea constitui o temă pentru dezbateri aprinse, în schimb se va putea
înregistra acordul participării specialiştilor disciplinelor de studiu şi a specialiştilor în dezvoltare de curriculum în
activitatea grupurilor de lucru, însărcinate cu elaborarea documentelor curriculare.
Criteriile de excelenţă la diferite niveluri ale învăţămîntului pentru cadrele didactice vor putea constitui un obiect de
discuţie, însă necesitatea existenţei unor asemenea criterii nu poate fi contestată.
Calitatea învăţămîntului pare a nu fi legată de rezultatele sau de reuşitele acestuia, în a răspunde unor amendamente
ale vremii, ele fiind exprimate prin obiective, eventual operaţionale sau comportamentale.
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Calitatea învăţămîntului pare a fi mai curînd legată de capacitatea învăţămîntului de a satisface nevoile reale ale
sistemului social sau ale subiecţilor participanţi sau interesaţi, indiferent de faptul că sînt conştientizate sau nu.
Este important să subliniem că sintagma calitatea învăţămîntului se referă mai curînd la un construct decît la un
concept şi pare a desemna o mixtură dinamică de stări de fapt, percepţii şi reprezentări individuale şi colective, ceea ce
face ca definirea sa prin gen proxim şi diferenţă specifică să fie extrem de dificilă, dacă nu chiar imposibilă.
Ca temă relativ nouă pentru instituţiile de învăţămînt, asigurarea şi managementul calităţii ridică o serie de probleme
conceptuale şi practice cum ar fi:
1) care este produsul instituţiei de învăţămînt?
2) cine sînt clienţii unei astfel de organizaţii?
3) ce înseamnă calitatea pentru învăţămînt?
4) ce semnificaţie au în acest context conceptele asociate obţinerii calităţii (asigurarea, managementul,
îmbunătăţirea calităţii) şi cum acţionează acestea pe principalele dimensiuni ale activităţii instituţiilor
preuniversitare?
5) ce trebuie să se facă pentru a se introduce managementul calităţii într-o instituţie de învăţămînt peuniversitar?
Precizările conceptuale amintite sînt de importanţă majoră pentru stabilirea politicii, obiectivelor şi strategiei în
introducerea sistemelor de evaluare, asigurare şi management al calităţii în instituţiile de învăţămînt preuniversitar.
Produsul este rezultatul unui proces (ansamblu de activităţi corelate sau în interacţiune care transformă elemente de
intrare în elemente de ieşire). Un produs poate fi material (de exemplu: obiecte sau materiale procesate) ori imaterial (de
exemplu: cunoştinţe, concepte) sau o combinaţie a acestora.
Instituţiile de învăţămînt preuniversitar sînt organizaţii furnizoare de servicii educaţionale. Produsele oferite de
învăţămîntul preuniversitar, sînt competenţa şi cunoaşterea, sînt produse imateriale, furnizate societăţii sub diverse forme:
1. Pregătirea elevilor pentru a se încadra în diverse domenii de activitate – transfer de competenţe prin intermediul
absolvenţilor.
2. Transfer de competenţă către organizaţii ale mediului socio-economic, în scopul generării noului şi creşterea
competitivităţii acestora.
3. Implicarea tinerei generaţii în viaţa societăţii – transfer de competenţă, realizat prin implicarea directă în
organisme ale comunităţii locale, regionale, naţionale şi internaţionale.
Pe segmentul învăţămînt, produsul final al şcolii nu este absolventul, ci dezvoltarea lui umană ca valoare adăugată,
competenţa obţinută de acesta la terminarea studiilor. Rezultatul final poate fi exprimat prin suma de abilităţi şi cunoştinţe
dobîndite, care îi permit acestuia să se încadreze în mod eficient şi să se realizeze într-un domeniu specific al vieţii socialeconomice [4, p.10-11]. Dezvoltarea noţiunii de răspundere pentru produs conferă asigurării calităţii o semnificaţie
cuprinzătoare.
Calitatea este un indicator esenţial, o proprietate, prin care se deosebeşte un obiect, o persoană de altul (alta). Ea se
poate manifesta sau poate lipsi din orice aspect al activităţii unei firme, instituţii sau chiar a unei comunităţi umane. Există
mai multe părţi interesate privind abordarea calităţii: guverne, politicieni, cumpărători, subfurnizori, patroni şi manageri,
sindicate. De aceea, fiecare dintre acestea prezintă, în multitudinea de definiţii ale conceptului de calitate, un grad mai
mare sau mai mic de adecvare cu activitatea unei instituţii de învăţămînt.
Pentru a conştientiza multiaspectual calitatea învăţămîntului vom începe cu abordarea cotidiană, continuînd cu cea
ştiinţifică sub aspect filozofic şi cel de producere.
Experienţa cotidiană ne permite să evidenţiem următoarele conceperi ale calităţii învăţămîntului:
1) reducere la calitatea instruirii elevilor, care au absolvit şcoala în perioada respectivă cu note bune şi foarte bune,
exprimată în %;
2) calitatea instruirii şi educaţiei, pusă totalmente pe responsabilitatea şcolii;
3) gradul de dezvoltare a personalităţii (mai frecvent această tratare aparţine filozofilor, psihologilor, metodologilor,
sociologilor, pedagogilor);
4) numărul de absolvenţi înmatriculaţi în instituţiile superioare de învăţămînt;
5) nivelul de pregătire a absolvenţilor şcolii pentru încadrarea în viaţă, muncă, pentru apărarea Patriei, viaţa
familială, continuarea studiilor etc.
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Cuvîntul calitate provine de la latinescul qualitas ceea ce înseamnă fel de a fi, fiind o derivată a cuvintelor “cum”, “care”, “ce
proprietăţi posedă”. De aceea, de regulă, nu există o abordare unică a termenului dat. În practică se utilizează două abordări:
abordarea filozofică şi abordarea de producere. Abordarea filozofică a calităţii învăţămîntului indică deosebirile învăţămîntului
în raport cu alte fenomene şi sisteme sociale, tipuri de activităţi.
Atunci cînd vrem să deosebim ţesăturile după culoare, material etc., apelăm la abordarea filozofică a termenului “calitate”. Însă
conceperea filozofică a calităţii nu are o importanţă esenţială pentru obiectul nostru de cercetare, deoarece această categorie
filozofică nu poartă încărcătură apreciativă. De aceea nu are sens să punem întrebarea măsurării calităţii, să o apreciem, să o
diferenţiem ca rea sau bună, inferioară sau superioară etc.

Obiectul discuţiei noastre va fi abordarea de producere/industrială, unde noţiunea-cheie devine calitate a
producţiei, prin care se subînţelege multitudinea proprietăţilor fundamentale ale produselor, semnificative pentru
beneficiar. Setul acestor proprietăţi serveşte drept bază pentru specificarea produselor (etaloane, standarde). Abordarea în
cauză evidenţiază doi indicatori ai calităţii oricărui produs: 1) existenţa anumitor proprietăţi; 2) tratarea produselor ca
valoare pentru utilizator, dar nu de pe poziţia producătorului. Metaforic produsul şcolii sînt absolvenţii, care capătă studii
(de calitate bună sau proastă)*.
Clasicii domeniului definesc calitatea drept:
• Calitate a unui produs care înseamnă aptitudinea acestuia de a fi utilizat (bun pentru utilizare) [28].
• Ansamblul de caracteristici ale serviciului / produsului, prin care produsul / serviciul satisface în utilizare
aşteptările clientului [20].
La nivel general, A. V. Feigenbaum descrie calitatea ca instrument managerial evidenţiind patru etape: 1) fixarea
standardelor de calitate; 2) aprecierea conformităţii faţă de aceste standarde; 3) acţiunea în cazul abaterii de la standarde;
4) îmbunătăţirea acestor standarde de calitate.
• Pierderea minimă, adusă societăţii prin ieşirea produsului pe piaţă [72]. În viziunea autorului, pierderile pot fi: 1)
ale organizaţiei producătoare prin costuri ale noncalităţii repercutate intern (rebuturi sau reprelucrări), sau extern
(repararea de defecte în garanţie şi cele rezultate din afectarea imaginii producătorului pe piaţă); 2) costurile
noncalităţii, impuse clientului prin performanţele scăzute ale produsului.
Ultimă definiţie este extrem de relevantă din perspectiva învăţămîntului. În cazul instituţiilor de învăţămînt
preuniversitar, finanţate de stat, apare o particularitate îngrijorătoare: atît costurile interne ale noncalităţii, reflectate printro utilizare ineficientă a resurselor alocate, cît şi cele externe (reflectate prin şomaj, incompetenţa profesorilor în
învăţămîntul primar şi mediu, incapacitatea cercetătorilor şi consultanţilor de a crea valoare relevantă) sînt suportate în
întregime de către societate.
În alte cazuri calitatea învăţămîntului se tratează ca un anumit nivel de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi, dezvoltare
intelectuală, fizică şi morală, pe care l-au atins absolvenţii instituţiei de învăţămînt în conformitate cu obiectivele
educaţionale planificate [142]. Pozitiv în această formulă este că calitatea e legată de obiectivele planificate (se au în
vedere obiectivele operaţionale). Se pare că această definiţie nu-i poate satisface pe conducătorii instituţiilor de
învăţămînt, care realizează nu numai practica cunoaşterii. Este îndoielnic faptul că această definiţie ar putea fi lucrativă,
dacă autorul ei n-ar explica interpretarea noţiunii de dezvoltare, modalităţile ei de definire, măsurare, apreciere ş.a., n-ar
răspunde la întrebarea, de ce au fost luate doar trei laturi ale dezvoltării (intelectuală, fizică şi morală); de ce sînt respinse
celelalte (spirituală, ecologică, economică, afectivă, sexuală, domeniul intereselor, necesităţilor, în ansamblu – dezvoltarea
psihică etc.).
În cazul tratării noţiunii calitatea învăţămîntului absolvenţilor nu este clar, cine şi cum determină nivelul ei. Dacă e
vorba de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi, nivelul poate fi stabilit, de exemplu, de standardele educaţionale; referitor la
alte rezultate, putem doar presupune. Prin nivelul definit al oricăror indici vom subînţelege indicatorii care pot fi
pronosticaţi în zona dezvoltării potenţiale a unui absolvent concret.
Altă definiţie subliniază calitatea învăţămîntului la nivelul elevului ca nivel de asimilare a conţinutului
învăţămîntului (cunoştinţe, modalităţi de activitate, experienţă de activitate creativă, relaţii emoţional-valorice), de
dezvoltare fizică, psihologică, morală şi civică, pe care el îl atinge la diferite etape ale procesului de învăţămînt în
corespundere cu particularităţile individuale, tendinţele şi obiectivele educaţionale [110, p. 14].
Această tratare a noţiunii cercetate este corectă, deşi necesită explicaţii şi comentarii suplimentare. Apreciem pozitiv
cerinţa de a se repera pe posibilităţile elevului, însă completarea “în corespundere cu obiectivele educaţionale” necesită o
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analiză. Textul poate fi înţeles astfel că obiectivele educaţionale se definesc independent de posibilităţile elevului;
calitatea trebuie definită atunci cel puţin în măsura a doi parametri sau chiar integrate obiectivele educaţionale cu
posibilităţile elevului. Sarcina enunţată este aproape irezolvabilă (mecanismele integrării în ştiinţă nu sunt elaborate); în
afară de aceea scopurile trebuie definite reieşindu-se din posibilităţile maxime ale elevului în zona proximă de dezvoltare.
Situaţia, cînd obiectivele puse de profesor nu sînt atinse din motivul că posibilităţile intelectuale ale elevului sînt limitate,
este absurdă şi va fi vehiculată în cazul pronosticării ştiinţifice a obiectivelor (rezultatelor) învăţămîntului.
Menţionăm că în definiţia analizată se afirmă, pe bună dreptate, necesitatea determinării calităţii învăţămîntului
pentru diferite etape ale procesului de învăţămînt (adică, la începutul temei, la mijlocul şi la sfîrşitul ei, sau la sfîrşitul
trimestrului, semestrului, anului de studiu; la sfîrşitul fiecărei trepte de învăţămînt, fiecărui an de studiu şi şcoală).
În cercetarea lui V. P. Panasiuk calitatea învăţămîntului şcolar se examinează drept o mulţime de proprietăţi, care
condiţionează aptitudinea lui de a realiza obiectivele înaintate de societate pentru formarea şi dezvoltarea personalităţii
sub aspectele ei de instruire, educaţie, exprimare a calităţilor sociale, psihologice şi fizice [135, p.17]. Apar însă nişte
întrebări de felul: este dificil de înţeles, care sunt izvoarele din care practicianul poate afla “obiectivele înaintate de
societate”, dezvoltarea personalităţii fiind o rezultantă, caracteristică generalizată şi integrală în comparaţie cu
instrucţiunea şi educaţia.
S. E. Şişov şi V. A. Kalnei [169] definesc calitatea învăţămîntului drept o categorie socială, care determină starea şi
rezultatul procesului de învăţămînt în societate, corespunderea lui necesităţilor şi aşteptărilor societăţii (diferitor grupuri
sociale) în cadrul dezvoltării şi formării competenţelor civice, profesionale şi cotidiene ale personalităţii. Calitatea
învăţămîntului este determinată de mulţimea indicatorilor, care caracterizează diferite aspecte ale activităţii instructive (?)
a instituţiei de învăţămînt: conţinutul învăţămîntului (?), formele şi metodele de instruire (?), baza tehnico-materială,
componenţa de personal etc., care asigură dezvoltarea competenţei instruiţilor (?).
Menţionăm că tot în această lucrare, la compartimentul “Tezaurus”, se propune o altă definiţie “… prin calitatea
învăţămîntului se subînţelege gradul de satisfacere a aşteptărilor diferitor parteneri ai procesului de învăţămînt în
rezultatul furnizării serviciilor educaţionale” sau “gradul de atingere al scopurilor şi obiectivelor preconizate”, ceea ce
reprezintă o definiţie destul de generală a acestei noţiuni [170, p.189].
Nu ne miră gradul de generalizare al definiţiei. Am accepta această definiţie, dacă autorii ar respecta precizia
noţiunilor de învăţămînt şi instruire. Denumirea cărţii, unde se recurge la cuvîntul învăţămînt, nu corespunde pe deplin cu
conţinutul ei, deoarece se tratează monitoringul calităţii instruirii. Aceeaşi inexactitate este caracteristică şi textului
definiţiei (vezi semnele de întrebare puse de noi). Nu întîmplător, după un an de zile S. E. Şişov şi V. A. Kalnei au
schimbat titlul lucrării, subiectul căreia îl constituie tehnologia monitoringului calităţii instruirii în sistemul profesor –
elev sub aspect didactic [170].
Noţiunea calitatea învăţămîntului în şcoală se mai tratează şi ca indicator important al succesului şcolii, ca obiectiv
important ce întruneşte un sistem şi o direcţie de activitate al sistemului intern managerial. Prin calitatea învăţămîntului se
subînţelege multitudinea proprietăţilor esenţiale şi caracteristicilor rezultatului învăţămîntului, capabile să satisfacă
necesităţile elevilor, societăţii, beneficiarilor şcolii [90]. Conceptualizarea contemporană a noţiunii analizate nu are nimic
în comun cu tratarea care circula în anii stagnării, cînd prin ea se subînţelegea raportul numărului de elevi care au luat la
testare note bune / foarte bune şi numărul de elevi instruiţi în şcoală (în %). Însăşi faptul apariţiei imaginii despre calitatea
învăţămîntului este un pas important al progresului în raport cu situaţia, în care ori nu se da atenţie rezultatelor
învăţămîntului, ori se acceptă cuprinderea voluminoasă, cu caracteristici cantitative ale rezultatelor … Unele cerinţe
importante faţă de calitatea învăţămîntului constituie fundamentul standardelor educaţionale, cu toate că abordările în
formularea standardelor în prezent sînt preponderent cantitative, şi nu calitative. Se pare că în legătură cu calitatea
învăţămîntului fiecare instituţie de învăţămînt este obligată /chemată să rezolve următoarele sarcini:
1) modelarea nivelului de calitate a învăţămîntului dorit, construirea modelului absolventului şcolii în baza analizei
performanţelor, problemelor şi prognozei cerinţelor de perspectivă;
2) asigurarea unei asemenea funcţionări a sistemului de învăţămînt în ansamblu, care ar asigura obţinerea nivelului
calităţii preconizate, ceea ce presupune o reacţie operativă, chiar anticipativă a sistemului managerial la abaterile
de la nivelul calităţii stabilite a învăţămîntului;
3) asigurarea ridicării calităţii presupune un schimb al cerinţelor faţă de proprietăţile esenţiale ale rezultatelor
învăţămîntului şi modelului absolventului; trecerea lor la calitate nouă;
4) diagnosticarea nivelului atins al calităţii învăţămîntului.
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Aceste sarcini în practica actuală a şcolilor se rezolvă neuniform şi nesistematic, cu atît mai mult că nu se dă atenţia
cuvenită celei mai importante sarcini, ridicarea calităţii, iar sarcinile de diagnosticare şi monitoring devin de cele mai
multe ori un scop în sine, deşi monitoringul, important şi necesar nu ridică singur de la sine calitatea învăţămîntului.
În lucrarea “Managementul calităţii învăţămîntului”, redactată de M. M. Potaşnik [173, р. 33] calitatea
învăţămîntului este concepută ca raport al scopului şi rezultatului, ca măsură de atingere a scopului, unde scopul
(rezultatele) este pronosticat în zona de dezvoltare potenţială a elevului. Să nu uităm că rezultatele învăţămîntului trebuie
să includă obligator şi aprecierile efortului cu care au fost atinse. Este vorba de lichidarea consecinţelor negative ale
procesului de învăţămînt, cînd atingerea rezultatului pozitiv nu poate fi întîmplătoare.
Cu toate obiecţiile, completările, explicaţiile, comentariile şi precizările noastre, definiţiile enunţate tratează
exhaustiv conceptul calitatea învăţămîntului, fiind astfel utile şi aplicabile în practică.
Ce ar trebui să facă şcoala cu calitatea învăţămîntului?
Este evident că trebuie: 1) să înveţe a pronostica, a modela corect acele calităţi /proprietăţi pe care şcoala presupune
să le obţină la “ieşirea” procesului de învăţămînt, adică să definească nivelul calităţii învăţămîntului pe viitor; 2) să
asigure atingerea nivelului necesar al calităţii învăţămîntului, excluzînd la timp abaterile; 3) să ridice calitatea
învăţămîntului pînă la nivelul cerinţelor crescînde ale clienţilor externi şi desfăşurării procesului inovaţional; 4) să
evidenţieze şi să aprecieze calitatea reală a învăţămîntului, precum şi corespunderea la sau cu standardele stabilite.
Menţionăm că în practica învăţămîntului subiecţii educaţionali, instituţiile de învăţămînt şi organele de conducere ale
învăţămîntului ignoră sau subapreciază punctul 1, concentrîndu-şi atenţia asupra punctului 4; astfel nu prognozează
scopurile şi rezultatele învăţămîntului, avînd tendinţe spre a le evalua. În cazul acesta însă definirea calităţii devine
insuficientă, dacă considerăm că calitatea învăţămîntului este o pronosticare a scopurilor şi rezultatului. Este dificultatea
esenţială, care în managementul calităţii trebuie lichidată. În legătură cu aceasta se reliefează două probleme: 1) este
nevoie de a conştientiza că calitatea învăţămîntului ca orice fenomen şi atribut al procesului de învăţămînt are o natură
proiectivă, adică trebuie şi poate fi obiect al activităţii de proiectare al oricărui subiect managerial (de la elev pînă la
ministrul educaţiei); 2) să se ţină cont de faptul că pronosticarea este o metodă ştiinţifică şi poate fi studiată. (Amintim că
formele concrete ale metodelor de pronosticare se împart în trei grupuri: modelarea, extrapolarea şi expertiza [95].)
În acest context se impune identificarea şi definirea judicioasă a cerinţelor şi aşteptărilor societăţii faţă de instituţiile
de învăţămînt şi a unui cadru de reglementări prin care se poate asigura că activitatea educaţională din instituţiile
preuniversitare este orientată spre satisfacerea cerinţelor şi aşteptărilor menţionate.
Referitor la instituţiile de învăţămînt superior, pe segmentul învăţămînt, de exemplu, cerinţele clienţilor pot fi
exprimate prin următoarele: “ce ar trebui să ştie şi să facă un absolvent dintr-un domeniu?”. Identificarea şi definirea
cerinţelor trebuie duse la bun sfîrşit numai împreună cu reprezentanţii beneficiarilor din domeniul respectiv (angajatorii,
asociaţiile profesionale etc.). Cerinţele se traduc în condiţii (trăsături şi caracteristici) conform unor criterii. Termenul
condiţiile se referă la condiţiile pieţei şi cele contractuale, precum şi la condiţiile interne ale unei organizaţii. Condiţiile
referitoare la calitate ar trebui exprimate în termeni funcţionali şi documentate temeinic [18, p. 112-122]
În cazul unei firme, o conduită inadecvată privind calitatea este penalizată prompt de către piaţă rezultatul previzibil,
chiar pe un termen scurt, fiind falimentul. În cazul instituţiilor de învăţămînt, procesul evoluează în aceeaşi direcţie, dar
mai lent. Fiind finanţate din bugetul statului pentru activitatea de învăţămînt, ele nu depind în mod direct de reacţia
elevilor/studenţilor, absolvenţilor sau angajatorilor. Pe cînd în cazul cercetării ştiinţifice şi consultanţei finanţate de
beneficiarii direcţi (din mediul socio-economic) reacţia este mai rapidă şi afectează sursele de venituri suplimentare ale
şcolii. Deja în momentul de faţă veniturile proprii ale unei şcoli sînt cel puţin egale cu finanţarea primită de la stat,
ponderea acesteia din urmă tinzînd să scadă. Şcoala este din ce în ce mai dependentă de alte surse, decît bugetul. Pe un
termen lung, neadecvarea calităţii ofertei de învăţămînt a şcolii la cerinţele pieţei muncii va determina o scădere drastică a
afluenţei candidaţilor la admitere şi a nivelului acestora.
Pentru fiecare organizaţie / subdiviziune a unei organizaţii, o primă condiţie a realizării calităţii este definirea
clienţilor. Urmează determinarea cerinţelor şi aşteptărilor acestora, privind rezultatele activităţii organizaţiei respective.
Clientul este definit de standardul ISO 9000:2000 ca fiind o organizaţie /persoană care primeşte un produs. El poate
fi consumatorul, beneficiarul sau cumpărătorul acestuia. Accepţiunea modernă a conceptului de client a impus o lărgire a
sferei acestuia, introducîndu-se ideea de parte interesată în realizarea produsului sau serviciului.
Clienţii, respectiv părţile interesate, pot fi interni sau externi organizaţiei. Într-o organizaţie, la generarea produselor
sau serviciilor se cooperează, de regulă, după un algoritm de tip flux grupuri / persoane. Într-o astfel de configuraţie,
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fiecare grup / persoană care contribuie la realizarea produsului / serviciului este un furnizor pentru toţi cei a căror
contribuţie este ulterioară. Aceştia din urmă se manifestă ca beneficiari interni, avînd cerinţe proprii privind calitatea.
În situaţia unui învăţămînt preuniversitar / universitar finanţat de către stat, principalul partener al şcolii este
societatea, reprezentată la interfaţa furnizor-client de instituţii guvernamentale centrale sau ale administraţiei locale, firme
şi organizaţii de firme, instituţii specializate în gestiunea pieţei forţei de muncă etc. (Tabelul 1).
Tabelul 1.

Categorii de părţi interesate pentru o instituţie preuniversitară sau universitate
1.

Ministerul Educaţiei şi Tineretului

2.

Organismele naţionale consultative pentru învăţămînt

3.

Organismele UE
Structuri ale administraţiei locale
şi regionale

4.
5.

8.
9.
10.

Părţi interesate

7.

Externe

6.

Organizaţii ale mediului socioeconomic beneficiare ale calităţii
absolvenţilor, cercetări şi
consultaţii

Consiliile locale, raionale
Firmele productive, de consultanţă, de comerţ, etc.
Institutele şi centrele de cercetare-proiectare şi
transfer tehnologic
Unităţile de învăţămînt preuniversitar şi profesional
Fundaţiile de cercetare, cu activităţi umanitare etc.
Camerele de comerţ, industrie şi agricultură din regiune

Organizaţii de firme

Consorţiile de firme
Asociaţiile patronale

11.

14.

Organizaţii care gestionează piaţa Direcţiile raionale de muncă şi protecţie socială
forţei de muncă şi dezvoltarea
Agenţiile de dezvoltare raională/regională
regională
Asociaţiile profesionale

15.

Comunitatea academică naţională şi internaţională

16.

Părinţii şi aparţinătorii studenţilor

17.

Părinţii/Elevii/Studenţii

12.

18.
19.

Interne

13.

Personalul academic, de cercetare, tehnic, economic şi de întreţinere
Conducerea instituţiilor de învăţămînt superior

Părinţii/elevii/studenţii sînt şi ei clienţi ai instituţiei de învăţămînt preuniversitar sau universitar. Elevii şi studenţii au
un caracter dual de clienţi interni (ca participanţi) şi externi (ca beneficiari). Ei au propriile cerinţe şi aşteptări faţă de
instituţia de învăţămînt. Situaţia, în care ei îşi suportă prin taxe costurile de pregătire, accentuează poziţia lor de clienţi
externi, ei devenind în acest context clienţii principali ai serviciului de educare-formare.
Conducerea şi personalul instituţiei de învăţămînt constituie de asemenea grupuri cu proprii cerinţe şi aşteptări,
situîndu-se pe poziţia de părţi interesate interne ale acesteia.
Instituţiile de învăţămînt preuniversitar, care furnizează prin absolvenţii lor candidaţii la admitere în instituţiile de
învăţămînt superior, sînt părţi interesate ale activităţii de pregătire ulterioară universitară.
Comunitatea şi mediul academic internaţional constituie o parte interesată care nu trebuie ignorată, dată fiind
importanţa dimensiunii internaţionale a şcolii şi universităţii.
Din perspectiva calităţii, identificarea cerinţelor şi aşteptărilor părţilor interesate, traducerea lor în condiţii privind
calitatea, reprezintă momentul iniţial şi esenţial în procesul de management al calităţii. Determinarea gradului de
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satisfacere al acestor cerinţe şi aşteptări, al percepţiei clienţilor privind valoarea adăugată pe care le-o aduc produsele
respective, constituie o altă etapă importantă, fiind o sursă de informaţii preţioase pentru identificarea necesităţilor de
îmbunătăţire a acestora.
Identificarea cerinţelor beneficiarilor şi traducerea lor în condiţii referitoare la calitate se realizează prin instrumente
şi metode specifice care ţin seama de gradul de importanţă al fiecărei categorii de clienţi şi permit, în final, o ierarhizare a
cerinţelor acestora.
Orientarea instituţiei de învăţămînt către cerinţele clienţilor impune apariţia şi dezvoltarea funcţiei de marketing a
instituţiei, identificarea de modele de relaţii instituţie de învăţămînt – piaţă – stat – comunitate academică naţională şi
internaţională, precum şi adaptarea ofertei la cerinţele societăţii.
Din cele menţionate se conchide faptul că, la ora actuală, calitatea învăţămîntului, constituie un concept care trebuie
supus cercetării ştiinţifice. Astfel, în continuare, se impune determinarea noţiunii de calitate a învăţămîntului. Termenul
enunţat constituie o noutate relativă [65]. Una dintre concluziile clare care au rezultat din studiul demersurilor ştiinţifice
este aceea că o definiţie unică a calităţii învăţămîntului este inaplicabilă diversităţii sistemelor de învăţămînt europene, ale
căror particularităţi rezultă din culturi, tradiţii şi condiţii diferite.
Spre exemplu, în legătură cu analiza calităţii învăţămîntului se evidenţiază o serie de aspecte, cum ar fi:
— o mai bună pregătire a elevilor pentru viaţa adultă;
— măsurile pentru ameliorarea statutului social, eficacităţii şi rolului profesional al cadrelor didactice;
— organizarea, conţinutul şi structura programelor şi metodelor de evaluare;
— factorii calitativi ai eficienţei funcţionării şcolii, în special conducerea acesteia;
— programele de natură a sprijini elevii handicapaţi sau provenind din medii socio-culturale defavorizate [36, p. 7].
Abordarea calităţii învăţămîntului şi-a găsit reflectare într-o serie de reuniuni ştiinţifice în legătură cu problemele
curriculumului (Core curriculum and careskills, noiembrie 1985), conducerea şcolii (School Leadership, ianuarie 1986),
rolul profesorului (Quality in Education: The Vital Role of Teachers, mai 1986), evaluarea în învăţămînt (Evaluation and
Monitoring of the School System, septembrie 1986), în cercetările ştiinţifice, cît şi în alte situaţii semnificative. Aderînd la
opinia lui P. Lisevici [36, p. 7–9] putem evidenţia următoarele 4 situaţii:
1. Erodarea încrederii în concepţia potrivit căreia “mai multă instruire înseamnă mai multă prosperitate”. După
anii 40-50 ai secolului trecut ce constituia pentru multe ţări o perioada de reconstrucţie după criza economică precedentă
războiului (şi după distrugerile cauzate de acesta), anii 60 sînt martori ai unei creşteri economice stabile, însoţite de
optimism şi încredere în viitor. Instruirea era considerată una dintre pîrghiile dezvoltării, ce aducea prosperitate pentru
fiecare individ în parte şi pentru societate în ansamblu.
După primul şoc petrolier din anii 70, creşterea economică încetineşte. Îşi face apariţia şomajul, în special în
rîndurile tineretului, care primul descoperă că şcolarizarea nu este în mod automat aducătoare de bunăstare.
Statele, chiar cele dezvoltate, au dificultăţi sporite în asigurarea creşterii cheltuielelor pentru învăţămînt. Alte
sectoare intră în concurenţă cu acesta pentru împărţirea unui volum total, diminuat de resurse financiare.
Atitudinile faţă de învăţămînt încep să fie marcate de prudenţă, de o încredere mai redusă în intervenţa statului în
acest domeniu. Încep să apară tot mai multe întrebări în legătură cu eficienţa învăţămîntului, mai ales cu referire la cadrele
didactice.
2. Nemulţumiri faţă de instituţia de învăţămînt. Opinia publică devine mai sensibilă faţă de faptul că succesiunea
feluritor reglementări şi prevederi legislative nu împiedică absolvirea instituţiei de învăţămînt de un număr semnificativ de
elevi cu nivel de instruire insuficient. Specialiştii pot constata, la rîndul lor, că, pe de o parte, o reformă de ansamblu a
sistemului nu produce schimbări la nivelul unităţilor de bază, iar, pe de alta, că reorganizarea sistemului reprezintă doar
unul dintre elementele necesare pentru revitalizarea învăţămîntului. Cadrele didactice polarizează o însemnată proprietate
a insatisfacţiei, acumulate în legătură cu învăţămîntul. Criticile venite din partea publicului şi oficialităţilor reuşesc uneori
să afecteze negativ moralul acestora.
3. Noile exigenţe ale economiei. După anul 1985, perceperea locului important al inovaţiei tehnologice în viaţa
economică şi socială determină o nouă recunoaştere a rolului învăţămîntului. Încep să se facă referiri tot mai frecvente la
“cerinţele calitative” faţă de forţa de muncă, numărul cadrelor calificate devine mai puţin important, decît capacitatea
acestora de a produce bunuri şi servicii de calitate superioară. Faţă de perioada anterioară, modul în care este concepută
acum legătura dintre învăţămînt şi economie se diferenţiază prin atenţia specială acordată educaţiei permanente, educaţiei
adulţilor şi formelor de învăţămînt, amplasate în afara sistemelor de învăţămînt şi tutelei autorităţilor şcolare.
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Competiţia economică mondială crează un climat care face ca rezultatele studiilor comparative realizate în ţările
afiliate IEA (International Educational Achievement), să fie utilizate nu doar în dezbaterile specialiştilor în educaţie, ci şi
în controversele politice.
4. Instituţia de învăţămînt în context social. Diferite rapoarte, care îşi concentrează atenţia asupra egalităţii şanselor
în învăţămînt, constată discrete creşteri ale ponderii “funcţionării şcolii” între factorii determinanţi ai variabilităţii
rezultatelor şcolare individuale. Această constatare devine cu atît mai semnificativă cu cît şcoala tinde să-şi asume o
porţiune tot mai considerabilă a demersurilor educative care aparţin tradiţional altor instituţii sociale.
Elevii cu expectaţii înalte, dar cu motivaţii pentru învăţare scăzute, ai căror părinţi se consideră tot mai frecvent
experţi în educaţie, dar care nu mai dispun de timpul necesar de a se ocupa efectiv de educaţia propriilor copii, iau faţă de
şcoală atitudini noi.
Autoritatea instituţiei de învăţămînt sau a adulţilor nu mai constituie o condiţie preexistentă, ci urmează a fi edificată
prin acţiuni şi eforturi care altădată nu erau necesare.
Alt moment care s-a impus a fi evidenţiat în legătură cu conceptul calitatea învăţămîntului este lipsa evidentă a unui
consens în definirea lui. În continuare vom remarca multitudinea termenilor de referinţă cu care are tangenţă calitatea
învăţămîntului.
Rezultatele analizei literaturii de specialitate asupra diversităţii concepţiilor şi practicilor calităţii învăţămîntului neau dat posibilitate să depistăm conotaţii tematice şi tendenţiale. Lista conotaţiilor tematice include:
— calitatea învăţămîntului şi obiectivele acestuia;
— calitatea învăţămîntului şi funcţionarea instituţiilor sistemului de învăţămînt;
— calitatea învăţămîntului şi reuşita şcolară;
— calitatea învăţămîntului şi standardele educaţionale [36, p. 11 – 17].
La prima vedere, pare nu numai comod, dar şi raţional a considera calitatea învăţămîntului în legătură cu realizarea
obiectivelor acestuia. În cercetări se utilizează modelul conceptual unde “calitatea este sinonimă cu eficacitatea sistemului,
respectiv realizarea obiectivelor pedagogice la nivel de performanţă propus [63, p. 11]. Acest model nu poate fi acceptat,
deoarece criteriul realizării obiectivelor pentru analiza calităţii învăţămîntului devine imediat insuficient, deoarece printre
obiectivele generale ale învăţămîntului se pot strecura diverse ideologii (democratice sau totalitare), şi dă naştere
întrebărilor: cine stabileşte obiectivele?, cum va fi interpretată situaţia în care noi obiective, considerate mai relevante,
înlocuiesc total sau parţial vechile obiective?, la ce nivel de generalitate vor trebui să se studieze obiectivele avute în
vedere în legătură cu analiza calităţii?
Toate aceste întrebări suplimentare demonstrează odată în plus dificultăţile practice, legate de utilizarea izolată a
unui asemenea indicator în analiza calităţii. Lichidarea acestor întrebări cercetătorii tind să le scoată, însă, prin definiţii
gen: “prin calitatea învăţămîntului înţelegem raportul dintre obiectiv şi rezultat, între atingerea obiectivului”... [124, р.
10]. Din definiţie reiese ca trebuie să putem măsura cu aceleaşi unităţi scopul şi rezultatul atins de instituţia de învăţămînt,
sau individ, ceea ce nu întotdeauna are loc.
Pentru mulţi practicieni, realizarea sau nerealizarea unor obiective foarte generale, cum ar fi egalitatea şanselor sau
libertatea opţiunii pare a fi mult mai puţin legată de calitatea învăţămîntului, comparativ cu aspectele concrete ale
funcţionării instituţiilor de învăţămînt.
Pentru specialişti, problema apare formată în termenii distincţiei între resurse, metode şi rezultate. Făcînd, pentru
moment, abstracţie de controversele pe care chiar şi această distincţie le generează, să remarcăm numărul relativ mai
important al specialiştilor pentru care calitatea este, în primul rînd, legătura de rezultare.
În acest context, apar noi întrebări, de exemplu, în legătură cu importanţa relativă care trebuie acordată diferitelor
tipuri de rezultate: este necesar a fi privilegiate rezultatele explicit definite drept “cognitive” ?; în ce raport vor fi plasate
aceste rezultate faţă de dezvoltarea afectivă, morală, estetică sau faţă de integrarea socială a elevilor? şi altele.
Dacă luăm în consideraţie “reuşita şcolară” ca unul dintre tipurile semnificative de rezultate ale învăţămîntului, nu
putem să nu remarcăm diferitele concepţii existente. De exemplu:
1) Cercetătorii susţin că finalitatea esenţială a învăţămîntului ar trebui să fie aceea de a conduce fiecare elev pe
“autostrada învăţării” atît de departe, cît permit aptitudinile şi motivaţia acestuia (în acest context, se are în
vedere “discriminarea pozitivă”), în condiţiile în care societăţile democratice şi pluraliste ale prezentului şi
viitorului se sprijină şi se vor sprijini pe talentele infinit diferenţiate ale tinerilor, ajunşi la vîrsta maturităţii.
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2) Adepţii formării unor elite au cu totul alte temeri; ei cred că elevii sînt sufocaţi de mediocritatea ambiantului şi
pledează pentru înţelegerea calităţii ca pornind de la respectarea “excelenţei”.
3) Cei a căror preocupare exclusivă este cultivarea inteligenţei supradotaţilor, fie ignoră mai mult sau mai puţin
populaţia şcolară generală, fie presupun că un asemenea demers limitat “va iradia” efectele pozitive în masa
sistemului.
4) Specialiştii preocupaţi mai ales de faptul că învăţămîntul are menirea de a favoriza capacitatea unei sau a altei
ţări de a face faţă cu succes competiţiei economice mondiale, îşi îndreaptă de asemenea atenţia asupra elevilor
supradotaţi, susţinînd formarea acestora, ca cercetători şi ingineri de înaltă clasă, în domenii de vîrf.
5) Ajustarea învăţămîntului la nevoile unor grupuri delimitate în funcţie de unele nevoi educaţionale speciale,
inclusiv prin adaptarea unor standarde diferenţiate în funcţie de specificul acestor grupuri, se constituie ca o nouă
direcţie de explorare în domeniul succesului şcolar.
În toate cele cinci cazuri calitatea este privită cînd din punct de vedere individual, cînd din punctul de vedere al
grupului, “excelenţa” pare a fi stindardul în spatele căruia se grupează tradiţionaliştii, pe cînd “egalitatea” este cuvîntulcheie ce raliază pe progresişti şi egalitarişti [65].
Calitatea învăţămîntului se află în confluenţă cu standardele educaţionale. Standardele educaţionale constituie o
sintagmă frecvent utilizată în legătură cu calitatea acestuia – mai ales în contextul eternelor dezbateri privind scăderea
nivelului învăţămîntului, care nu mai este “ce era odată”, dar şi în cadrul unor documente oficiale cuprinzînd rezultatele
unor demersuri de evaluare [36; 48].
Cel mai frecvent par a fi utilizate două accepţiuni:
— nivelul de excelenţă necesar realizării unor scopuri determinate;
— modelul sau etalonul de acceptat sau aprobat, în raport cu care s-ar putea stabili o măsură sau formula, o
judecată.
În cadrul dezbaterilor pe această temă, P. Lisievici consideră că, discuţia despre norme şi rezultate măsurabile nu
apare întotdeauna formulată explicit. Astfel, se pronunţă următoarele conotaţii: standarde şi expectaţii sociale; standarde şi
obiective ale învăţămîntului; standarde şi nivelul mediu de instruire; controverse legate de “eroarea standardelor” [36, p.
13 – 17].
Referitor la conotaţiile nominalizate putem aduce următoarele argumente:
1. Pentru subiectul standarde şi expectaţii sociale. În viziunea lui N. Wright standardele, în accepţiune normativă, nu
pot înregistra nici creşteri, nici scăderi; ele exprimă repere fixe, valori absolute [79]. Meditînd pe marginea acestei
remarci, ca şi P. Lisievici, acceptăm distincţia între standarde şi nivelul şcolar mediu, ceea ce la rîndul său incubă raportul
între nivelul dorit şi nivelul real al învăţămîntului. Controversele pe această temă evidenţiază că accepţiunea normativ
absolut este utilizată de cercetătorii sau participanţii la procesul de învăţămînt, care se referă, în majoritatea cazurilor, la
creşterea sau scăderea nivelului învăţămîntului. Tot aici constatăm că: 1) diverse grupuri sociale pot ajunge la
reprezentări diferite în legătură cu aceeaşi realitate; 2) standardele constituie în bună măsură o rezultantă a expectaţiilor
diferitor grupuri şi categorii sociale, evoluînd în legătură cu procesele complexe de dezbateri şi negocieri pe această temă;
3) reprezentările asupra nivelului real sau nivelului mediu al învăţămîntului pot fi afectate de interesele particulare ale
aceloraşi grupuri; 4) atitudinile faţă de instituţia de învăţămînt se pot astfel constitui ca obiect al investigaţiilor, legate de
calitatea învăţămîntului.
2. Pentru subiectul standarde şi obiective ale învăţămîntului. Tendinţa de a defini cît mai precis standardele
educaţionale obligă factorii de decizie din sistemele de învăţămînt să apeleze la stabilirea unor liste de obiective pentru
aceste sisteme. De aici reiese că standardele pot fi definite în termenii unor liste de obiective, stabilite în concordanţă cu o
metodologie determinată. Deşi o asemenea orientare poate satisface tendinţele manifestate în multe sisteme pentru
responsabilizarea factorilor politici şi administrativi, ea este confruntată cu tendinţa la fel de legitimă a unor grupuri
sociale / organizaţii de a avea acces la stabilirea obiectivelor învăţămîntului. Este evident faptul că listele de obiective pot
fi utilizate efectiv drept standarde pentru a putea constitui criterii în funcţie de care să fie apreciate rezultatele şcolare
măsurate.
3. Pentru subiectul standarde şi nivelul mediu de instruire. Responsabilizarea agenţilor educaţionali constituie, de
asemenea, o tendinţă manifestată în multe sisteme de învăţămînt, ducînd la acordarea de către managerii instituţiilor de
învăţămînt a unei atenţii speciale rezultatelor obţinute la probe standardizate sau examene naţionale, în general, la probe
care permit efectuarea de comparaţii. Utilizarea acestor probe capătă extindere nu doar în interiorul unor sisteme, studii, în
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care se prezintă rezultatele unor eşantioane naţionale la probe comparabile publicate. Tot aici putem menţiona că este
acceptată sintagma standarde educaţionale ca rezultate măsurate, mai precis rezultate medii, la care facem următoarele
remarci:
1) Este binecunoscut faptul că adepţii examenelor naţionale aplică metode, tehnici şi mijloace tot mai precise de
măsurare, ceea ce relevă perfectabilitatea întregului demers.
2) Este de asemenea de semnalat problema deloc minoră a limitării calităţii criteriului de către calitatea
instrumentului de măsură: decizii cu impact la nivelul întregului sistem (şi, în general, politica educaţională) pot
deveni dependente de utilizarea unor instrumente de măsură, pe cînd contrariul pare a fi alternativa normală şi
chiar dorită.
4. Pentru subiectul controverse legate de “eroarea standardelor” drept argument în explicarea fenomenului enunţat
am luat evoluţiile avute în SUA, unde există baze de date bogate, privind rezultatele la probele naţionale standardizate,
care permit efectuarea de aprecieri pe baza unor date statistice. Aici precizăm că în învăţămîntul american nu există
examene naţionale federale de tipul BAC care să finalizeze învăţămîntul secundar superior, iar examenele competitive,
organizate de universităţi pentru admiterea în învăţămîntul superior, lipsesc aproape cu desăvîrşire. Pe de altă parte, cele
mai multe instituţii de învăţămînt superior selecţionează candidaţi pe baza rezultatelor la testele SAT (Scholastic Aptitude
Test, administrat de Educational Testing Service) sau ACT (American College Test, administrat de American College
Testing Program). Testele nominalizate se încadrează în tipul testelor de capacitate (“proficiency”), raportîndu-se la un
curriculum viitor ipotetic şi investigînd capacitatea candidaţilor de a face faţă cerinţelor acestuia. În SUA se mai utilizează
probele externe administrate unor eşantioane reprezentative pentru grupe de vîrstă semnificative (de ex. 9, 13 şi 17 ani) de
către organizaţii cum sînt NAEP (National Assessment of Educational Progress).
Marshall Smith evidenţiază perioade de îmbunătăţire a rezultatelor la asemenea teste (de ex. 1955 – 1965) şi
perioade de scădere uşoară a acestora (de ex. 0,25 din abaterea standard a rezultatelor la SAT între 1965 -1975), explicînd
prin schimbările avute în compoziţia efectivelor (creşterea ponderii candidaţilor provenind din rîndul minorităţilor etnice),
fie scăderi uşoare ale rezultatelor (0,20 din abaterea standard a scorurilor la SAT între 1975 şi 1982) care nu mai pot fi
puse pe seama modificărilor compoziţiei efectivelor [69]. Analize ale NAEP evidenţiază de asemenea evoluţii
contradictorii ale rezultatelor la probele externe, care nu justifică îngrijorarea manifestată în unele cercuri privind erodarea
standardelor în învăţămînt.
În Australia, Raportul Karmel [1] evidenţiază că deşi, pe de o parte, nu pot fi identificate modificări semnificative ale
rezultatelor la examenele organizate în anii 1972 şi 1980, totuşi, în 1980 ponderea elevilor de 10 ani capabili să citească
un ziar a crescut cu 26% faţă de cea din 1975.
Faptul că aceleaşi date statistice pot fi interpretate în mod diferit şi conduce la concluzii diametral opuse este
evidenţiat de disputele din Marea Britanie privind rezultatele la examenele publice: creşterea ratei de participare la
examene este apreciată de unii drept o evoluţie pozitivă, pe cînd alţi specialişti o consideră drept o dovadă clară a coborîrii
standardelor [65].
Pornind de la cele evidenţiate pînă aici, şi sprijinindu-ne pe opiniile cercetătorilor, vom propune următoarea definiţie:
Calitatea învăţămîntului este un construct care acoperă o realitate complexă, incluzînd elemente factuale, explicaţii,
percepţii, reprezentări şi atitudini, al căror obiect este constituit de gradul în care sistemul social şi sistemul de învăţămînt
conştientizează şi îşi satisfac reciproc nevoile manifestate sau latente.
Faţă de această definiţie, care sîntem convinşi că are mai curînd meritul de a evidenţia o nouă modalitate de abordare
decît pe acela de a soluţiona definitiv problema, simţim nevoia de a mai face cîteva precizări:
Calitatea învăţămîntului nu este un “produs”. Învăţămîntul “produce” sau “dezvoltă” resurse umane, cum ar fi
competenţele, atitudinile şi aptitudinile, resurse pe care le “furnizează” încorporate în indivizi.
Calitatea învăţămîntului nu poate fi estimată prin “calitatea produselor”. Chiar dacă s-ar putea imagina dezvoltarea în
viitor a unor metodologii care să asigure măsurarea sau aprecierea validă şi fidelă a tuturor tipurilor de rezultate de
învăţare, integrate în resursele umane, problema resurselor materiale necesare va continua să constituie o restricţie majoră.
În plus, diferite grupuri sociale sau persoane interesate pot valoriza diferit aceleaşi “calităţi”.
Calitatea învăţămîntului are legătură cu satisfacerea unor nevoi latente. Un învăţămînt de calitate va satisface nu
numai nevoi conştientizate şi exprimate, dar şi nevoi încă difuz conştientizate sau neconştientizate de actorii sau
spectatorii educaţiei. O asemenea situaţie este imaginabilă în condiţiile în care managementul educaţional dispune de
atitudinile şi competenţele prospective necesare, cît şi de suficientă independenţă profesională.
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Calitatea învăţămîntului nu se poate măsura, ci se poate descrie şi aprecia. O definiţie larg acceptată a măsurării face
referinţă la stabilirea unor corespondenţe biunivoce între elementele a două mulţimi, dintre care una este o mulţime de
numere, iar cea de a doua este compusă din indivizi, atribute, caracteristici sau alte elemente ce constituie obiectul
măsurării. Este evident faptul că, deşi unele sau altele dintre aspectele, legate de calitatea învăţămîntului, pot constitui
obiect al măsurării, calitatea învăţămîntului în ansamblu va fi, în mod necesar, abordată şi prin alte tipuri de demersuri
evaluative, cum ar fi aprecierea sau judecata expertă.
La acest capitol mai menţionăm că dacă încercăm să definim calitatea învăţămîntului de o manieră care să-i confere
specificitate faţă de concepte deja consacrate, cum ar fi eficacitatea sau eficienţa, nu ar trebui să ne surprindă constatarea
că demersuri evaluative adecvate acestora din urmă şi tradiţional grupate sub titlurile larg utilizate “evaluare de proces”
sau “evaluare de sistem” se dovedesc dificil sau imposibil de utilizat.
Calitatea învăţămîntului se poate descrie într-o manieră structurală şi aprecia prin raportare la criterii, care sînt mai
curînd consensuale decît normativ-prescriptive.
Pentru a identifica zonele de consens între specialiştii care pot indica o serie de dimensiuni semnificative ale calităţii
învăţămîntului, am întreprins o analiză a literaturii de specialitate. Rezultatele analizei ne-au permis să determinăm
modelul care include următoarele dimensiuni: obiectivele şi rezultatele învăţămîntului; calitatea învăţămîntului şi
curriculumul; cadrele didactice şi calitatea învăţămîntului; utilizarea timpului (dimensiunea acţională) şi calitatea
învăţămîntului; evaluarea şi calitatea învăţămîntului; managementul şi calitatea învăţămîntului [36, p. 17 – 53].
În subcapitolele care urmează, vom determina conotaţiile tendenţele şi argumentele în favoarea dimensiunilor
evidenţiate. Însă pentru aceasta vom face unele precizări la termenul dimensiune care este echivalent cu termenul mărime.
Ambele sînt explicabile, dacă recurgem la termenul măsură. Fără respectarea simţului măsurii, în cazul calităţii
învăţămîntului, sîntem tentaţi să supraapreciem sau subapreciem cutare sau cutare component al calităţii. De aceea
tendinţa spre respectarea măsurii în calitatea învăţămîntului este cea mai caracteristică trăsătură a teoriei calităţii.
Categoria filozofică măsură exprimă unitatea dialectică a caracteristicilor cantitative şi calitative ale obiectului.
Calitatea fiecărui obiect se află într-o legătură organică cu anumiţi indici cantitativi. În limitele acestei măsuri
caracteristicile cantitative pot varia în virtutea modificărilor dimensiunilor, ordinii de legătură a elementelor, gradului de
dezvoltare etc. Măsura indică limita, dincolo de care modificările cantitative duc la schimbarea calitativă a obiectului. Prin
urmare măsura este într-un fel anumit zona, în ale cărei limite calitatea dată poate suferi modificaţii, păstrîndu-se totodată
caracteristicile ei esenţiale. De aici rezultă o idee importantă cu privire la faptul că este posibilă o anumită “zonă a
calităţii”, în limitele ei aflîndu-se nu o singură variantă de asigurare a calităţii. De aceea categoria filozofică de măsură
este de o mare importanţă metodologică la determinarea conotaţiilor terminologice ale dimensiunilor calităţii
învăţămîntului.

I.3. Formularea generală şi operaţională a obiectivelor învăţămîntului
Activitatea învăţămîntului se desfăşoară în conformitate cu finalităţile, scopurile şi obiectivele pe care le înaintează
societatea, comunitatea, organizaţiile, familia, individul faţă de instituţiile educaţionale. În procesul învăţămîntului
finalităţile, scopurile şi obiectivele îndeplinesc rolul unor legi, care determină instruirea şi educaţia ca fenomene ale
realităţii umane. Ele se manifestă calitativ şi pot fi studiate prin prisma calităţii învăţămîntului. De aceea obiectivul acestui
subcapitol constă în determinarea specificului scopului şi obiectivelor învăţămîntului, tratate sub aspectul calităţii.
Un proces de învăţămînt este calitativ numai dacă participanţii lui înţeleg şi sînt familiarizaţi cu scopurile şi
obiectivele acestui proces, înţeleg sensul acestor termeni. Însă, conform rezultatelor analizei literaturii de specialitate şi a
experienţei din domeniu, asupra acestor termeni nu există o opinie ştiinţifică şi pragmatică unică. Pentru a lichida această
divergenţă vom încerca în continuare să generalizăm multitudinea opiniilor şi să definim termenii scop şi obiectiv
conform oportunităţilor cercetării calităţii învăţămîntului.
Definirea obiectivelor este punctul de plecare pentru realizarea unei activităţi educative şi punctul de sosire pentru
evaluarea rezultatelor acţiunii educative. Aproape toţi specialiştii în proiectarea educaţională au convenit asupra structurii
obiectivelor pe trei niveluri: 1) finalităţile şi obiectivele educaţiei; 2) definite în funcţie de marele categorii
comportamentale (taxonomiile); 3) obiectivele operaţionale. Dacă finalităţile sînt de ordinul dorinţei sau al viitorului,
scopurile comportă deja elemente de analiză a nevoilor şi a sarcinilor internaţionale.
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Pentru unii scopurile educaţiei şi învăţămîntului derivă (deductiv) dintr-o concepţie arbitrară asupra omului. Pentru
alţii aceste scopuri nu se definesc deductiv şi au la bază un adevăr abstract, născut din necesităţile acţiunii, ale
contingenţei (de exemplu, cucerirea cotidiană a mediului, pus în slujba individului şi colectivităţii). Ai treilea consideră că
între scop şi acţiune există o identitate atît de strînsă, încît o formulare explicită a scopurilor devine practic imposibilă. Ai
patrulea afirmă că scopul exprimat trebuie să-i unească pe cei implicaţi în învăţămînt pentru a asigura calitatea lui.
Determinarea respectivă se exprimă prin faptul că scopul:
— este reprezentat personalităţii ca un model ce trebuie urmat;
— condiţionează alegerea metodelor şi procedeelor educaţionale;
— determină eficacitatea instruirii şi educaţiei (reflectă rezultativitatea) [66, p. 66].
Cercetătorul M. Reuchlin consideră că obiectivele educaţiei sînt un fel de comentariu liric al reformelor care se
realizează sub efectul altor factori [63 a].
Referitor la obiectiv, care pînă nu demult era considerat ca imagine a rezultatului dorit.
În literatura de specialitate obiectivul se tratează nu numai ca o imagine dorită a rezultatului, deoarece astfel de
definire ar aduce la confundări cu noţiunile intenţie, dorinţă, funcţie, comandă socială, misiune, predestinare, tendinţă,
direcţie de acţiune ş.a. Analiza acestor termeni ne indică că aceştia presupun, într-o oarecare măsură, imaginea
rezultatului dorit al acţiunii, activităţii.
Savanţii pedagogi consideră că obiectivul pedagogic: 1) este o enunţare de intenţie descriind rezultatul aşteptat ca
urmare a unei acţiuni; 2) este un rezultat al instruirii/educaţiei, exprimat în termeni de comportament sau capacitate a
formabilului [25]; 3) reprezintă finalitatea pedagogică microstructurală care asigură orientarea activităţii
educative/didactice la nivelul procesului de învăţămînt; ele reflectă dimensiunea valorică a finalităţilor macrostructurale
(ideal pedagogic; scopurile pedagogice), definite pe termen mediu şi lung la scară socială a întregului sistem educaţional
[13].
Obiectivele în învăţămînt se elaborează la nivel de politică a educaţiei (obiective generale ale planului de învăţămînt,
obiective specifice, stabilite pe trepte şi discipline de învăţămînt) prin efortul de operaţionalizare, realizat de cadrul
didactic (obiective concrete).
Astfel, putem identifica trei niveluri de decizie în domeniul obiectivelor, în derivaţie evaluativă:
— decizii instituţionale care aparţin politicii educative;
— decizii instituţionale, luate de autorităţile pedagogice;
— decizii de învăţămînt, luate de profesori care privesc activitatea şcolară.
Considerăm că scopul/obiectivul este imaginea dorită a rezultatului, exprimat în formă concretă (calitativ şi
cantitativ), pe care persoana (elevul, pedagogul, managerul), organizaţia (şcoala) poate s-o atingă într-un timp determinat.
Obiectivul presupune două criterii de manifestare a finalităţilor învăţămîntului: 1) conţinutul teleologic, exprimat
prin finalităţile macrostructurale (ideal – scop) şi 2) sfera de manifestare axiologică, ambele definite în sens larg şi în sens
restrîns. Corelarea cerinţelor permite definirea normelor valorice de raportare la finalităţile macrostructurale şi la
activitatea didactică/educativă, strategiile de organizare a discursului pedagogic (prospectare – planificare – programare;
în termen lung – mediu – scurt) şi tacticile de evaluare şi corectare a tendinţelor didacticiste.
În literatură se indică şi funcţiile scopurilor şi obiectivelor învăţămîntului care la rîndul lor evidenţiază conexiunile
necesare între normele valorice asumate şi acţiunile didactice, declanşate la diferite niveluri de generalitate, specificitate şi
operaţionalitate (Fig.1).

Funcţiile scopurilor şi obiectivelor învăţământului

Funcţia de
comunicare
axiologică

Funcţia de
anticipare

Funcţia
evaluativă
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Funcţia de organizare
şi reglare a întregului
proces de învăţământ

Fig.1. Funcţiile scopurilor şi obiectivelor învăţământului
În dependenţă de nivelul activităţii concrete de învăţămînt obiectivele pot fi grupate conform structurilor ierarhice,
relaţiilor şi acţiunilor predare – învăţare – evaluare (Fig. 2). Obiectivele mai sînt grupate şi în taxonomii care au drept
criterii: gradul de generalizare, tipul de competenţă, de performanţă şi triada didactică tradiţională (cunoştinţe, priceperi,
deprinderi) (CPD (Fig. 3). În Fig. 4 prezentăm principalele taxonomii de obiective educaţionale pentru domeniul cognitiv,
afectiv şi psihomotor.

STRUCTURA OBIECTIVELOR
la nivelul activităţii concrete de predare – învăţare – evaluare

Structura ierarhică
specifică finalităţile
microstructurale:
- obiective generale;
- obiective de generalitate medie;
- obiective
operaţionale

Structura relaţie este situată la intersecţia
dintre obiectivele şi finalităţile pedagogice
macrostructurale – ideal şi scopuri
pedagogice:
- faza I vizează raportarea profesorului la
obiectivele cu cel mai mare grad de
generalitate;
- faza II vizează raportarea profesorului la
obiectivele cu nivel de generalitate
intermediar;
- faza III vizează raportarea profesorului la
inventatul obiectivelor specifice, incluse
în programe

Structura de acţiune, dependentă
aproape exclusiv de creativitatea
pedagogică a cadrului didactic
- definirea obiectivelor lecţiei pe
obiective operaţionale, concrete;
- stabilirea resurselor interne
(capacităţile persoanei) şi externe
(conţinutul şi metodologia instruirii) şi
restricţiilor (timp, spaţiu);
- proiectarea strategiei pentru fiecare
obiectiv
- alegerea setului de evaluare

Fig.2. Structura obiectivelor la nivelul activităţii concrete de predare – învăţare – evaluare
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După gradul
exprimat:
— generale;
— specifice;
— concrete;

de generalizare

După tipul de comportament aşteptat:
- de competenţă (Bloom- cognitive; Krathwohl – afective;
Simpson – psihomotore);
- de performanţă: 1) de stăpînire a materiei – de transfer – de
exprimare; 2) bazate pe: reproducere – conceptualizare –
aplicarea regulilor – asocierea răspunsurilor – rezolvare de
probleme – rezolvare de situaţii de probleme
(D’Landsheere);
3) în funcţie de triada didacticii tradiţionale CPD etc.

Fig.3. Taxonomii ale obiectivelor pedagogice

DOMENIUL COGNITIV
Bloom, 1956

1. Cunoaşterea

Guilford, 1967

1. Cunoaşterea

D’Hainaut, 1970

1. Repetiţia

Gonlund, 1970

1. Cunoaşterea

Vandevelde,197
5

1. Cunoaşterea

2.
3. Aplicarea
Comprehensi
unea
2. Producţia convergentă

4. Analiza

2.
3. Aplicarea
Conceptualiza de reguli
rea
2.
3. Aplicarea
Comprehensi
unea
2.
Comprehensi 3. Aplicarea
unea

—

5. Sinteza

6. Evaluarea

3. Producţia
divergentă

4. Evaluarea

4. Gîndirea
divergentă

5. Rezolvarea
de probleme

4. Capacitatea de a gîndi

4. Analiza

5. Producţia

6. Evaluarea

DOMENIUL AFECTIV

Krathwohl,
1964

1. Receptarea

2. Răspunsul

3.
Valorizarea

4. Organizarea

5. Caracterizarea printr-un
sistem de valori

Gronlund,
1970

1. Atitudini

2. Interese

3. Adaptări

—

4. Aprecieri

Smith, 1970

1. Interese

2. Receptivitate

3. Adaptare
socială

4. Filosofia
vieţii

5. Apreciere estetică

Wuliams,
1969

1. Angajament

(Voinţă)

2. Asumarea
riscului

3. Efortul

5. Imaginaţia

French, 1957

—

—

1. A se
realiza

2. A întreţine
3. A întreţine relaţii impuse de
relaţii
viaţă în marile organizaţii
interpersonale
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DOMENIUL PSIHOMOTOR

3. Răspuns dirijat

4.
Automati
sm

5. Răspunsuri complexe

3. Modele de acţiune

Sinpson, 1966

1. Percepţia

2. Setul
(dispoziţie)

Bruner, 1973

—

1. Intenţia

—

2. Feedback

Guilford, 1958

—

1. Puterea
2. Extinderea
3. Viteza

4. Precizia statică
5. Precizia dinamică
6. Coordonarea

7.
Flexibilita
tea

Harrow, 1972

3. Capacităţi
receptive

1. Mişcări reflexe

2. Mişcări
fundamentale

4.Capacităţ
i fizice

Vazer, 1971

1. Respiraţia

2. Coordonarea muşchilor
3. Control postural
4. Control segmentar
5. Lateralitate
6. Rapiditate

5. Abilităţi motore
6. Mişcări expresive

7. Coordonare dinamică generală
8. Structurare spaţio-temporală

Fig. 4. Principalele taxonomii de obiective educaţionale

Determinînd tipurile de obiective, simţim necesitatea de a evidenţia specificul obiectivelor generale, de generalitate
medie şi a celor operaţionale. Deci, prin obiective generale vom înţelege felurile, finalităţile care urmează a fi realizate de
către toţi educatorii care acţionează în cadrul sistemului de învăţămînt într-un timp îndelungat. În Legea învăţămîntului
Republicii Moldova din 1995 se stipulează că idealurile, finalităţile generale ale educaţiei moldoveneşti actuale sînt
“dezvoltarea liberă, armonioasă a omului”, “formarea personalităţii creative, care se poate adapta la condiţiile în
schimbare ale vieţii”.
Obiectivele de generalitate medie sînt specifice formelor, nivelurilor, structurilor, disciplinelor de învăţămînt, incluse
într-un sistem educaţional vast: liceele au ca obiectiv pregătirea secundară generală a elevilor; şcolile profesionale –
formarea de muncitori pentru diverse ramuri industriale, agricultură, deservire ş.a.; învăţămîntul superior – formarea de
specialişti pentru diverse domenii de activitate. Aceste obiective de asemenea nu sînt operaţionale. Ele sînt
semioperaţionale, întrucît realizarea lor apare ca o rezultantă a acţiunii directe a tuturor educatorilor care acţionează în
sistemul educaţional dat; ele dau fiecărui profesor în parte “direcţia în care trebuie de mers”; îl orientează într-o
perspectivă mai apropiată.
Obiectivele operaţionale sînt ţinte concrete ale fiecărei activităţi didactice şi educative (lecţii, activităţi practice şi
educative etc.). Numai aceste obiective sînt, practic, realizate de către profesor şi educator într-o singură activitate
didactică sau educativă, adică sînt obiective operaţionale.
Analiza planurilor de lucru ale şcolilor, profesorilor şi educatorilor ne-a demonstrat că termeni de tipul “obiectiv”
sînt considerate: formarea personalităţii multilateral dezvoltate; formarea condiţiilor pentru dezvoltarea multilaterală a
personalităţii; pregătirea absolventului pentru viaţă ş.a. în comparaţie cu cele menţionate anterior constatăm că acestea nu
sînt obiective, ci nişte pseodoobiective, cu atît mai mult că nu sînt definite operaţional.
Definirea operaţională a obiectivelor prevede existenţa exactă (înţeleasă, clară) a mecanismului (tehnologia, modul)
care ar permite controlul corectitudinii rezultatelor obiectivului definit. De aici reiese că obiectivul şi rezultatul trebuie să
fie prezentat în termini măsurabili, să fie descrise în aceleaşi unităţi şi parametri. Ele nu pot fi comparate; ar fi absurd
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astfel dacă am încerca să comparăm, de exemplu, litrul cu kilogramul, sau kilogramul cu gradul. Aceasta cerinţă evidentă
nu este atît de uşor de realizat în practica învăţămîntului.
Operaţionalizarea obiectivelor educaţionale reprezintă o strategie de analiză a finalităţilor procesului de învăţămînt,
realizată de cadrul didactic prin intermediul a două acţiuni complementare care vizează eficientizarea activităţii de
predare-învăţare-evaluare: 1) deducerea obiectivelor concrete din obiectivele generale şi specifice, incluse în programele
şcolare/universitare; 2) prezentarea obiectivelor concrete, ca sarcini didactice pe care trebuie să le realizeze
elevul/studentul în timpul unei activităţi (lecţie), sub formă de obiective de conţinut (prioritar informative) şi obiective
psihologice (prioritar formative), adaptate la specificul şcolii şi al clasei
A fi operaţional un obiectiv înseamnă a fi strict delimitat, şi să putem determina dacă el este atins. Dacă revenim la
termenul calitatea învăţămîntului ca raport al obiectivului şi rezultatului, devine clar că pentru determinarea calităţii
învăţămîntului cerinţa de a pune doar chestiunea obiectivului şi numai formularea operaţională a rezultatului este
obligatorie. În cazul eliminării acestei cerinţe calitatea învăţămîntului nu poate fi determinată.
În literatura de specialitate se accentuează că obiectivele pot fi operaţionale în cazul, cînd ele satisfac următoarele
cerinţe: ele sînt specifice, controlabile, corespunzătoare, realiste; conţin constrîngeri ce ţin de timp; sînt informative (ne
ajută să creăm o strategie; pot fi evaluate). Aceste cerinţe par a fi clare, dar nu se realizează în practica şcolilor. Pentru a
exemplifica cele menţionate, să analizăm obiectivele pe care le-am enunţat anterior:
1. Obiectivul – formarea personalităţii multilateral dezvoltate. Realitatea ne arată că şcoala raportează despre
îndeplinirea obiectivului, expunînd ca rezultate numărul de absolvenţi, care au fost înmatriculaţi în învăţămîntul
universitar, cîţi din ei au fost angajaţi în cîmpul muncii etc.;
2. Obiectivul – pregătirea absolventului pentru viaţă. Aici observăm că nu sînt indicate criteriile, parametrii acestei
pregătiri, instrucţiunea, după care ea s-ar putea determina, stabili realizarea obiectivului.
Astfel, în ambele cazuri obiectivul este unul, rezultatul – altul. Pentru a evita astfel de formulări s-a recurs la
aplicarea strategiilor şi metodologiilor de operaţionalizare a obiectivelor. Procedura de definire a obiectivului constă în
precizarea intenţiei, detalierea acţiunii şi descrierea scopului comportamentului vizat. Însă comportamentul include mai
multe componente, care pot fi concretizate în modul următor:
— Comportamentul posedă o componentă mentală: a reflecta asupra unei probleme, a stabili un plan de acţiune etc.
În cadrul acestei componente se disting subcomponentele: competenţa şi capacitatea.
— Comportamentul posedă o componentă observabilă: individul face ceva ce este vizibil (a vorbi, a manipula un
obiect etc.). Această componentă manifestă performanţa.
Astfel, strategia de operaţionalizare a obiectivelor este proiectarea şi realizarea de către fiecare profesor prin acţiunile
complementare, care vizează precizarea “comportamentului final” al elevului, exprimat, de regulă, printr-un verb, ce
defineşte acţiunea corectă, exprimată la nivel de produs al învăţării şi educaţiei.
Metodologia operaţionalizării obiectivelor presupune valorificarea modelelor taxonomice, evocate la nivelul unor
finalităţi microstructurale de referinţă, deschise în direcţia atingerii unor competenţe şi performanţe la nivelul activităţii
didactice, educative şi manageriale prin angajarea tuturor resurselor, precum şi celor informativ-formative ale programelor
şcolare.
În cercetare ne-am sprijinit pe proceduri/modele de operaţionalizare a obiectivelor, elaborate de G. De Landsheer, R.
F. Mager, R. B. Miller, L. D’Hainaut, C. Cocoş, pe care conducătorii de şcoli şi pedagogii le utilizau la definirea
obiectivelor activităţii şcolii şi la proiectarea activităţilor didactice şi educative (Tabelul 1a).

Tabelul 1a.

Indicaţiile/condiţiile procedurilor de operaţionalizare a obiectivelor.

G. De Landsheer

R. F. Mager

R.B. Miller
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L. D’Hainaut

1. Subiectul care
îndeplineşte o
performanţă

1. Determinarea
comportamentului
(produsul)

1. Un indicator, semnal
de începere a acţiunii

1. Obiect de plecare

2. Comportamentul (prin
care se îndeplineşte
performanţa)

2. Condiţiile în care trebuie să
se producă comportamentul

2. Un cuvînt care indică acţiunea
(de obicei,
un verb şi complimentele sale)

2. Contextul obiectului

3. Activitatea observabilă

3. Performanţa (ce se va
obţine)

3. Criteriul de reuşită
(performanţa standard)

4. Restricţiile
comportamentului

3. Un control / obiect asupra
căruia se acţionează

4. Produs al activităţii

4. O indicaţie de răspuns corect,
semnal care informează că
acţiunea a fost efectuată corect

5. Circumstanţa activităţii

5. Restricţiile
performanţelor
(performanţa standard)

6. Contextul produsului

7. Condiţia

De la cercetătorul C. Cocoş am preluat lista cu condiţiile de formulare a obiectivelor operaţionale: obiectivul vizează
activitatea elevilor şi nu a cadrului didactic; obiectivul trebuie să fie în principiu realizabil, să corespundă particularităţilor
de vîrstă, experienţei anterioare a elevilor etc.; obiectivul va descrie comportamente observabile şi nu acţiuni sau procese
psihice interne; obiectivul desemnează un rezultat imediat al instruirii şi unul de perspectivă, neidentificat în timp şi
spaţiu; în obiectiv se vor enunţa atît condiţiile de realizare a sarcinilor, cît şi criteriul performanţei, al realizării acestora;
exprimarea comportamentelor, preconizate de obiectiv, se va face prin apel la verbe de acţiune (vezi Tabelul 2 şi Tabelul
3); obiectivul va viza o operaţie singulară şi nu un comportament compozit, greu de analizat şi evaluat; obiectivele nu se
vor repeta prin reformulări diferite; ele trebuie să fie unice, congruente şi valabile axiologic [7, p. 51]

Tabelul 2.

Model de operaţionalizare a obiectivelor de conţinut
(aplicabil la orice nivel şi disciplină de învăţămînt)
Obiectivul pedagogic concret capacitatea vizată/în termini
de conţinut

Acţiunea elevului/exprimată printr-un verb care confirmă realizarea
obiectivului pedagogic concret
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1. Deprindere intelectuală
Primul instrument al instruirii
Solicită diferite niveluri de performanţă-competenţă
Vezi obiectivele concrete: a – e

2. Strategie cognitivă
– un ansamblu de deprinderi intelectuale deplin integrate în
activitatea de învăţare…
– o deprindere intelectuală superioară, specializată la
nivel de aptitudine/capacitate – în elaborarea şi rezolvarea
problemelor şi a situaţiilor – problemă

a) discriminează (sesizează stimuli care diferă prin una sau mai
multe dimensiuni)
b) identifică (o clasă de proprietăţi ale unui obiect…)
c) clasifică (ordonează ierahic, demonstrează conceptual,
exemplifică – noţiuni, categorii)
d) demonstrează (prin reguli constante în situaţii variate)
e) generalizează (utilizează reguli complexe care permit rezolvarea
unor probleme noi

a) elaborează probleme şi situaţii-problemă
b) rezolvă probleme şi situaţii-problemă
c) inventează probleme şi situaţii-problemă

3. Informaţie verbală
– învăţarea noţiunilor
– învăţarea judecăţilor (raporturi între noţiuni)
– învăţarea raţionamentelor (raporturi între judecăţi)

a) enunţă denumiri, fapte, cunoştinţe
b) defineşte, exprimînd verbal, relaţia dintre două sau mai multe
evenimente sau generalizări (noţiuni, judecăţi)
c)
raportează (stabileşte) relaţii între…

4. Deprinderi motorie
– capacitate exprimată prin: rapiditate, acurateţe, forţă sau
supleţea muşchilor – calităţi aplicate într-o activitate de
învăţare…

(acţiune – mişcare corporală care implică / execută activitate
musculară în anumite standarde – vezi calităţile deprinderii
motorice)

5. Atitudine cognitivă
Stare internă care influenţează elevul/studentul în alegerea
acţiunii/operaţiilor didactice pe criterii valorice

Alege (optează pentru o clasă de acţiuni/operaţii personale care
exprimă tendinţe pozitive-negative faţă de anumite “obiecte,
evenimente sau persoane” – de ex.: gîndirea convergentă –
divergentă etc.)

Tabelul 3.

Model de operaţionalizare a obiectivelor educaţionale concrete de ordin cognitiv
(aplicabil la orice nivel, formă, disciplină de învăţămînt)
Performanţe posibile/ acţiunea elevului/
studentului

Competenţe vizate
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1. Cunoştinţe (date, termeni, clasificări, metode, teorii,
categorii)

2.Înţelege/capacitatea de raportare a noilor cunoştinţe la
cunoştinţele anterioare prin:
a) transpune
b) interpretare
c) extrapolare

3. Aplicare (a noilor cunoştinţe)

A defini…
A recunoaşte…
A distinge …
A identifica…
A aminti…

A “traduce”, a transforma, a ilustra, a redefini;
A interpreta, a reorganiza, a explica, a demonstra;
A extinde, a extrapola, a estima, a determina;

A aplica, a generaliza;
A utiliza, a se servi de …
A alege, a clasifica;
A restructura;

4.Analiza pentru:
a)
căutarea elementelor
b)
căutarea relaţiilor
c)
căutarea principiilor de organizare

A distinge, a identifica, a recunoaşte;
A analiza, a compara, a deduce;
A distinge, a analiza, a detecta;

5.Sinteza pentru:
a)
crearea unei opere personale
b)
elaborarea unui plan de acţiune
c)
căutarea unor relaţii abstracte dintr-un ansamblu

A scrie, a relata, a produce;
A proiecta, a planifica, a propune
A deriva, a formula, a sintetiza;

6. Evaluarea prin:
a)
critică internă
b)
critică externă

A judeca, a argumenta, a evalua, a valida, a decide;
A compara, a contrasta, a standardiza, a judeca, a argumenta, a
evalua.

Faptul de a atribui învăţămîntului obiective ce se vor traduce la manageri pedagogi elevi prin rezultate observabile
bine specificate prezintă numeroase avantaje pentru calitatea învăţămîntului. Studiul practicii şi literaturii de specialitate
ne-a permis să evidenţiem că avantajele pot fi grupate în:
Filozofice:
— garanţie pentru respectarea opţiunilor fundamentale (obiectivul este clar, lipsit de echivoc; nu ascunde nimic; este
uşor din punct de vedere teoretic);
— condiţie a comunicării (formularea abstractă, generală a obiectivelor netezeşte drumul devierilor; asigură o
comunicare clară şi lesnicioasă între manageri, profesori, părinţi etc.).
Manageriale:
— garanţie a cogestiunii (pentru ca managerii, profesorii, părinţii, comunitatea să participe efectiv la gestiunea
învăţămîntului; elevii trebuie să poată pricepe obiectivele şi analiza ce li se propune în planurile, programele,
proiectele politice, cele de activitate şi de dezvoltare ale şcolii. Avînd o anumită pricepere în domeniul
operaţionalizării obiectivelor va fi mult mai uşor să se depisteze declaraţiile vagi în activitatea şcolii şi
personalului didactic).
Pedagogice:
— O mai uşoară alegere a activităţilor instructiv-educative;
— Critica şi ameliorarea mai uşor practicabile;
— O mai uşoară planificare a învăţămîntului şi a activităţii şcolii;
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— Un ajutor dat participanţilor în procesul educaţional;
— O imagine clară a scopului, urmărit de manager/profesor;
— O mai bună evaluare a activităţii managerilor/profesorilor/elevilor (criterii clare, facilitarea alegerii
instrumentelor, fidelitatea evaluării, un feedback clar şi rapid, îmbunătăţirea calităţii instruirii şi managementului
educaţional).
Qualimetrice:
— O delimitare concretă a subiectului, comportamentului, performanţei, restricţiilor comportamentului, restricţiilor
performanţei (performanţă standard).
Problema definirii obiectivelor şi operaţionalizarea lor nu este lipsită de critici care pot fi prezentate sumar astfel:
simplicitate iluzorie; uneori se produc obiective banale; cazul cînd specificitatea atrage multiplicitatea; concretizarea
atrage complexitatea; obiectivele sînt acaparatoare; nu toate obiectivele pot fi explicite; există pericolul mecanizării
educaţiei şi conducerii şcolii; nu se poate evalua totul în mod riguros; nu toate rezultatele pot fi anticipate ş.a.
În fine, tragem următoarele concluzii:
1) Cei care creează instituţii de învăţămînt şi educative stabilesc scopuri generale, care, la rîndul lor, urmăresc a fi
realizate prin obiective operaţionale.
2) Educatorii care nu cunosc obiectivele educaţionale, nu asigura calitatea învăţămîntului, deoarece procesul
educaţional şi managerial este “bizar şi orb”.
3) A defini obiectivele fiecărei activităţi educaţionale constituie mai mult decît o obligaţie profesională; obligaţia
are pur şi simplu un conţinut umanitar.
4) Educatul trebuie să cunoască scopurile fiecărei sarcini de învăţămînt pe care educatorul le-o solicită din motive
psihologice ce comportă. De aici ieşim la norma de deontologie pedagogică: nimeni nu are nevoie să ceară celui
care învaţă să rezolve o sarcină de învăţare, dacă nu cunoaşte el însuşi obiectivele pe care rezolvarea respectivei
sarcini le-ar realiza, şi dacă nu a făcut cunoscute elevilor acele obiective.
5) Pentru obţinerea calităţii înalte a învăţămîntului, pentru evaluarea şi managementul acestei calităţi obiectivele
întotdeauna trebuie să ţină cont că şcoala pregăteşte elevul pentru viitoarea viaţă matură, de aceea obiectivele
trebuie să fie formulate prognostic în zona de dezvoltare potenţială a absolventului şcolii.

I.4. Rezultatele învăţămîntului
Realizarea scopurilor şi obiectivelor învăţămîntului se manifestă prin rezultate. Rezultatele învăţămîntului prezintă
produsul realizării scopurilor şi obiectivelor manifestate calitativ. Dar, după cum se ştie, procesul de învăţămînt este
multilateral, multiaspectual, complex şi contradictoriu, de aceea şi rezultatele lui sînt de asemenea variate, complexe,
contradictorii, dialectic interconexionate şi condiţionate reciproc. În lucrul cu rezultatele învăţămîntului, în determinarea
calităţii învăţămîntului apar multe dificultăţi. Pornind în cercetare de la acestea, am încercat să depistăm cele mai evidente
dificultăţi.
Analiza practicii şi literaturii de specialitate ne permite să considerăm că cele mai evidente dificultăţi în lucrul cu
rezultatele învăţămîntului sînt:
• Multe rezultate ale învăţămîntului se determină cu greu. Pentru înregistrarea lor, trebuie, de regulă, efectuate
măsurări, descrieri, caracterizări, indicatori speciali etc.
• A evalua activitatea de învăţămînt după rezultate numai pozitiv sau numai negativ adeseori este imposibil,
deoarece chiar rezultatele pot fi evaluate, pe de o parte, ca pozitive, pe de alta, ca negative (efectul pozitiv al
procesului de învăţămînt poate conduce într-o anumită măsură la efect negativ).
• Rezultatele învăţămîntului sînt foarte greu de integrat, uneori chiar imposibil de adunat, dînd naştere la mari
dificultăţi în evaluarea procesului de învăţămînt şi în managementul lui.
• Unele rezultate ale activităţii de învăţămînt se manifestă în deplină măsură numai după terminarea şcolii, peste
cîţiva ani, adeseori în afara sferei învăţămîntului, de aceea pe parcursul procesului de învăţămînt nu pot fi
înregistrate precis.
• Unele rezultate ale învăţămîntului depind de un număr mare de factori pedagogici, psihologici, sociali,
manageriali ş.a. De aceea este foarte greu în final de determinat precis, care acţiuni pedagogie, psihologice,
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sociale, manageriale ş.a. au cauzat şi au provocat rezultatul pozitiv sau negativ. De aici reies acele mari dificultăţi
în determinarea mecanismelor de asigurare a parametrilor rezultativi.
Avînd în vedere aceste dificultăţi, putem constata că pedagogia contemporană nu dispune de o listă precisă a
criteriilor, parametrilor, indicatorilor etc., conform căreia s-ar putea enunţa şi determina rezultatele activităţii pedagogice,
adică a rezultatelor învăţămîntului. De aceea în cercetarea noastră s-a făcut o încercare de a determina şi a examina
rezultatele învăţămîntului, care pot fi înregistrate cu o precizie mai mare sau mai mică, cînd se vorbeşte despre calitatea
învăţămîntului. Cercetarea realizată ne dă posibilitate să includem în lista nominalizată următoarele componente ale
rezultatelor învăţămîntului: cunoştinţele, priceperile, deprinderile; indicii dezvoltării personalităţii; efectele negative ale
învăţămîntului (consecinţele); competenţa profesională a pedagogului şi atitudinea lui faţă de lucru; creşterea/scăderea
prestigiului şcolii în societate ş.a. În continuare vom descrie componentele acestei liste.
Cunoştinţele, priceperile, deprinderile. Oricît am vorbi despre limitarea acestor indici, nu putem renunţa la ei în
viitorul apropiat, cel puţin datorită capacităţii lor de a fi verificaţi în comparaţie cu alţii. Dar nu trebuie de uitat de limitele
şi relativitatea lor, dacă CPD se examinează fără a fi analizate şi evidenţiate de ce sînt aşa şi nu mai bune (cauză pot fi
posibilităţile elevului, nivelul măiestriei pedagogului, atitudinea lui faţă de copil şi faţă de lucru în genere; mulţi alţi
factori interni şi externi). Excluderea CPD din evaluarea calităţii învăţămîntului este inadmisibilă, tot aşa cum este
inadmisibilă reducerea evaluării calităţii învăţămîntului numai la ele. În această grupă a rezultatelor învăţămîntului
includem şi nivelul de formare a priceperilor generale şi speciale de învăţare, modalităţile de activitate cognitivă.
Indicii dezvoltării personalităţii. Aici vom include minimul nivelului de dezvoltare intelectuală, afectivă, volitivă,
motivaţională a personalităţii, nivelul dezvoltării intereselor şi necesităţilor cognitive. În lista indicilor dezvoltării
personalităţii mai includem încă nivelul motivaţiei cognitive, nivelul de creativitate a elevului, priceperea lui de a se
autodetermina în toate, de a fi subiect al învăţării şi dezvoltării proprii, cît şi gradul de dezvoltare morală, estetică, fizică,
ecologică etc.
Efectele negative (consecinţele) ale învăţămîntului sînt reprezentate de supraîncărcare şi surmenare, de apariţia
defectelor în sănătate (căderea / ridicarea frecventă a tensiunii arteriale, apariţia defectelor de vedere etc.), apariţia
dezgustului faţă de învăţătură, experienţa negativă de viaţă ş.a.
Schimbarea competenţei profesionale a pedagogului şi atitudinii lui faţă de lucru. Se ştie că, după primul / al cincilea
/ al zecelea / al patruzecelea an de lucru posibilităţile profesorului se schimbă; profesorii acumulează măiestrie pedagogică
şi experienţă negativă; apare cu timpul fenomenul uzurii profesionale, unii se apropie de apogeu, alţii îşi epuizează
posibilităţile psihice / fizice, devin incapabili de lucru inovator ş.a.
Creşterea (sau scăderea) prestigiului şcolii în societate se exprimă prin afluxul / refluxul profesorilor şi elevilor.
Autoritatea socială a şcolii în sat / microraion / raion / oraş / municipiu / regiune / comunitate este o consecinţă directă a
rezultatelor procesului de învăţămînt.
Lista rezultatelor învăţămîntului nu este exhaustivă. Ea poate fi completată şi să iasă din cadrul elevului,
profesorului, unităţii şcolare, ajungînd la nivel raional, municipal şi naţional. Pentru cercetarea noastră însă principalul
este propunerea unor indici netradiţionali pentru şcoală, social valorici, care conduc spre o calitate a învăţămîntului,
nelimitate numai la CPD tradiţionale.
Lista în cauză este generală, de aceea ea obţine statut universal. Numai în o astfel de formă ea poate fi aplicată
pentru diferite practici de învăţămînt. În determinarea rezultatelor învăţămîntului este prezent elementul relativităţii,
deoarece şcolile activează în condiţii diverse; de aceea conchidem că, rezultatele obţinute în condiţii mai complicate, sînt
mai valoroase.
În fine, menţionăm că rezultatele învăţămîntului sînt componentele de bază, cu ajutorul cărora se determină calitatea
învăţămîntului şi managementul calităţii învăţămîntului (dacă prin calitate înţelegem raportul dintre scop/obiectiv şi
rezultat, măsura realizării scopului/obiectivului).
Alt aspect ce ţine de calitatea învăţămîntului este cel al rezultatelor învăţămîntului. Rezultatele învăţămîntului se pot
deosebi nu numai după geneza lor, natura fenomenului, conform altor unghiuri de vedere. Menţionăm, astfel, deosebirea
rezultatelor învăţămîntului după modul şi posibilităţile obţinerii lor, sau chiar imposibilitatea determinării. De aceea, am
clasificat rezultatele în trei grupuri:
Grupul I – rezultatele învăţămîntului, care pot fi determinate cantitativ, în valori absolute, în procente sau în altele, în
indici obligator măsurabili (practica cognitivă, valeologică, de exemplu, dă posibilitate).
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Grupul II – rezultatele învăţămîntului, determinate numai qualimetric, adică calitativ, explicativ sau sub formă de
scale cu puncte, unde fiecărui punct îi corespunde un nivel respectiv de manifestare a calităţii, deşi acest nivel trebuie să
fie descris foarte amănunţit, ca să poată fi aplicat corect. În locul punctelor pot fi folosite scale pe niveluri cu cele mai
diferite seturi de descriere calitativă a nivelurilor (înalt, mediu, scăzut, satisfăcător, necesar, optim, acceptabil,
inacceptabil etc.).
Grupul III – rezultatele învăţămîntului, care nu pot fi uşor şi evident scoase la iveală, deoarece adesea nu se văd; ele
se referă la emoţiile interne, profunde ale personalităţii elevului (de exemplu, situaţia de catarsis, sentimentul îndeplinirii
datoriei ş.a.). Cu toate că aceste rezultate se determină destul de greu, ele sînt foarte importante pentru dezvoltarea
personalităţii. Evaluarea lor poate fi efectuată mai frecvent pe cale expertă pe baza intuiţiei, observări, dar începînd cu
crearea condiţiilor pentru apariţia lor. Aici se cere un simţ deosebit al tactului şi măsurii.
Se poate, astfel, observa că primele două grupuri a rezultatelor învăţămîntului pot fi atribuite componentei raţionale,
pe cînd al treilea grup reflectă componenta iraţională. În cazul al treilea este vorba despre situaţii, cînd rezultatele pozitive
/ negative depind de factori ascunşi sau întîmplători, de personalităţi concrete de pedagog şi nu de tehnologii, metodici.
Aceste rezultate nu pot fi pronosticate exact; pot fi create doar condiţii pentru ca ele să se manifeste (dacă vorbim de
efecte pozitive), sau, invers, lichidate condiţiile care ar contribui la apariţia efectelor negative. Rezultatele grupului al
treilea apar datorită faptului că există forţe necunoscute, care influienţează existenţa noastră.
În fine, concluzionăm că, acolo unde nu este posibil de înregistrat rezultatul, activitatea educaţională şi
managementul nu pot fi coerente; ele au un caracter orientativ. Rezultatul, în acest caz, nu poate fi garantat chiar ţinînd
cont de acţiunile educaţionale şi manageriale, considerate corecte.

I.5. Dimensiunea curriculară a calităţii învăţămîntului
Scopurilor, obiectivelor educaţiei li se subordonează curriculumul educaţional.
Curriculumul educaţional reprezintă o problemă actuală care atrage după sine calitatea învăţămîntului. De aceea este
profitabil să determinăm această dimensiune, evoluţiile legate de cadrul ei conceptual, proiectarea, implementarea şi
evaluarea curriculumului.
Nici un fenomen social nu se produce fără să fie legat de contingenţele economice şi sociale. Curriculumul se
conformează regulii.
Odată cu prima revoluţie industrială s-au dezvoltat întreprindeile şi o birocraţie de dimensiuni, pe care nu le-a
cunoscut istoria umanităţii (producţia şi gestiunea trebuie să răspundă nevoilor, să progreseze, să aducă maximum de
profit). Acest obiectiv este atins prin aplicarea unor principii ştiinţifice cu componentă metrologică importantă, căreia
taylorismul îi este poate cea mai adecvată expresie. Cum aminteşte A. Leon [ 35, p. 78], J. M. Rice publică al său
Scientific Management in Educaţion, numai la trei ani după apariţia lucrării Principles of Scientific Management de F.W.
Taylor (1911).
În 1922 Buyse şi Decroly preconizează “taylorizarea instrucţiei” nu numai pentru a cîştiga în eficacitate, dar şi
pentru a lăsa mai mult loc activităţilor educative nobile (după cum maşina eliberează omul de sarcinile cele mai brute).
Organizarea muncii şcolare este, la începutul secolului, una dintre temele favorite ale cercetării; o dovedesc lucrările lui
Meuman şi Huth (vezi şi subcapitolul I.7).
Societatea industrială are din ce în ce mai mult nevoie de oameni instruiţi, şi muncitorii înţeleg că educaţia constituie
pentru ei un mijloc de eliberare. Şcolarizarea obligatorie generală aduce la şcoală un mare aflux; o mare eterogenitate
culturală intră la şcoală, într-un moment în care începe explozia cunoştinţelor şi în care democraţia permite, în fine,
creşterea exigenţelor educative pentru toţi; de aici nevoia cercetării asupra curriculumului.
Astfel, se conturează o situaţie care necesită răspuns la întrebările: cine? (subiectul acţiunii), de ce? (obiectivele
pedagogice), ce trebuie să se predea (conţinuturi)?, care este minimumul esenţial?, cum să se activeze eficace (strategiile
didactice)?, pentru ce şi cum diferă elevii în învăţarea şcolară?, cum să se măsoare învăţătura (evaluarea rezultatelor)?,
cum trebuie să fie pregătiţi profesorii corespunzător acestor noi sarcini?
Începînd cu anii 60 ai sec. XX, se observă o apropiere netă a cercetări şi practicii educative prin marile lucrări asupra
metodologiei obiective a construirii curriculumurilor.
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Astfel, evoluţiile de ordin conceptual se impun a fi evidenţiate, în primul rînd, nu numai datorită faptului că
adoptarea unei sau altei accepţiuni poate influenţa direct ceea ce se întîmplă în şcoli, ci şi pentru că asemenea evoluţii pot
reflecta atitudini în legătură cu scopurile învăţămîntului şi cu procesele de predare/învăţare/evaluare.
Pentru o perioadă importantă a istoriei existenţei conceptului curriculum a fost identificat în principal cu conţinutul
învăţămîntului, concretizat în documente ca, de exemplu, planuri, programe, programe de studiu sau syllabus-uri, lista
disciplinelor academice funcţionînd în această perioadă ca principal criteriu de structurare. Principala evoluţie conceptuală
în acest domeniu este evidenţiată de proliferarea unor sintagme precum curriculum aparent, curriculum ascuns,
curriculum scris; curriculum real, curriculum predat, curriculum învăţat sau curriculum evaluat. Conţinutul
învăţămîntului a rămas a fi doar unul dintre factorii implicaţi de conceptul actual care are în vedere nu numai ce se predă
şi se învaţă, ci şi cum, de ce şi cu ce rezultate.
De observat că evoluţiile “ideologiilor educaţionale” pare a fi influenţat semnificativ nu numai concepţiile privind
curriculumul, ci şi configuraţia efectivă a acestuia. M. Skibeck [68] sugerează că ideologiile educaţionale pentru tema în
discuţie sînt umanismul clasic, progresivismul şi reconstrucţionismul.
Umanismul clasic, originar din clasica Eladă, descris în formule memorabile de Platon, dominant în Evul Mediu şi
Renaştere, renăscut într-o formă nouă în secolul XIX, consideră că indivizii dotaţi cu calităţi deosebite (deci elitele) sînt la
originea creaţiei culturale, ale cărei rezultate sînt apoi transmise din generaţie în generaţie.
În planul curriculumului, ideologia umanismului clasic are drept consecinţă stratificarea acestuia, fie în funcţie de
poziţia socială, fie în funcţie de calităţile intelectuale presupuse ale populaţiei avute în vedere.
Este ceea ce autorul consideră că este observabil în legătură cu grammar schols din Anglia, cu liceul francez sau cu
gymnasiumul german. Fie că se concentra asupra “culturii literare” ca în Anglia, fie asupra “ştiinţei şi tehnologiei”, ca în
Franţa şi Germania, curriculumul era rezervat unor elite.
Studiul literaturii de specialitate ne permite să evidenţiem filozofia, scopul, rolul profesorului, evaluarea şi ideile
promovate de Curriculum umanist – Renaştere (Tabelul 4), care pot servi ca indicatori de evaluare a calităţii
curriculumului.
Tabelul 4.

Particularităţile Curriculumului umanist – Renaştere
Filozofia

Fiecare elev are posibilitatea de a-şi dezvolta experienţele personale, care să-l ajute şi să se dezvolte să-şi
cîştige libertatea.

Scopul

Finalitatea educaţiei o reprezintă personalitatea dinamică, autonomă, integră. Perfecţionarea individului
este cognitivă, estetică, morală ca necesitate intrinsecă a fiecărei personalităţi.

Rolul profesorului

Profesorul este concomitent un partener al elevului, un centru de resurse şi situaţii incitante, o persoană de
încredere.

Evaluarea

Urmăreşte procesul de învăţare a elevului, achiziţie în planul deschiderii, al căutării, al perfecţionării
propriilor abilităţi.

Idei promovate

- Motivarea se manifestă prin stimularea speranţei de succes şi diminuarea gustului amar al nereuşitei.
- Încrederea în sine: fiecare e sursa propriului succes.
- Interesul pentru învăţare şi posibilitatea de a alege ceea ce va învaţa.
- Controlul şi autocontrolul.

Progresivismul, ale cărui rădăcini pot fi regăsite în lucrările lui J. J. Rousseau, generează un curriculum centrat pe
copil mai mult decît pe cunoştinţe, în acord cu atitudinea romantică de respingere a valorilor culturale tradiţionale. J.H.
Pestalozzi şi F. Froebel, în Europa, au dus mai departe această orientare preponderent individualistă, în timp ce W. H.
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Kilpatrick, în America, îi conferă o orientare preponderent socială. Ideia progresivismului se află în baza Curriculumului
tehnologic (Tabelul 5).
Tabelul 5.

Particularităţile Curriculumului tehnologic
Filozofia

Progresul social depinde de progresul ştiinţei şi al tehnologiei.

Scopul

Abilitatea elevului cu tehnologia înaltă.

Rolul
profesorului

Evaluarea

–
–
–
–
–
–
–
–

Să cîştige atenţia elevului.
Să informeze elevul asupra performanţelor.
Să activeze capacităţi relevante.
Să prezinte stimuli pentru sarcina de învăţare.
Să asigure feed-back în învăţare.
Să evalueze performanţa.
Să asigure transferul de învăţare.
Să asigure păstrarea celor învăţate.

–
–
–
–

Obiectivele instrucţionale sînt focalizate pe comportamente şi aspecte empirice.
Baza activităţii o constituie munca independentă a elevului, ce utilizează materialul pus la dispoziţie.
Învăţarea e un proces de reacţie la stimuli combinaţi cu îndeplinirea unor sarcini relevante.
Succesul sau eşecul procesului se datorează nu elevului, ci curriculumului în sine.

Restrucţionismul este considerat a fi o dezvoltare în secolele XIX şi XX a progresivismului, J. Dewey căutînd, de
exemplu, o ideologie educaţională adecvată unei societăţi democratice, impregnate de efectele evoluţiilor ştiinţifice. Astfel
curriculumul reconstrucţionist este destinat pentru pregătirea socială (Tabelul 6).
Tabelul 6.

Particularităţile Curriculumului reconstrucţionist social
Filozofia

Importantă este relaţia curriculum-dezvoltare economică, politică şi socială a societăţii, asupra
căreia educaţia poate avea efecte majore.

Scopul

Nu există obiective majore şi conţinuturi universale, dar elevul are posibilitatea de a se confrunta
cu mai multe situaţii umane severe, pentru a le putea face faţă în viaţă.

Rolul profesorului

Ei asigură perspectiva socială a învăţării, asigură învăţarea prin experienţe de grup şi constituie o
resursă şi un catalizator de relaţii interumane.

Evaluarea

Elevii sînt în situaţii de rezolvare de probleme; ei evaluează chiar procesul de învăţare şi efectul
curriculumului asupra societăţii.

Democraţia este văzută de acestea nu doar ca formă de guvernămînt, ci şi ca un mod de viaţă, oferind şanse
nelimitate pentru experimentare şi dezvoltare. Din această perspectivă, calitatea vieţii individuale este percepută ca o
rezultantă a calităţii vieţii sociale, iar curriculumul se structurează în funcţie de cerinţele acumulate şi viitoare ale acesteia
din urmă.
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D. Tanner [73] observă, de asemenea, un substrat de ideologie educaţională, influenţînd evoluţia conceptelor privind
curriculumul, diferite etape de dezvoltare descrise fiind mai numeroase decît în cazul precedent. Este interesant de
remarcat faptul că, uneori, o ideologie educaţională pare a fi reflexul implantării în acest perimetru al unor modele de
gîndire dezvoltate în cu totul alte domenii, cum este cazul cu tentativele de a aplica, la teoria curriculumului, principiile
conducerii ştiinţifice (Franklin Bobbit şi W. W. Charters), valorile tehnologice (curriculumul tehnologic) şi cele
vocaţionale (curriculumul vocaţional), academismul (curriculumul academic – Tabelul 7).
Tabelul 7.

Particularităţile Curriculumului academic
Filozofia

–
–
–

Educaţia trebuie să dezvolte o minte raţională.
Învăţarea trebuie să se facă prin căutare-descoperire.
Învăţarea trebuie să se facă în manieră socratică din aproape în aproape.

Scopul

Dezvoltarea unei minţi raţionale, combinată cu dezvoltarea abilităţilor de investigaţie.

Rolul profesorului

El trebuie să îmbine expunerea cu interogarea ceea ce duce la cercetare.

Evaluarea

Experienţele de învăţare vor fi relaţionate secvenţional.

Unul dintre conceptele actuale, legate de curriculum, şi calitatea învăţămîntului, ale cărei efecte practice le regăsim
în contextul a numeroase demersuri reformatoare, este curriculumul central (core curriculum) (Tabelul 8).
Tabelul 8.

Particularităţile curriculumului central (core curriculum)
Filozofia

– Dreptul la educaţie prin accepţiunea “calitatea învăţămîntului” este că tuturor elevilor,
indiferent de sex, origine etnică sau zonă rezidenţială li se transmit cunoştinţe şi abilităţi pînă la
obţinerea unui nivel acceptabil de succes educaţional.

Scopul

Realizarea educaţiei de bază şi dezvoltarea unei personalităţi, cerute de cerinţele economiei şi
culturii.

Rolul profesorului

El trebuie să îmbine instruirea tradiţională şi perfecţionarea ei cu aplicarea tehnologiilor
educaţionale moderne.

Evaluarea

Elevii sînt în situaţii de învăţare, aplicîndu-se tehnici moderne de evaluare şi autoevaluare.

Trăsături şi idei promovate

–
–
–
–
–
–
–

Acoperă o porţiune însemnată din curriculumul total.
Cuprinde specificări de conţinut, de obicei, în termeni de cunoştinţe, abilităţi şi valori.
Se aplică tuturor şcolilor dintr-un sistem dat.
I se asociază mijloace de evaluare a rezultatelor obţinute.
Ideea aspiraţiei legitime, legată de dreptul la educaţie.
Ideea obligativităţii curriculumului.
Ideea abordării episistimologice.

Conceptul curriculum central este în strînsă conexiune cu stabilirea priorităţilor educaţionale, respectiv cu selectarea
abilităţilor, cunoştinţelor şi valorilor, considerate esenţiale pentru întreaga populaţie şcolară din ţară. Modelul
curriculumului centralizat derivă din cerinţele culturale şi economice, utilizarea cunoştinţelor şi din lista proceselor de
predare/învăţare. Acest tip de curriculum se referă şi la educaţia de bază, utilizîndu-se sintagma curriculum de bază.
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În urma celor expuse rezultă că pot fi diferite variante de concepere, concretizare şi tipizare de curriculumuri
educaţionale [49, p. 181-183]. Observăm că există o multitudine de tipuri şi orientări curriculare care pot fi realizate
pentru atingerea unui anumit nivel de calitate a învăţămîntului. Însă dezvoltarea curriculumului secundar comun are loc în
baza planificării/proiectării.
Actualmente această planificare are loc în baza selectării din cultură [65], deoarece cultura şi educaţia se află în
următoarele relaţii de timp: 1) educaţia este pură expresie a unei culturi, născute din interacţiunea omului cu mediul său
natural şi familial; 2) este expresie a unei culturi, născute din emergenţele şi din puterea de regenerare a acestuia. Educaţia
nu este doar o simplă rezultantă a culturii, ci o variantă de factori sociali şi instituţionali. Spre exemplu, D. Lawton [31]
utilizează tehnica analizei culturale, propunînd curriculumul bazat pe opt subsisteme culturale (socio-politic, economic, de
comunicare, raţionalitate, tehnologic, moral, atitudinal, estetic). I. I. Lerner evidenţiază, în acest context, patru
componente ale conţinutului învăţămîntului: 1) cunoştinţe; 2) experienţa realizării şi modalităţi de activitate (adică
priceperi şi deprinderi); 3) experienţa activităţii creative; 4) experienţa afectiv-valorică [119].
După cum observăm, în ambele cazuri, se ia în calcul trei ipoteze în procesul interrelaţiilor cultură-educaţie:
• prima, dinamică: cultura crează educaţia pe vectorul progresist, divergent;
• a doua, statică: cultura se restituie, prin educaţie, culturii iniţiale;
• a treia are un caracter mixt, dinamic şi static: cultura evoluează pe vectorul divergent.
Această ipoteză corespunde societăţilor actuale industrializate, diversitatea constituie, totodată, una dintre explicaţiile
şi una dintre justificările pluralismului valorilor.
Aceste abordări nu şi-au propus să renunţe la utilizarea disciplinelor şcolare drept criteriu de structurare a
curriculumului, ci în primul rînd să le plaseze pe acestea într-o perspectivă culturală mai largă şi să furnizare o procedură
mai largă de selecţie, comparînd curriculumul cu dimensiunile culturii pentru a evidenţia zone neacoperite, contradicţii
sau disfuncţii.
Alt exemplu ce revine din reformele curriculare (Anglia; ani 1985-1988) se repetă la dezvoltarea curriculumului, s-a
recurs la modelul bazat pe domenii experenţiale, considerat drept curriculum central pentru elevii din grupa de vîrstă
cuprinsă între 11 şi 16 ani. Acest model include următoarele domenii experenţiale: estetic şi creativ, uman şi social,
lingvistic şi literar, matematic, moral, fizic, ştiinţific, spiritual, tehnologic; toate fiind acoperite de către toţi elevii.
Aici trebuie să menţionăm că în alte ţări europene disciplinele şcolare continuă a fi componente principale ale
“ofertei educative”, însă ele nu mai sînt privite ca scopuri în sine; tot mai des se pune în valoare raţionalitatea şi utilitatea
disciplinelor. Disciplinele academice pierd statutul de criteriu unic în structurarea conţinutului şi se îndreaptă către poziţia
de cel mai important, dar nu singurul criteriu, lecţiile monodisciplinare nu mai constituie unicul tip de celulă curriculară
fundamentală. Aici se alătură învăţămîntul modular, care are un caracter interdisciplinar pronunţat, extensie temporală
limitată şi constituie alternative de studiu în interiorul unei discipline sau domeniu experenţial, pentru a satisface
interesele elevilor prin parcurgerea conţinutului diferenţiat.
Efectul favorabil al utilizării modulelor în structurarea conţinuturilor asupra calităţii învăţămîntului derivă din
posibilităţile înalte de dezvoltare a motivaţiei individuale pentru învăţare, cît şi din posibilitatea acoperirii în acelaşi
interval de timp a unei mari varietăţi de conţinuturi. Curriculumul central contribuie la pregătirea pentru viaţa
profesională activă. Elevii care parcurg acest curriculum sînt expuşi evenimentelor de învăţare, legate de natura
organizării economice şi sociale, achiziţionează deprinderi practice; se asigură cu cursuri opţionale legate de posibile
cariere profesionale pentru elevi care manifestă tendinţa de a părăsi sistemul de învăţămînt. Pe de altă parte, se impune
cunoaşterea capacităţilor aparţinătoare “pregătirii generale”.
Dimensiunea curriculară a calităţii învăţămîntului implică planificarea/elaborarea şi evaluarea curriculumului. În
opinia lui R. Tyler [77], L. D’Hainaut [32, p. 9], D. K. Wheeler [78, p. 37] şi a altor cercetători planificarea
curriculumului este un proces desfăşurat în conformitate cu modelul liniar: scopuri şi obiective – conţinut – organizare –
evaluare. Însă M. Skibeck [68] reconsideră planificarea curriculumului prin abordarea modelului procesual bazat pe
contexte, criterii şi activităţi de învăţare, care nu contestă necesitatea existenţei unor obiective măsurabile. În fond, ar fi
probabil cel mai corect să remarcăm tendinţa ca obiectivelor comportamentale să li se alăture modalităţi de specificare
mai complexe, care se raportează la complexe integrate de cogniţii, abilităţi şi atitudini.
În acest context, evaluarea este pusă în faţa unei duble sarcini: 1) să certifice şi să exercite influenţe asupra
progresului de predare/învăţare (prin examenele terminale); 2) să înregistreze progresele în învăţare sau să evidenţieze
disfuncţiile, identificîndu-se nu doar ceea ce elevul nu a înţeles, ci şi sursa acestei erori.
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Corelarea explicită a evaluării formative şi sumative, creşterea capacităţii diagnostice a evaluării formative,
dezvoltarea unor noi tehnici de evaluare, adaptate situaţiilor în care răspunsurile corecte nu pot fi integral acceptate sau
prescrise, îmbunătăţirea capacităţii cadrelor didactice de a efectua evaluarea formativă, iată tot atîtea direcţii de evoluţie
care par a fi benefice din punctul de vedere al calităţii.
Planificarea curriculumului poate, astfel, cîştiga prin luarea în consideraţie a evaluării încă din primele etape ale
progresului, prin specificarea evaluării la punctele de inflexiune dintre diferitele componente, prin planificarea furnizării
frecvente de feed-back elevilor.
O tendinţă bine conturată în sensul creşterii complexităţii informaţiilor colectate prin intermediul evaluării formative
şi sumative constă în preferinţa tot mai evidentă de a se acorda unor modalităţi de evaluare care să evidenţieze profiluri
ale succesului educaţional mai curînd decît obiectivarea acestuia printr-o singură notă, scor, calificativ sau prin
promovare/respingere [36; 38; 65]. În acest context se utilizează tot mai frecvent conceptele: a) înregistrări continue ale
succesului; b) succes educaţional documentat. Pentru evaluare se aplică testele raportate la norme şi testele raportate la
criterii. Testele raportate la criterii au o mai mare utilizare, fiind evidenţiate efecte favorabile ale utilizării acestora asupra
rezultatelor învăţării, mai ales în condiţiile în care:
— criteriile succesului sînt clare atît pentru elevi, cît şi pentru examinatori;
— performanţele individuale nu sînt raportate la performanţele altora;
— acoperirea conţinutului poate fi relaţionată la criterii de stare;
— nu este neglijată identificarea dificultăţilor de învăţare;
— criteriile pot fi asociate cu grade de dificultate şi puse în relaţie cu niveluri ale înţelegerii conţinutului.
Planificarea curriculumului în postură de obiect al evaluării şi dezvoltarea în acest context a metodologii consistente
de evaluare a calităţii învăţămîntului se cuvine a fi elaborată pentru a se anticipa modul în care succesul educaţional va fi
evaluat, cît şi evaluarea caracteristicilor curriculumului care au tendinţa de a-şi face apariţia încă din etapa de planificare a
acestuia.
Să examinăm, în continuare, cum se raportă calitatea învăţămîntului şi calitatea curriculumurilor ca document cu
caracter normativ-metodic, în care se determină şi se descriu într-un fel sau altul detalizat anumite aspecte. Nivelul de
pornire a calităţii, care se pune în curriculumuri la proiectarea lor, depinde de aspectele tipologice şi de proiectare.
Aspectul tipologic presupune, că nivelul calităţii curriculumului şi, respectiv, a calităţii învăţămîntului, depinde de
tipologia lui, de componentele care îl constituie. De exemplu, calitatea curriculumului liceal este mai mare decît calitatea
curriculumului instruirii compensatorii etc.
Aspectul proiectiv presupune, că în procesul elaborării curriculumului se prevăd soluţiile, abordările, tehnologiile
unui sau altui nivel de perfecţiune. De exemplu, de perfecţiunea mecanismului şi instrumentariului atestării curente şi
finale; realizările elevilor depind de aceea, cum se va perfecţiona procesul de învăţămînt, cum va fi individualizat.
Nivelul calităţii, depuse în curriculum, încă nu înseamnă nimic, deoarece este garantat de procesul realizării lui.
Curriculumul prevede tehnologii şi abordări contemporane, însă, dacă condiţiile nu sînt asigurate pentru ca acestea să se
realizeze în viaţă, calitatea învăţămîntului nu nu va fi obţinută la nivelul aşteptat/programat. De aceea are sens să vorbim
aparte despre calitatea programată şi relaţională a curriculumului.
Calitatea relaţională poate fi prezentată, în primul rînd, prin componenta procesuală şi rezultativă. Componenta
procesuală înseamnă realizarea reală a acţiunilor şi procedurilor, prescrise de curriculum. Componenta rezultativă are, de
asemenea, două secţiuni. O secţiune poartă informaţia despre plenitudine, oportunitate, corectitudinea îndeplinirii tuturor
acţiunilor, acţivităţilor şi paşilor, prescrişi de curriculum, iar a doua secţiune intră indirect în rezultatul căpătat în urma
realizării curriculumului, care se numeşte instrucţiunea elevilor şi absolvenţilor.
Calitatea curriculumului mai poate fi examinată încă din alte puncte de vedere. În cercetare, am evidenţiat
următoarele patru puncte de vedere:
I. Calitatea curriculumului de pe poziţia consumatorilor şi adresatului serviciilor educaţionale. În curriculum se
poate ţine cont de interesele, necesităţile, aşteptările, cerinţele grupurilor de populaţie, a societăţii întregi, a statului, de
valorile şi tradiţiile colectivului pedagogic din şcoală, de cererile elevilor şi părinţilor, dorinţele instituţiilor de învăţămînt
profesional. Dacă aceste necesităţi, cereri şi aşteptări la etapa de elaborare a curriculumului sînt corect determinate,
analizate şi luate în consideraţie, se asigură realizarea lor fără a da naştere contradicţiilor, putem vorbi despre obţinerea
unei calităţi superioare a învăţămîntului.

36

II. Calitatea curriculumului din punctul de vedere al desăvîrşirii şi evidenţei informaţiei “din trecut” şi a informaţiei
“din viitor” în procesul elaborării lui. Informaţia “din trecut” fixează în curriculum experienţa realizării ei în versiunea
precedentă, permite evaluarea critică a cum “lucrează” în practică unele sau alte componente. Prin informaţia “din viitor”
se introduc elemente de prognoză a viitoarelor condiţii pentru realizarea curriculumului, se asigură mai mult sau mai puţin
ciclul lung de viaţă, fără a se aştepta momentul învechirii lui morale.
III. Calitatea interosistemică şi exterosistemică a curriculumului. Dimensiunea interosistemică a calităţii
curriculumului exprimă calitatea elementelor ei structurale şi calitatea legăturilor lor (logica, lipsa contradicţiilor,
echilibrul). Se poate observa situaţia cînd componentele: “managementul realizării curriculumului”, “asigurarea cu resurse
a curriculumului”, “formele şi metodele de diagnosticare pedagogică şi de evaluare” sînt determinate insuficient, ceea ce
duce la scăderea calităţii globale şi potenţialului realizării curriculumului.
IV. Dimensiunea exterosistemică a calităţii curriculumului analizează şi evaluează legătura curriculumului cu alte
curriculumuri în lanţul instruirii continue, legătura curriculumului cu standardele educaţionale, cu concepţia (programul)
dezvoltării sistemului de învăţămînt al şcolii, cu macrorelaţiile şi macrolegăturile lui etc.
Al patrulea punct de vedere înregistrează calitatea managementului realizării curriculumului, vorbindu-se despre
calitatea funcţiilor manageriale: definirea scopurilor, planificarea, modelarea, reglarea, coordonarea, controlul, evaluarea,
ca componente ale managementului de curriculum. Aici este binevenită concluzia, că dificultăţile structurilor funcţionale
ale contorului managerial induc scăderea substanţială a randamentului curriculumului.
E de menţionat că procesul realizării curriculumului decurge în timp diferit. Ciclurile managementului acestui proces
se înscriu în interval de la 2-3 luni pînă la 3-5 ani. Astfel se evidenţiază managementul finit, managementul operaţiilor
calendaristice şi dezvoltative, managementul cu dificultăţi de feed-back de informaţie ş.a.
În legătură cu activizarea proceselor de utilizare în practica şcolii managementului sistemic al calităţii, în baza
standardelor internaţionale ale calităţii ISO familia 9000:2000, trebuie determinate direcţiile şi perspectivele asigurării
calităţii curriculumuri cu mijloace, metode şi proceduri în sistemul intern al calităţii din şcoală. Rezultatele analizei stării
activităţii şcolilor, care recurg la noi abordări de asigurare a calităţii învăţămîntului ne permit să evidenţiem că:
1) Elaborarea şi realizarea programelor calităţii, reprezintă un “microsistem al calităţii” curriculumurilor. Existenţa
programelor calităţii permite evidenţa multilaterală şi deplină a influenţei factorilor şi condiţiilor realizării curriculumului,
în determinarea aspectului de îmbunătăţire a lui.
2) Ajustarea strategiei asigurării calităţii curriculumurilor are în vedere etapele ciclului lor de viaţă: de la proiectare
pînă la înlocuirea lor cu altele. Aici este binevenită parcurgerea etapelor “lanţului calităţii” (conform terminologiei
standardelor calităţii ISO), adaptîndu-le la specificul activităţii de învăţămînt:
1 – studiul stării reale a pieţii serviciilor educaţionale, experienţei pedagogice avansate, cerinţelor documentelor
normative;
2 – proiectarea şi elaborarea modelului rezultatului, cerinţelor de calificare, stabilirea indicilor de identificare a
criteriilor de evaluare;
3 – planificarea şi elaborarea modelului procesului, cerinţelor faţă de parametrii lui şi caracteristicilor de “ieşire” a
criteriilor de evaluare;
4 – îndeplinirea activităţilor de asigurare tehnico-materială, financiară, de personal, metodică, informaţională etc.;
5 – efectuarea expertizei de lucru, experimentului modelat sau natural; a cercetărilor;
6 – realizarea proceselor, livrarea serviciilor, formarea rezultatului, folosirea reală;
7 – efectuarea verificărilor, interogărilor, încercări de control intermediare;
8 – organizarea atestării finale, efectuarea totalurilor;
9 – acumularea datelor pentru rapoarte, prelucrarea lor, formarea bazei statistice;
10 – transmiterea la formabili a experienţei, datelor, metodicilor în alte verigi, subdiviziuni structurale, sisteme
organizatorice; publicarea rezultatelor;
11 – acordarea ajutorului la însuşirea experienţei, metodicilor, adaptarea rezultatelor şi interpretarea datelor;
12 – studierea efectuării mersului proceselor, activităţii formabililor, aplicării experienţei şi metodicilor în alte verigi,
subdiviziuni structurale, sisteme organizatorice;
13 – transmiterea datelor, materialelor la păstrare în arhivă; scoaterea din uz a curriculumurilor, metodicilor;
înlocuirea documentelor vechi cu altele noi.
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3) Trebuie asimilate tehnologiile contemporane ale managementului calităţii curriculumurilor şi procedurilor de baza
ale sistemului calităţii. Tehnologiile managementului calităţii din domeniul învăţămîntului (precum şi managementul
calităţii curriculumurilor) le putem clasifica în tehnologii: informaţionale; educaţionale/pedagogice; psihologice;
organizatorico-manageriale; statistico-matematice; qualimetrice; economice; tehnice; sistemo-filozofice.
Din tehnologiile şi procedurile managementului calităţii, elaborate şi aprobate în practica şcolilor, putem enumera:
procedura autoevaluării şcolii la asigurarea calităţii învăţămîntului; tehnologia alegerii strategiei de reînnoire a
curriculumurilor; tehnologia proiectării rutelor de învăţămînt individuale ale elevilor pentru asimilarea curriculumului;
tehnologia influenţei asupra componentelor şi blocurilor instrucţiunii, ca componentă rezultativă importantă a calităţii
asimilării curriculumului.
4) Construirea şi aplicarea în activitatea evaluativ-criterială a complexelor qualimetrice, care permit evaluarea
curriculumurilor, în calitate de bază a cărora pot fi criteriile procedurale şi rezultative (optimizare, eficienţă, etc.). Se poate
recurge la folosirea aparatului şi realizările experte, la fenomenul probabilităţii şi statisticii, la taxonomiile qualimetrice
etc.
Prioritate în activitatea de evaluare a calităţii curriculumului se acordă destinaţiei lui: formarea instrucţiunii la elevi
sub aspect cognitiv – informaţional – instrumental, valoric-motivaţional, culturologic, individual-dezvoltativ etc.
Aplicarea metodelor sistemice de asigurare a calităţii curriculumurilor în şcoală necesită crearea condiţiilor
respective. Aceste condiţii le putem împărţi în trei grupe:
1) Psihologice, care întrunesc competenţe, motive, capacităţi de muncă a profesorilor şi specialiştilor care
elaborează şi implementează curriculumurile.
2) De infrastructură. Influenţa lor asupra calităţii curriculumurilor este deosebit de esenţială la etapa realizării
curriculumurilor. Lipsa sau limitarea materialelor, manualelor, utilajelor, suprafeţelor poate să influenţeze
substanţial componentele procesuale şi rezultative ale calităţii curriculumurilor. În legătură cu aceasta este nevoie
de a aduce în concordanţă condiţiile material-financiare cu indicii calităţii proiectate a curriculumului.
3) Organizaţional-manageriale. Acţiunea acestor condiţii se manifestă la etapele realizării curriculumurilor,
perfecţionării lor. Deficienţele în planificare, control, şi altor funcţii manageriale, constituie lipsa de coordonare a
lucrului profesorilor, specialiştilor serviciilor de asigurare şi contribuie la scăderea nivelului calităţii şi efectului
realizării curriculumurilor.
Avînd în vedere rolul principal al calităţii curriculumurilor în asigurarea calităţii învăţămîntului se cer acţiuni pentru
a rezolva problemele, care rămîn încă nesoluţionate:
— crearea mecanismului de expertiză a calităţii curriculumurilor, realizate în procesuli de învăţămînt;
— precizarea procedurilor şi programelor de atestare şi acreditare a instituţiilor de învăţămînt, pentru a se realiza
evaluarea calităţii curriculumurilor mai deplin şi multilateral;
— includerea chestiunilor calităţii, asigurării calităţii curriculumurilor şcolare în programele de perfecţionare a
personalului administrativ şi pedagogilor;
— elaborarea mijloacelor de evaluare, a tehnologiilor pentru aplicarea procedurilor auditului intern şi extern la
calitatea curriculumurilor;
— organizarea concursurilor pentru cel mai bun curriculum; motivarea profesorilor, colaboratorilor ştiinţifici şi
psihologilor etc. pentru crearea curriculumurilor, care ar corespunde criteriilor superioare ale calităţii.
În concluzie, la dimensiunea curriculară a calităţii învăţmîntului putem constata următoarele:
— calitatea curriculumurilor se află în raport cu calitatea învăţămîntului şi reprezintă un punct de pornire a calităţii
învăţămîntului;
— calitatea curriculumurilor, diferit de alte componente ale calităţii procesului de învăţămînt (scopuri, mijloace,
metode, forme, tehnologii educaţionale), are un caracter normativ şi stabil;
— curriculumurile reglează şi determină practic laturile, aspectele şi etapele procesului de învăţămînt (conţinutul
educaţional; mijloacele, metodele, tehnologia educaţională, evaluarea; asigurarea instructiv-metodică; obiectivele
şi rezultatele finale ale procesului de învăţămînt). Reieşind din acestea, deja la etapa de proiectare a lor
curriculumurile stabilesc nivelul calităţii învăţămîntului;
— calitatea curriculumurilor şi rezultatele realizării lor este determinantul atestării şi acreditării instituţiei de
învăţămînt.
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I.6. Dimensiunea umană a calităţii învăţămîntului: cadrele didactice
Pînă a determina dimensiunea umană a calităţii învăţămîntului este nevoie de a se trece în revistă conceptul de cadru
didactic, deoarece cadrul didactic determină această dimensiune. Conceptul nominalizat include specialiştii, implicaţi în
învăţămîntul de toate gradele, în funcţie de: învăţător, institutor, dascăl, magistru, educator, profesor de liceu / cadru
universitar, cadru al personalului didactic.
Cadrul didactic este persoana care realizează o misiune de importanţă, de formare şi dezvoltare a personalităţii tinerei
generaţii, precum şi de instruire profesională în cadrul instituţiilor de învăţămînt în concordanţă cu necesităţile vitale
socio-profesionale, morale şi cetăţeneşti [3, p. 277]. Prin aceste activităţi cadrul didactic contribuie la realizarea celui mai
important produs al societăţii, al omului instruit, calificat, capabil să se integreze prin activităţi social-utile, contribuind la
producerea bunurilor materiale şi spirituale, la progresul continuu al societăţii. Cadrul didactic este principalul factor al
educaţiei şi instruirii tinerilor; avînd rolul de îndrumător contribuie la pregătirea omului pentru activitatea şi creaţia
independentă.
Conştientizarea rolului deosebit de important al cadrelor didactice în legătură cu asigurarea calităţii învăţămîntului
are o istorie mult mai lungă decît conştientizarea rolului curriculumului în asigurarea calităţii învăţămîntului. Rezultatele
cercetărilor ne permit să afirmăm că rolul profesorului este un set de reprezentări ale conduitei sale. Cercetările, legate de
această problemă, vizează mai întîi impactul pe care modificarea conţinutului rolului profesorului ar trebui să îl aibă
asupra formării profesionale a acestuia. Profesorul este tot mai puternic implicat în implementarea unor noi procedee
educaţionale, utilizînd toate resursele noilor mijloace şi metode de instruire pentru a asigura o calitate înaltă a
învăţămîntului [22, p.211-212].
Cadrul didactic este un educator şi consilier care încearcă să dezvolte capacităţile şi interesele elevilor, şi nu doar să
servească drept sursă de informaţii sau transmiţător de cunoştinţe. În acelaşi timp, profesorul are un rol esenţial în
formarea unei viziuni ştiinţifice asupra lumii la elevi. Extinderea rolului cadrului didactic dincolo de limitele tradiţionale
ale instruirii presupune asumarea unor noi responsabilităţi, în colaborare cu alţi agenţi educaţionali ai comunităţii, pentru
pregătirea tinerilor pentru viaţa socială, viaţa de familie, pentru viaţa profesională activă, prin implicarea mai susţinută în
activităţi extracurriculare, în consilierea elevilor şi părinţilor, în organizarea activităţilor de timp liber ale elevilor.
Profesorii trebuie să devină conştienţi de rolul ce îl au de jucat în cadrul comunităţii ca profesionişti şi ca cetăţeni, ca
agenţi ai dezvoltării şi a schimbării, ca parteneri ai elevilor, ai colegilor săi sau alţi agenţi cu care cooperează, printre care
şi părinţii elevilor.
Ca orice activitate complexă, activitatea educaţională necesită o bună gestionare a tuturor elementelor constitutive a
activităţii în vederea realizării scopului stabilit, care presupune un rezultat de anumită calitate. Astfel, în opinia noastră,
cadrul didactic, exercitîndu-şi funcţia, îndeplineşte următoarele roluri interdependente: de elaborator de politici
educaţionale, factor de decizie, controlor, evaluator, planificator, organizator, mobilizator, participant, resursă,
supraveghetor/tutor/educator/reglator/coordonator, facilitator, negociator, cercetător, comunicator, lider ş.a.
Cadrul didactic, în rolul de elaborator de politici educaţionale, este implicat în stabilirea scopurilor, examinarea
alternativelor şi determinarea strategiilor care vor ghida acţiunile prezente şi viitoare spre beneficiul elevului,
clasei/grupei, şcolii, comunităţii educaţionale.
Cadrul didactic, în rol de factor de decizie pentru a asigura calitatea dorită hotărăşte alegerea unei variante
educaţionale din mai multe alternative posibile.
În rolul de cadru didactic – controlor se include controlul situaţiei din sala de clasă. Cadrul didactic -controlor
controlează nu doar ce spun/îndeplinesc elevii, dar şi momentul cînd ei spun/fac ceva, precum şi corectitudinea
limbajului/tehnicile utilizate de ei. Este adevărat că unele etape ale activităţilor educaţionale se pretează destul de bine
acestui rol.
Cu certitudine, o mare parte din munca cadrului didactic constă în evaluarea performanţelor elevilor, ceea ce are o
mare importanţă pedagogică. La rîndul lor, elevii aşteaptă constatările evaluative ale profesorului. Acest context
determină rolul cadrului didactic – evaluator.
Rolul de cadru didactic-planificator reiese din faptul că activitatea educaţională, ca orice altă activitate umană, este o
activitate care necesită proiectare, adică ea se anticipă, fixîndu-se în proiecte şi planuri educaţionale.
Succesul multor activităţi depinde de calitatea organizării ei. Anume această condiţie determină rolul cadrului
didactic-organizator. Atunci, cînd primesc o anumită sarcină, elevii trebuie să ştie exact ce urmează să facă. În caz contrar,
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adică ulterior, se va pierde mult timp pentru a se lichida aceste lacune. Deci, scopul principal al cadrului didacticorganizator este de a transmite elevilor instrucţiuni, indicaţii clare despre ceea ce urmează a fi realizat, de a asigura bunul
mers al activităţii şi apoi de a organiza legătura inversă. În aparenţă, totul este destul de simplu, dar totul poate deveni
foarte confuz, dacă profesorului îi va lipsi organizarea exactă/optimă/raţională.
În rolul de cadru didactic-mobilizator se înscriu acţiunile de mobilizare a elevilor pentru a le asigura participarea,
sau a le asigura modul procedării într-o situaţie sau alta. Acest rol trebuie jucat cu discreţie, deoarece unii profesori prea
agresivi riscă să domine situaţia, în timp ce trebuie doar să le ajute elevilor la momentul oportun.
Cadrul didactic în rol de mobilizator mai face ca lucrurile să devină posibile, practice şi mai uşor realizabile pentru
cei care nu sînt încă pregătiţi să acţioneze singuri.
Cadrul didactic-participant. Cadrul didactic ar putea participa, de rînd cu elevii săi, la realizarea diverselor activităţi,
deşi în acest caz, apare pericolul dominaţiei profesorului (elevii permit şi aşteaptă ca aceasta să se întîmple). Pe de altă
parte, nu sînt motive pentru ca acest cadru didactic să se abţină de la activităţile educaţionale. Aceasta înviorează
atmosfera, iar elevii au posibilitatea de a conlucra cu o persoana care posedă foarte bine materia de studiu.
Am menţionat anterior importanţa neintervenţiei profesorului în cadrul activităţilor instructiv-educative. Dimpotrivă,
el joacă roluri foarte importante: cel de evaluator şi de “centru mobil de resurse”. Cu alte cuvinte, profesorul le poate ajuta
elevilor, la solicitarea lor (şi doar la solicitare) atunci cînd ei se ciocnesc cu unele probleme în studiul materiei sau a
îndeplinirii sarcinii de lucru. În cazul dat se realizează rolul de cadru didactic-resursă.
Cadrul didactic-supraveghetor/tutore/educator/reglator/coordonator. Cadrul didactic în rolul de supraveghetor face
totul ca atît elevii, cît şi alţi profesori să realizeze prin activităţi de încadrare, producere, servicii educaţionale, programe
de monitorizare şi evaluare. În calitatea sa de tutore/educator/reglator/coordonator, cadrul didactic este disponibil de a
oferi sfaturi şi indicaţii elevilor. Această ipostază este oportună în special, cînd elevii efectuează un lucru individual.
Cadrul didactic indică eventualele greşeli, explică ideile neclare, reorientează activitatea şi comportamentul; în caz de
necesitate, crează piste pentru activităţi şi acţiuni ulterioare. Acest rol este potrivit în toate grupurile de elevi (nivel scăzut,
intermediar şi avansat).
Cadrul didactic, în rol de facilitator, stimulează efortul individual şi colectiv, îi ajută pe elevi, pe ceilalţi profesori să
rezolve problemele şi conflictele interpersonale şi dintre grupuri.
Cadrul didactic, în rol de negociator, îi ajută pe elevi, profesori şi alte persoane să ajungă la soluţii reciproc
acceptabile, atunci cînd au interese şi nevoi diferite.
Cadrul didactic, în rol de comunicator, dă şi primeşte informaţii, idei şi sentimente cu grijă şi înţelegere.
Cadrul didactic, în rol de factor de putere, îşi foloseşte atît propriile surse de putere, cît şi puterea oferită de poziţia
oficială pe care o deţine pentru a duce lucrurile la bun sfîrşit.
Toate rolurile descrise anterior implică diverse tipuri de comportament ale profesorului în raport cu elevii, profesori
şi alte persoane. Rolul de cadru didactic-cercetător relevă aspiraţiile profesorului de autoperfecţionare profesională şi de
optimizare a procesului educaţional. Aceste aspiraţii pot fi realizate în urma pregătirii iniţiale profesionale, participării la
diverse cursuri de instruire continuă, precum şi pe calea cercetărilor individuale. Cadrul didactic duce observaţii asupra
desfăşurării procesului educaţional, remarcă succesele şi insuccesele, identifică cauzele lor, aplică noi tehnici de lucru şi
evaluează efectul lor.
Cadrul didactic, în rol de lider, exercită rolurile cu care este învestit pentru a aduce schimbări pozitive şi
semnificative în viaţa elevilor săi, şcolii şi a comunităţii educaţionale în ansamblu.
Legătura directă între cadrele didactice şi calitatea învăţămîntului apare enunţată explicit, fie la nivelul unor reuniuni
internaţionale semnificative [Quality în Education: the Vital Role of Teachers, Roma, mai 1986], fie în cadrul unor
documente de sinteză [65], unde se reliefează patru direcţii în ridicarea calităţii corpului didactic: a) atragerea unor
candidaţi valoroşi către profesia didactică; b) îmbunătăţirea formării iniţiale; c) menţinerea competenţei cadrelor didactice
în activitate; d) dezvoltarea motivaţiei acestora [38, p.240].
Menţionăm că ridicarea calităţii corpului didactic prin atragerea candidaţilor valoroşi către profesia didactică
depinde de:
1) lotul candidaţilor valoroşi limitat; 2) diferite sectoare ale activităţii economice şi sociale crează situaţie de
concurenţă sectorului de învăţămînt, învăţămîntul fiind privit cu mai puţină atenţie de posibilii candidaţi; 3) statutul social
al cadrelor didactice, din punctul de vedere al salarizării, considerat inferior altor profesiuni cu puternică încărcătură
intelectuală (dreptul, medicina, economia ş.a.), chiar şi al unor meserii, pentru care nu este necesară pregătirea prin
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învăţămîntul superior; 4) factori nonpecuniari, legaţi în special de conţinutul activităţii care influenţează opţiunea pentru
cariera didactică; 5) formulările explicite de politică educaţională, a concepţiei asupra calităţilor necesare pentru un bun
cadru didactic şi a opţiunilor fundamentale, legate de selectarea candidaţilor conform aptitudinii pedagogice; 6) trăsăturile
de personalitate şi rezultatele, obţinute în cadrul exercitării profesiei didactice ş.a.
Îmbunătăţirea formării iniţiale a cadrelor didactice în sistemul nostru naţional de învăţămînt atrage după sine
corelarea acestei formări cu evoluţia profesională ulterioară şi utilizarea strategiei, bazate pe dezvoltarea competenţelor.
Un rol important în menţinerea competenţei cadrelor didactice în activitate o au următoarele faze distinctive: a)
perioada de probă sau stagiatură; b) perfecţionarea profesională; c) dezvoltarea profesională şi îmbunătăţirea rutelor
profesionale. Printre direcţiile de acţiune, vizînd îmbunătăţirea nivelului calităţii cadrelor didactice în perioada de probă
sau stagiatură, se evidenţiază următoarele: reducerea normei didactice pentru a se da posibilitate de a se folosi timpul la
pregătirea profesională suplimentară, sub îndrumarea unui tutore; sprijinirea stagiarilor de către profesorii experimentaţi
în maniere informale; responsabilităţi speciale ale metodiştilor şi inspectorilor faţă de profesorii stagiari etc.
O retenţie valoroasă în învăţămînt a cadrelor didactice este problema implicaţiei la nivelul elaborării politicilor
educaţionale din cel puţin două perspective: a) prevenirea “migrării” spre activităţi mai bine remunerate din alte sectoare;
b) menţinerea acestor profesori mai curînd în activităţi curente la clase, decît promovarea în activităţi administrative
[OECD, 1989]. În acest scop, pare a fi eficientă dezvoltarea schemei care să asocieze creşterile salariale cu durata
activităţii didactice, dezvoltarea rutelor profesionale de creştere a salariilor şi a prestigiului, utilizarea modalităţilor de
evaluare a activităţii cadrelor didactice ca mijloc de dezvoltare profesională.
Dezvoltarea motivaţiei profesorilor poate fi atinsă prin diferite “teorii ale motivaţiei” (teoria disonanţei cognitive,
teoria ierarhizării trebuinţelor umane – Maslow; teoria imaginii de sine – MacGregor; teoria nevoii de autorealizare ca
factor motivaţional central, teoria expectanţei – Vroom). Aici menţionăm că conţinutul activităţii şi atitudinea pentru
asumarea unor noi componente ale rolului profesional sînt factori de influenţă asupra motivaţiei cadrelor didactice şi el
trebuie să înregistreze o evoluţie în sensul “îmbogăţirii” cu elemente legate de asistenţă socială, sănătate, educaţia
părinţilor, dezvoltarea fizică, afectivă şi socială a elevilor [OECD, 1989].

I.7. Dimensiunea acţională a calităţii învăţămîntului
Elevii şi cadrele didactice acţionează în timp, de aceea, dimensiunea acţională a calităţii învăţămîntului este
determinată de factorul timpului şi de faptul cum se cheltuie timpul. Criteriul cheltuielilor de timp este universal, fiind
aplicabil în economie şi în domeniul învăţămîntului: “Atît în cazul unui individ aparte, cît şi pentru societate caracterul
multilateral al dezvoltării ei… depinde de economiile de timp. Orice economisire, în ultimă instanţă, se reduce la
economisirea timpului” [123, р. 117].
Mulţi economişti şi pedagogi, încă în secolul XX, au exprimat în repetate rînduri idei, ce ţin de folosirea timpului şi
alegerea variantei mai reuşite din cele mai posibile în activitate. “Ne organizăm îngrozitor de prost munca, nu ştim să
stabilim exact scopurile, să alegem cele mai raţionale mijloace pentru realizarea lor, nu ştim să muncim în colectiv, să
împărţim între noi lucrul, nu ştim să ne folosim raţional forţele, să ne distribuim munca în timp, nu ştim să ţinem evidienţă
muncii noastre, să tragem din aceasta concluzii juste. Din cauza nepriceperii noastre are loc cea mai sălbatică irosire de
forţe şi mijloace” [115, р.106]. Vorbind despre organizarea muncii pedagogice, acceptăm opinia că a şti să munceşti
înseamnă a şti să alegi acele mijloace care să permită să-ţi atingi scopurile puse în modul cel mai reuşit, cu cele mai mici
cheltuieli de forţe şi de timp [116, р.71].
A. S. Makarenko afirma că pentru educaţie nu e nevoie de mult timp, ci de folosirea raţională a unei perioade mici de
timp.
S. T. Şaţki considera că munca trebuie să fie efectuată cu cheltuieli minime de forţe şi timp [165, р. 356 – 359].
V. A. Suhomlinski în lucrările sale înserează compartimente ce ţin de problemele: cum să găsim timp liber?; o zi şi o
noapte au numai 24 de ore; timpul învăţătorului şi interdependenţa etapelor de instruire; pentru a exclude suprasolicitarea,
este nevoie de timp liber [159, р. 447-698]. O mare importanţă V. A. Suhomlinski o acordă elaborării unui sistem integru
de acţiuni în vederea ridicării calităţii învăţămîntului [160, р. 413-656].
Dimensiunea acţională a calităţii învăţămîntului este tratată şi în funcţie de organizarea lucrului individual al elevului
şi al cadrului didactic. La timpul său, S. T. Şaţki a demonstrat, că elevii trebuie obişnuiţi să lucreze, adică să posede
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procedee raţionale de lucru la lecţie, la îndeplinirea temelor pentru acasă ş.a., cu alte cuvinte, a menţine un nivel înalt de
capacitate de muncă. În lucrările sale el demonstrează convingător, că elevii pot lucra mai repede şi mai productiv [166].
Cercetările lui I. C. Babanski [81], G. H.Popov [145], I. P. Racenko [147] ş.a. au demonstrat că suprasolicitarea
elevilor apare mai frecvent din cauza lipsei deprinderilor de muncă raţională în procesul de învăţare şi a lipsei
deprinderilor de management al timpului. De exemplu, I. C. Babanski, analizînd cauzele insuccesului şcolar la 1000 de
elevi din clasele superioare, a constatat că jumătate din ei rămîn la învăţătură din cauza deprinderilor slabe de muncă
instructivă.
Dimensiunea acţională a calităţii învăţămîntului se exprimă prin organizarea ştiinţifică a muncii cadrelor didactice şi
a elevilor. (Cercetări în acest aspect sînt înregistrate de Iu. C. Babanski, I. P. Racenko, D. Patraşcu [140], A. Ursu [146].)
John Carol consideră că succesul învăţării este influenţat de utilizarea timpului, deoarece aptitudinile pentru tipuri
determinante de învăţare sînt definite prin timpul necesar îndeplinirii unei sarcini de învăţare; perseverenţa este definită
prin timpul folosit de elev, pentru învăţare din propria iniţiativă; timpul predestinat învăţării este definit ca timpul lăsat la
dispoziţia elevului pentru învăţare [64, p. 23 -24].
Modul în care timpul este utilizat efectiv pe parcursul desfăşurării evenimentelor de instruire a constituit şi constituie
obiectul unor analize şi luări de poziţii, uneori polemice, ca şi teritoriul dezvoltării unor modele de analiză a utilizării
acestei resurse şi în literatura pedagogică autohtonă [138].
Evidenţierea raporturilor de cauzalitate între utilizarea timpului de studiu individual şi performanţele la examene se
efectuează prin utilizarea tehnicii observării secvenţiale [39]. Grilele de observaţie sistemică se dovedesc a fi utile pentru
furnizarea informaţiilor relevante în formarea iniţială şi perfecţionarea profesională a cadrelor didactice [58, p. 226-239].
Grila de observaţie include următoarele categorii comportamentale (Tabelul 9):
Tabelul 9.

Categoriile comportamentale ale grilei de observare

- formulează instrucţiuni, dă directive;
- enunţuri de restructurare (anunţă obiective, marchează
trecerea la o altă temă, idee etc.;

- răspunsuri cognitive de memorie;

- răspunsuri de tip divergent;
- răspunsuri de tip evaluativ;

- expune, prezintă informaţii;

- activităţi independente;

- solicitări cognitive de memorare;

- activităţi independente individuale;

- reproducere, repetare;

- activităţi independente de grup.

- recunoaştere;
- solicitări cognitive convergente;

- raducere, reformulare;

- analize comparative.
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Existenţa unor raporturi între utilizarea timpului şi calitatea învăţămîntului este confirmată de abordările care
urmăresc inventarierea activităţilor nonverbale ale participanţilor la evenimentele de instruire. Spre exemplu, mişcările,
gestica şi mimica profesorului se pot clasifica în “personale” şi “de instruire”, acestea din urmă fiind în continuare
analizate în conformitate cu următorul model (Tabelul 10).
Tabelul 10.

Modelul activităţilor nonverbale ale participanţilor la evenimentele de instruire

- controlul participării;

- sublinierea;

- mînuirea directă;

- obţinerea comportamentului de
atenţie.

- ilustrarea;

- mînuirea indirectă;

- interpretarea unui rol sau
efectuarea unei pantomime.

- mînuirea instrumentală.

Acest model analitic este folosit ulterior pentru a se izola “stilurile de predare” în funcţie de raporturile dintre
activitatea verbală şi nonverbală, între conducere, interpretare şi mînuire, între mişcarea în procesul de instruire şi
caracteristicele personale etc.
Utilizarea timpului este relevantă nu doar în legătură cu activităţile desfăşurate în şcoli. Un rol important de asigurare
a calităţii învăţămîntului îl are alocarea timpului, structura anului şcolar, ciclurile de învăţămînt, temele pentru acasă şi
corectarea acestora, mediul socio-cultural de provenienţă.
Considerăm că numărul de zile şcolare active într-un an calendaristic şi numărul de ore, petrecute zilnic în şcoală
constituie elemente ale motivării adecvate pentru calitatea învăţămîntului. Cu toate că se manifestă diferenţe, uneori
deosebit de marcante între diferite ţări, se semnalează că pe parcursul secolului XX numărul zilelor dintr-un an
calendaristic pe care elevii le petreceau în şcoală, a crescut în mod constant [65], în condiţiile în care în unele ţări aproape
100% din populaţia şcolară rămîne în sistem pînă la finele învăţămîntului secundar. În lucrarea citată se porneşte de la
compararea situaţiei dintr-un sistem în care rata de asistenţă în şcoală este de 1000 de ore pe an, cu cea dintr-un sistem în
care rata de asistenţă este de 1200 de ore pe an. În primul caz se ajunge la 9000 de ore pentru finalizarea învăţămîntului
obligatoriu şi 12000 de ore pentru completarea a 12 ani, în timp ce în cazul al doilea cifrele corespunzătoare sînt de
10 800, şi respectiv, de 14 400; apar astfel diferenţe de 1800 şi respectiv de 2400 de ore.
În Republica Moldova anul şcolar începe la 1 septembrie şi are o durată de 34 săptămîni. Săptămîna de instruire în
învăţămîntul secundar general este de 5 zile. Durata orei de curs este de 45 minute. Se admite organizarea orelor în
pereche pentru disciplinele şcolare în învăţămîntul liceal. În clasa I-a durata lecţiei este de 35 minute. Circa 70-80% din
totalul orelor de activitate în cele trei cicluri de învăţămînt preuniversitar revin lecţiilor (95% în învăţămîntul primar, circa
3300 -3200 lecţii; 70-80% în învăţămîntul gimnazial, circa 3000-3500 lecţii, 60-70 % în învăţămîntul liceal). Un elev
participă în cei 12 ani de şcoală aproximativ la 10 000 de lecţii [52, p.186].
O analiză superficială ar putea presupune, fără a mai utiliza alte informaţii, că cea de a doua situaţie ar fi preferabilă,
considerîndu-se că ceea ce este mai mult este şi mai bun. Cazul Republicii Moldova ne demonstrează că numărul de ore,
alocate pentru 12 ani de învăţămînt nu se încadrează nici în primul şi nici în al doilea caz. Astfel are loc o deviere şi în
calitatea învăţămîntului.
Tot aici menţionăm că analiza evoluţiei, legate de ciclurile de învăţămînt, relevă două situaţii ce par a putea fi
raportate la calitatea învăţămîntului:
— dacă în contextul unei reforme durata învăţămîntului obligatoriu se modifică, atunci aceasta creşte;
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— dacă în contextul unei reforme se fac modificări, legate de filierele învăţămîntului secundar, atunci modificările
vizează eliminarea filierelor diferite existente, cel puţin la nivelul învăţămîntului secundar inferior.
Un aspect al dimensiunii acţionale a calităţii învăţămîntului este timpul, prevăzut pentru temele de acasă şi corectarea
acestora. Caracterul optim al cheltuielilor de timp al elevilor şi cadrelor didactice este verificat prin corespunderea lor
normelor igienei şcolare. La îndeplinirea temelor pentru acasă elevii urmează să cheltuiască nu mai mult de 1 oră în clasa
I, 1,5 ore în clasa II, 2 ore în clasele III–IV, 2,5 ore în clasele V–VI, 3 ore în clasa VII şi 4 ore în clasele superioare [2,
p.15]. Tot aici trebuie de menţionat că sînt tentative de a stabili normele orientative ale cheltuielilor de timp ale elevilor
pentru ocupaţiile din afara orelor de curs [92, р. 284 – 286].
Cheltuielile optime de timp pentru cadrele didactice din clasele IV–XII alcătuiesc 18 ore instructive pe săptămînă şi
cîte 3 ore zilnic pentru a se pregăti de ele. În clasele primare ele alcătuiesc respectiv 24 (20) de ore pe săptămînă şi cîte 2
ore de pregătire zilnică. Aceste norme sînt operative, însă ele, fireşte, nu prevăd cheltuielile de timp pentru lucrul de folos
obştesc, care se desfăşoară la orice instituţie după orele de serviciu.
Normativele timpului de lucru al corpului profesoral-didactic al instituţiilor de învăţămînt superior prevăd anual
1550 ore, din care, în dependenţă de postul didactic, 550 – 700 ore constituie norma didactică, iar 1000 – 850 ore pentru
lucrul didactico-metodic, ştiinţifico-metodic, de cercetare ştiinţifică. În afară de aceasta există normele de timp pentru
calculul volumului muncii didactice, activităţilor instructiv-metodice, de cercetare ştiinţifică, cele organizaţionalmetodice, efectuate de corpul profesoral-didactic al instituţiei de învăţămînt superior.
Din cele menţionate putem conchide că în cazul dimensiunii acţionale a calităţii învăţămîntului nu ne limităm numai
la o sporire neînsemnată a rezultatelor, ci încercăm, în condiţiile date, să obţinem o calitate maximum posibilă, fără a
depăşi normativele privind cheltuielile de timp.

I.7. Dimensiunea evaluativă a calităţii învăţămîntului
Evaluarea în învăţămînt reprezintă un teritoriu problematic şi, în acelaşi timp, un domeniu de expertiză. Încercarea de
definire a conceptului evaluare prin înregistrarea punctelor de vedere din literatura de specialitate [19;36; 37; 38; 71] duce
spre înţelegerea evaluării ca activitate prin care sînt colectate, asamblate şi interpretate informaţii despre starea,
funcţionarea şi/sau evoluţia viitoare probabilă a unui sistem (fie acesta elev, profesor, instituţie de învăţămînt), activitate a
cărei specificitate depinde de următoarele caracteristici esenţiale: orientarea spre scop; atitudine metodologică; existenţa
unor criterii; secvenţa de interpretare; înregistrare şi comunicare; efectul retroactiv şi anticipativ.
Evaluarea şi activitatea de evaluare în învăţămîntul contemporan are o tendinţă de extindere. Actualmente se poate
constata cu certitudine caracterul global al activităţii de evaluare în învăţămînt şi sistemele educaţionale.
Evaluarea îşi găseşte aplicaţie în cadrul:
— atestării şi acreditării instituţiilor de învăţămînt;
— luării deciziilor manageriale;
— finalizării studiilor în instituţiile de învăţămînt;
— managementului calităţii învăţămîntului;
— expertizei proiectelor şi curriculumurilor educaţionale;
— cercetării comparative, exterosisteme;
— determinării ratingului instituţiilor de învăţămînt, elevilor, pedagogilor;
— diagnosticării şi selectării abiturienţilor în instituţiile de învăţămînt;
— controlului pedagogic curent, intermediar şi final;
— monitoringului educaţional;
— atestării cadrelor pedagogice;
— autoevaluării subiecţilor procesului de învăţămînt, instituţiei de învăţămînt, managementului reflexiv al instituţiei
de învăţămînt etc.
Fiind atît de extinse şi nu întotdeauna dezvoltate aplicativ, tipurile şi formele de evaluare, activităţile de evaluare şi
mijloacele lor instrumentale ridică în prezent probleme, cu care pedagogia nu se confrunta anterior. Printre ele putem
evidenţia:
— certificarea mijloacelor de evaluare, îndeosebi în domeniul aplicării testelor;
— etica şi restricţiile etice ale activităţii evaluative;
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— alegerea indicilor şi criteriilor evaluării;
— proiectarea seturilor de evaluare şi diagnosticare, a tehnologiilor de evaluare;
— formarea culturii evaluative şi manageriale a sibiecţilor activităţii de învăţămînt;
— alegerea şi stabilirea normelor şi standardelor.
Ca rezultat al activităţii de apreciere, evaluarea este un instrument fin, care poate fi absolut şi relativ, ea reflectă
poziţia subiectivă a celor care o realizează. Pentru a exclude sau a reduce la minim pierderile intelectuale, morale şi
materiale în activităţile de evaluare, trebuie formulate poziţiile ei metodologice. Printre cele mai importante aspecte
metodologice ale activităţii de evaluare evidenţieim:
— bazele obiectiv-valorice ale activităţii de evaluare;
— abordarea paradigmatică a domeniului şi obiectului evaluării (de orientarea paradigmatică depinde alegerea
criteriilor şi indicilor de evaluare, determinarea importanţei lor în modelul generalizat agregativ);
— intensitatea şi volumul activităţilor de evaluare în modelul managerial (sînt posibile variante, se extinde în limita
evaluării externe totale şi atotcuprinzătoare pînă la evaluarea elementelor-cheie şi direcţiilor în legătură cu
managementul, bazat pe obiective şi proiecte, cu aplicare largă a autoevaluării şi realizării concepţiei manageriale
sinergetice);
— limitele aplicării evaluării şi activităţilor evaluative (limitări de ordin etic, tehnic, de resurse);
— metaclasificarea şi racordarea obiectivelor activităţii de evaluare în sistemele de învăţămînt, în dependenţă de
nivelul lor şi tipurile principale de activitate (de exemplu, activitatea de evaluare la nivel raional se deosebeşte de
activitatea de evaluare la nivelul instituţiei de învăţămînt după indicatorii folosiţi, instrumentariu şi proceduri).
În cadrul metodologiei evaluării corecte şi complexe sînt necesare proceduri aplicative care ar soluţiona următoarele
probleme ştiinţifice şi organizatorice:
— stabilirea polisemiei termenilor şi noţiunilor în domeniul activităţii de evaluare;
— efectuarea clasificări obiectelor activităţii de evaluare (în particular, după astfel de baze, ca: parametrii procesuali
şi rezultativi; componenţii de bază ai sistemelor de învăţămînt; conform procesului funcţionării curente şi a
procesului dezvoltării sistemului de învăţămînt etc.);
— sinteza ştiinţifică a realizărilor ştiinţifice în domeniul logicii, metodologiei şi tehnologiei activităţii de evaluare
(qualimetria, informatica, metrologia, statistica, tectologia, teoria luării deciziilor etc.);
— organizarea serviciilor de certificare, expertiză, audit, consulting în domeniul activităţii de evaluare;
— alcătuirea registrului mijloacelor şi tehnologiei de evaluare, reînnoirea lui sistematică;
— modernizarea pregătirii pedagogice în universităţi pentru consolidarea şi dezvoltarea activităţii de evaluare şi
managementul învăţămîntului;
— determinarea direcţiilor de perspectivă a cercetărilor ştiinţifice în domeniul activităţii de evaluare.
Soluţionarea problemelor enunţate poate contribui la dezvoltarea intensivă a practicii educaţionale, în particular,
practica educaţională în problemele de diagnostică a însuşirii materiei de studiu, a monitoringului pedagogic. În unele
instituţii de învăţămînt, în cadrul sistemului calităţii, se elaborează şi se realizează proceduri de autoevaluare; se
completează arsenalul mijloacelor de evaluare; se folosesc realizări contemporane ale testologiilor educaţionale, creşte
numărul de publicaţii şi cercetări în domeniu evaluării în învăţămînt; se implementează evaluarea calităţii învăţămîntului.
În genere, se reliefează tendinţa de transfer a formelor şi tehnologiilor primitive ale activităţii de evaluare spre
versiuni fine, sistematizate, aprobate, ştiinţific fondate. Răzleţirea indicilor de evaluare se schimbă, căpătînd un caracter
integrativ, neconsecutivitatea conceptuală se schimbă cu logici verificate etc.
Astfel, putem concluziona că practica educaţională avansează ştiinţa în domeniul proiectării mijloacelor şi
tehnologilor de evaluare. Aceasta, pe de o parte, alimentează ştiinţa cu noi idei şi lărgeşte baza ei empirică, pe de alta,
creează dificultăţi, legate de aplicarea incorectă a scalelor de evaluare, procedurilor de agregare şi de tratare incorectă a
rezultatelor activităţii de evaluare.
Actualmente însă, practica pedagogică înfruntă criza domeniului de evaluare, dat fiind faptul dezvoltării active a
ideilor managementului calităţii învăţămîntului, managementului reflexiv în instituţiile de învăţămînt, construirii
matriciale a structurilor organizatorice manageriale etc.
Problemele ce ţin de evaluare în învăţămînt se înglobează în interiorul triunghiului, ale cărui vîrfuri reprezintă trei
elemente indispensabile oricărei structuri sociale: evaluare – orientare – selecţie (Fig. 5).
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Selecţie
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Fig. 5. Triunghiul: evaluare – orientare – selecţie.
Prin reprezentarea triunghiului evaluare – orientare – selecţie se conturează paradigma constituită din laturile:
evaluarea-orientare care înglobează securitatea, formarea şi dezvoltarea; evaluarea-selecţie – apreciere, măsurare şi notare;
orientarea-selecţie – probare, certificare şi selecţie. Din cadrul elementelor, înglobate în laturile enunţate, se developează
reţeaua apreciere – notare – clasare – probare – dezvoltare – securitate, care este sensibilă la diferenţele de menţinere a
fiabilităţii sistemului educaţional. Ea este suficientă pentru a menţine echilibrul celor trei poli: formare, măsurare,
certificare, în favoarea fiecărui element al sistemului educativ existent, pentru beneficiul societăţii în general şi al
asigurării calităţii învăţămîntului în particular. Astfel, învăţămîntul de calitate va utiliza toate categoriile de demersuri
evaluative pentru a monitoriza atît calitatea produselor, cît şi calitatea propriei funcţionări a sistemului. Un factor
favorizant pentru dezvoltarea dimensiunii evaluative în fiecare instituţie de învăţămînt este existenţa şi funcţionarea
sistemului naţional de evaluare în învăţămînt.
Necesitatea conceperii şi implementării sistemului naţional de evaluare a fost deja exprimată de specialişti în
contextul concepţiei reformei învăţămîntului preuniversitar, Legii învăţămîntului (1995), în concepţia evaluării [19;71].
Însă, indiferent de forma de evaluare a sistemului educaţional, va fi respectată schema înglobată în Fig. 6.
În continuare vom examina detaliile concrete, legate de proiectarea sistemului de evaluare în învăţămîntul
preuniversitar. Examinarea literaturii respective ne-a permis să determinăm liniile directoare ale proiectării şi
componentele sistemului de evaluare.
Lista liniilor directoare ale proiectării sistemului de evaluare înglobează:
— funcţionarea coordonată: componentele sistemului trebuie să funcţioneze coordonat; datele şi informaţiile
colectate să poată fi asamblate, transferate şi utilizate la nivelul oricărei componente sau pentru producerea
analizelor şi aprecierilor la nivel de sistem;
— atribuirea de sens: la utilizarea indicatorilor cantitativi li se vor asocia criterii care permit interpretarea indicilor,
rezultaţi din analiză sau observaţii;
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— cultura evaluării: activităţile sistemului de evaluare ţin cont de dezvoltarea capacităţii de autoevaluare la nivelul
“actorilor” din sistemul educaţional (indivizi sau instituţii), cît şi de dezvoltarea atitudinii favorabile faţă de
evaluarea externă;
— profesionalizarea evaluării: sistemul de evaluare trebuie să apeleze la expertiza relevantă extinsă în ţară, cît şi la
expertiza absorbită din sistemele de învăţămînt în care funcţionează de multă vreme instituţii specializate.
Instituţiile de evaluare necesită a fi dezvoltate, reieşindu-se din diferite componente ale sistemului, să dispună de
independenţă profesională şi să se completeze cu experţi bine pregătiţi.

Factorii:
- metode şi tehnici de lucru;
- forme de organizare;
- baza logistică;
- abilităţi ale personalului;
- motivaţia pedagogilor.

Rezultate:
- numărul de copii
şcolarizaţi;
- numărul de ore realizate;
- rezultatele elevilor;
- etc.

Dezvoltarea elevilor şi
integrarea socială a
absolvenţilor şcolii

Condiţii de activitate:
Management
Strategii puse în aplicare

Satisfacerea
cerinţelor
educaţionale ale
comunităţii

Procese

Satisfacerea cerinţelor
ierarhice

Resurse aplicate
Impactul social
Fig. 6. Elemente evaluate în sistemul educaţional
Sistemul naţional de evaluare, include, în opinia noastră, componentele de: coordonare generală; de evaluare a
politicilor educaţiei şi a documentelor cu caracter reglator; evaluare a curriculumului şi materialelor curriculare; evaluare
a rezultatelor educaţiei nonformale şi informale; apreciere curentă internă; apreciere externă periodică; evaluare a calităţii
cadrelor didactice; studii şi analize; evaluare şi acreditare a instituţiilor de învăţămînt; evaluare teritorială; evaluare a
opiniilor şi atitudinilor; absorbţie, dezvoltare şi diseminare a expertizei necesare.
Cercetările au permis să evidenţiem şi specificul componentelor sistemului naţional de evaluare. Deci, componenta
de coordonare generală este întrunită în Consiliul Naţional de Crriculum şi Evaluare. Acest organism este compus atît din
experţi în curriculum şi evaluare, cît şi din savanţi, interesaţi de problemele curriculumului şi evaluării învăţămîntului.
Consiliului i se atribuie următoarele responsabilităţi în:
— elaborarea politicii învăţămîntului, evaluării, deciderea asupra priorităţilor;
— coordonarea activităţii grupelor de lucru, însărcinate cu diferite aspecte, legate de proiectarea şi implementarea
sistemului;
— elaborarea liniilor directoare şi a unor instrucţiuni detaliate privind funcţionarea;
— selecţionarea şi sprijinirea formării profesionale a experţilor; coordonarea activităţii de valorificare a
demersurilor de evaluare, realizate în cadrul diferite componente;
— mobilizarea resurselor necesare funcţionării curente şi dezvoltării sistemului;
— asigurarea difuzării rezultatelor activităţilor de evaluare;
— încurajarea utilizării acestor date ca suport pentru decizii la toate nivelurile sistemului educaţional [36; 37; 38;
70].
De rînd cu consiliul nominalizat în învăţămîntul preuniversitar, a funcţionat Direcţia Evaluare şi Examinare, care din
2007 a fost reorganizată în Agenţie de Evaluare şi Examinare (AEE) [62]. Sarcina de bază a AEE constă în: asigurarea
calităţii evaluării şi examinării rezultatelor şcolare; ameliorarea capacităţii naţionale în măsurarea educaţională;
fortificarea sistemului de securitate a examenilor de absolvire a treptelor de şcolarizare; sporirea credibilităţii rezultatelor
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şcolare evaluate. Din sarcina de bază a AEE reies atribuţiile generale şi specifice, drepturile, structura şi organizarea
activităţii ei. În structură se includ: Consiliul de administraţie (9 persoane), directorul, vicedirectorul şi alte subdiviziuni.
La nivelul componentei de evaluare a politicilor şi documentelor cu caracter reglator urmează a se realiza periodic
evaluarea documentelor de politică educaţională şi a altor documente cu caracter reglator (Concepţia Învăţămîntului în
Republica Moldova; Legea Învăţămîntului; Programul Naţional de Dezvoltare a Învăţămîntului, Curriculumul Naţional,
planul de învăţămînt, programele şcolare, programele locale de dezvoltare a unităţii şcolare, regulamentele unităţii şcolare
etc.), elaborate la nivelul instanţelor cu funcţii de decizie la nivel de sistem sau de subsisteme, formulîndu-se atît aprecieri,
cît şi propuneri de îmbunătăţire a conţinutului acestora. Aprecierea este efectuată din exteriorul sistemului educaţional şi
cuprinde activitatea celor evaluaţi, iar rezultatul obţinut trebuie să conţină oportunităţi de dezvoltare pentru viitor.
La componenta de evaluare a curriculumului şi a materialelor curriculare se evaluează atît curriculumul în ansamblu
(extensiune, echilibru, relevanţă), cît şi materialele curriculare ca: manuale, conţinuturi, ghiduri de studiu (metodici şi
tehnici), caiete de lucru independent, softuri educaţionale, etc.
La nivelul componentei de evaluare a rezultatelor educaţiei nonformale şi informale are loc evaluarea sensului,
amplitudinii şi efectelor concrete, relevante din punct de vedere al sistemului de învăţămînt, a influenţelor la care sînt
expuşi elevii în situaţii şi contexte educaţionale exterioare acestuia.
Conţinutul componentei de apreciere curentă internă este dat în principal de probele orale şi scrise elaborate,
administrate şi notate la nivelul instituţiilor de învăţămînt, în special cu funcţii de evaluare formativă. Aici trebuie să se
ofere: a) asistenţă de specialitate a cadrelor didactice pentru realizarea consistenţei superioare a probelor elaborate şi
notate de către acestea; b) sprijin elevilor pentru realizarea autoaprecierii; c) să se ia în consideraţie opiniile elevilor
privind propriul nivel de pregătire.
Conţinutul componentei de apreciere externă periodică este dat în principal de probe orale, scrise sau practice,
elaborate, administrate, cotate şi interpretate cu concursul specialiştilor din cadrul instituţiilor specializate. Probele de
apreciere externă se administrează în puncte critice (interiorul ciclurilor de învăţămînt; interferenţele dintre cicluri). În
învăţămîntul preuniversitar sînt acceptate diferite categorii de examene: naţionale; de admitere; publice; de absolvire
(examenul de capacitate).
Componenta de evaluare a calităţii cadrelor didactice trebuie să ia în consideraţie îmbinarea evaluării competenţei
profesionale şi pedagogice prin probe specifice, elaborate de specialişti, cu evaluarea activităţii curente, realizate de
conducerea şcolii.
Componenta de studii şi analize revine corpurilor de inspectori, constituite la nivel central şi teritorial, care îşi
concentrează atenţia asupra problemelor funcţionale, disfuncţiilor, tendinţelor, inovaţiilor spontane apărute în şcoli, sau
teritoriu, semnalate de celelalte componente ale sistemului de evaluare, de factorii responsabili şi grupuri interesate în
activitatea educaţională sau care provoacă opinia publică.
Evaluarea şi acreditarea instituţiilor de învăţămînt se realizează periodic conform criteriilor specifice. Rezultatele
acestei acţiuni o constituie recomandările pentru îmbunătăţirea activităţii şcolii.
Conţinutul componentei de evaluare teritorială se asigură prin activitatea inspectorilor şi metodiştilor şcolari, care se
încheie cu rapoarte privind starea şi funcţionarea învăţămîntului în unităţile educaţionale teritoriale.
În cadrul evaluării opiniilor şi atitudinilor se purcede la utilizarea anchetelor de opinii pe eşantioane reprezentative
de elevi, profesori, părinţi, conform metodologiei stabilite.
Componenta de absorbţie, dezvoltare şi diseminare a expertizei necesare sugerează necesitatea existenţei cadrului
conceptual precis definit şi operant la nivelul tuturor componentelor.
În cadrul evaluării se înscrie evaluarea de certificare a performanţei educaţionale după anumite trepte de învăţămînt,
efectuată de Ministerul Educaţiei şi Tineretului prin intermediul AEE. În sistemul educaţional evaluarea îndeplineşte
funcţii: de diagnosticare, de prognozare, de selecţie, de motivare, de orientare şcolară, de certificare ş.a. Realizarea
acestor funcţii ale evaluării implică atît o utilizare echilibrată a strategiilor de evaluare, cît şi diversificarea tehnicilor şi
instrumentelor de evaluare. Pe parcursul procesului didactic au loc evaluările prezentate în Tabelul 11.
Tabelul 11.

Tipuri de evaluări şi esenţa lor
Nr.
o.

Tipuri de evaluare

Esenţa tipurilor de evaluare
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1

De nivel
De capacitate

Evaluează gradul de atingere a obiectivelor specifice.
Evaluarea a ceea ce se poate face/a ceea ce se ştie referitor la aplicarea în viaţa reală.

2

Normativă
Criterială

Evaluarea rezultatelor în raport cu cele ale unui grup de referinţă.
Evaluarea rezultatelor în raport cu criteriile anterioare stabilite.

3

Binară
Continuă

Evaluarea rezultatelor în raport cu o singură normă minimă de competenţă, ce nu ia în consideraţie
calitatea rezultatului.
Evaluarea unei capacităţi date în funcţie de toate nivelurile de capacitate din domeniu.

4

Continuă
Punctuală

Evaluarea performanţelor atinse pe parcursul semestrului, anului.
Atribuirea de note în urma unui singur examen.

5

Formativă
Sumativă(ea este,
în acelaşi timp,
normativă şi
punctuală)
Directă

Culegerea de informaţii privind achiziţiile şi/sau lipsurile în predare.
Evaluarea achiziţiilor la finele cursului.

6

Indirectă

Evaluarea a ceea ce formabilul este în curs de realizare.
Evaluarea potenţiabilităţilor.

7

De performanţă
De cunoştinţe

Formabilul trebuie să producă un eşantion de discurs/obiect/…
Formabilul trebuie să răspundă la întrebări de diferite tipuri.

8

Subiectivă
Obiectivă

Judecata examinatorului referitor la calitatea performanţelor.
Un test indirect, în care este posibil un singur răspuns corect (test-grilă).

9

Scalară
Pe o listă de
control

Plasarea formabilului la un anumit nivel, pe o scară.
Aprecierea rezultatelor potrivit unei liste de puncte, presupuse a fi relevante pentru un nivel dat.

10

De impresie
Chidată

Observarea performanţei, în clasă, fără nuci o referire la anumite criterii.
Combinarea impresiei cu evaluarea pe bază de criterii.

11

Holistică

Aprecierea globală, prin care diferite aspecte ale rezultatului sînt măsurate în mod intuitiv.
Aprecierea ce ia în consideraţie, în mod separat, diferite aspecte.

Analitică
12

Pe serie
Pe categorie

O serie de sarcini diferenţiate sînt notate global, pe o scară.
Ia în consideraţie o singură sarcină, iar performanţa este evaluată în funcţie de categoriile unei grile de
evaluare.

13

Reciprocă
Autoevaluare

Judecată asupra formabilului/formatorului.
Judecată asupra propriei competenţe.

14

Cognitivă
Psihomotorie
Socio-afectivă

Vizează cunoştinţele şi capacităţile.
Vizează deprinderile, aptitudinile, abilităţile.
Vizează atitudinile, opiniile, sentimentele.

15

Internă
Externă
Autoevaluare

Este realizată de aceeaşi persoană care desfăşoară procesul de învăţare.
Este realizată de o persoană/instituţie ce nu participă la procesul de învăţare.
Este realizată de cel ce se instruieşte.
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16

Iniţială/predictivă La începutul unui nou ciclu de formare.
Continuă/formati În timpul procesului de predare.
vă
Finală/sumativă
La finele unui ciclu de formare.

17

Formală
Informală

Prin instrumente standardizate.
Prin instrumente, proiectate de profesor.

Dimensiunea evaluativă a calităţii învăţămîntului îşi găseşte reflectare în instrumentele de evaluare, care oferă
măsura gradului în care este atins un obiectiv/standard. Instrumentele de evaluare pot fi destinate pentru evaluarea:
obiectivelor educaţionale (chestionar, grilă, referat, inventar de control, eseu, compunere, activitate practică, investigaţia,
testul ş.a.), instituţiilor de învăţămînt, activităţii personalului didactic ş.a. În dependenţă de forma şi modul evaluării
instrumentele pot fi: orale, scrise, grafice, complexe (practie), tehnice (computerizate).
În concluzie menţionăm că problemele evidenţiate în teoria şi practica activităţii de evaluare se soluţionează sau îşi
aşteaptă soluţia în domeniul învăţămîntului. După nivelul de complexitate şi de nedeterminare ele pretind a fi printre cele
principale în învăţămîntul contemporan.

I.9. Dimensiunea managerială a calităţii învăţămîntului
Prin calitatea conducerii unei organizaţii se evidenţiază toate aspectele funcţionării ei. Aceasta este semnificativă şi
pentru instituţiile, care utilizează “capitalul uman” pentru a produce “capital uman” [8].
Pînă la ora actuală cercetarea centrată pe capitalul uman este încurajată frecvent în organizaţiile economice,
abordîndu-se nivelurile: prospectiv; sociologic abstract; a sintezei experenţiale; elaborării şi experimentării diferitor
tehnici de intervenţie managerială. Astfel, se pronunţă aplicarea şi interacţiunea managementului resurselor umane şi a
managementului educaţional pentru a se obţine o anumită calitate a învăţămîntului. De aici reliefăm principalele probleme
ce stau, la ora actuală, în faţa managementului educaţional:
1. diferenţierea clară între competenţele şi atribuţiile diferitor niveluri de exersare a funcţiei de conducere
(conducerea la nivel de sistem, conducerea instituţiilor şi conducerea învăţării);
2. deplasarea de accent în activitatea de conducere de la deciziile de rutină spre planificarea strategică;
3. realizarea unui echilibru optim între utilizarea resurselor materiale şi utilizarea resurselor umane.
Literatura de specialitate [38, p.261 – 262; 65] semnalează următoarele acţiuni manageriale de îmbunătăţire a calităţii
învăţămîntului:
— stimularea interesului public pentru calitatea învăţămîntului;
— specificarea explicită a ceea ce societatea aşteaptă de la instituţiile de învăţămînt;
— definirea unui curriculum central şi specificarea condiţiilor în care pot fi oferite disciplinele opţionale;
— asigurarea unei formări iniţiale solide pentru cadrele didactice şi a oportunităţilor pentru dezvoltarea profesională
continuă;
— prescrierea unor structuri manageriale pentru unităţile de învăţămînt care să includă participarea părinţilor şi
reprezentanţilor comunităţilor locale;
— asigurarea resurselor adecvate pentru toate unităţile de învăţămînt;
— monitorizarea performanţelor şcolilor pentru a identifica unităţile ce funcţionează nesatisfăcător şi pentru a le
determina să întreprindă demersuri corective necesare;
— încurajarea libertăţii de acţiune a unităţilor de învăţămînt şi protejarea acestei libertăţi.
Referitor la calitatea activităţii manageriale în instituţiile preuniversitare se reliefează următoarele caracteristici:
prezenţa unor norme şi valori împărtăşite de membrii comunităţii educaţionale; conducerea participativă şi colaborarea
colegială într-un climat de deschidere faţă de experimentare şi evaluare; conducerea flexibilă a inovaţiilor; stabilitatea
personalului; existenţa unei strategii de dezvoltare profesională a personalului; dezvoltarea unui curriculum echilibrat şi
relevant; nivelul înalt de implicare parentală; prioritatea valorilor unităţii faţă de valorile individuale; utilizarea maximă
a timpului de învăţare; sprijinul activ şi substanţial al autorităţilor educaţionale competente [65; 32, p.262 – 264].
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I.10. Criteriile descriptive, indicatorii şi evaluarea calităţii învăţămîntului
Pentru evaluarea calităţii învăţămîntului trebuie să dispunem de un sistem de criterii şi indicatori respectivi. De aceea
elucidarea subiectului enunţat în subcapitolul respectiv necesită mai întîi precizări de ordin terminologic asupra noţiunilor:
criteriu, descriptiv şi indicator.
Literatura de specialitate certifică noţiunea criteriu ca punct de vedere, principiu, indiciu distinctiv, normă, pe baza
căruia se face o apreciere, definire sau clasificare a unui fapt [17, p.241; 152, р.262]. Pentru termenul descriptiv
documentăm următoarea interpretare: care descrie; care conţine o descriere; care descrie o stare sincronică, folosind
metoda distributivă [17, p.285; 152., p.156]. Avînd ca bază aceste interpretări şi reflectîndu-le prin prisma cercetării
noastre prin criterii descriptive şi de evaluare, legate de calitatea învăţămîntului, înţelegem enunţuri care satisfac
următoarele:
• identificarea situaţiei, politicii sau practicii larg acceptate ca fiind asociate cu o bună calitate a învăţămîntului;
• caracterul specific suficient pentru a sugera un tip de demers evaluativ sau o procedură evaluativă concretă
pentru abordarea conţinutului criteriului;
• caracterul specific suficient pentru a sugera acţiuni de influenţare favorabilă a calităţii învăţămîntului;
• flexibilitatea suficientă pentru a permite sistemelor, instituţiilor sau programelor educaţionale dezvoltarea
personalităţii proprii [36; 38, p. 264].
Criteriile enumerate în continuare sînt dezvoltate din perspectiva sistemului de învăţămînt şi pot fi utilizate ca punct
de plecare pentru dezvoltarea seturilor de criterii la nivelul de cicluri, instituţii de învăţămînt etc. Ele sînt generate,
pornindu-se de la considerente sau luări de poziţie, prezente în literatura de specialitate [36; 38], cît şi de la experienţe sau
contribuţii proprii. În formularea şi structurarea de mai jos (Tabelul 12), criteriile sunt incluse în cinci grupuri, conform
dimensiunilor calităţii învăţămîntului.
Tabelul 12.

Criteriile calităţii învăţămîntului
Conţinutul criteriilor
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1. Dacă există la nivelul sistemului de învăţămînt o politică explicită şi coerentă
legată de dezvoltarea curriculumului?
2. Dacă o asemenea politică există, a fost ea elaborată prin solicitarea unor
contribuţii din partea experţilor, practicienilor, asociaţiilor profesionale şi de
altă natură din perimetrul învăţămîntului, organizaţiilor utilizatoare de
personal, altor organizaţii reprezentative pentru societatea civică?
3. Dacă există la nivelul sistemului preocupare pentru dezvoltarea şi utilizarea
expertizei legate de proiectarea şi evaluarea curriculumului?
4. Dacă există structuri specializate cu statut formal, grupuri de interes sau de
lucru preocupate de proiectarea şi evaluarea curriculumului?
5. Are curriculumul extensie (favorizează angajarea populaţiei şcolare în cît mai
multe domenii experenţiale, din perspectiva tuturor tipurilor de rezultate ale
învăţării)?
6. Are curriculumul echilibru (fiecare domeniu experenţial este abordat în relaţie
cu altele, cît şi cu curriculumul ca întreg)?
7. Are curriculumul relevanţă (este perceput ca fiind adecvat nevoilor actuale şi
de perspectivă ale populaţiei şcolare)?
8. Are curriculumul flexibilitate (permite apariţia şi manifestarea difetrenţelor
individuale, chiar la elevii de aceeaşi vîrstă)?
9. Are curriculumul continuitate (asigură trecerea optimă de la un ciclu la altul de
la o instituţie la alta)?
10. Dacă există un curriculum central?
11. Sînt unităţile de învăţămînt încurajate să dezvolte porţiuni de curriculum
adecvate nevoilor şi caracteristicilor specifice populaţiei şcolare proprii?
12. Există şi alte criterii de structurare a conţinutului (în afara listei disciplinelor
ştiinţifice)?
13. Este concepţia modulară utilizată în proiectarea curriculumului?
14. Sînt specificările curriculare suficient de complexe, incluzînd performanţe
aşteptate, contexte, condiţii, criterii, activităţi, indicaţii privind modalităţile
prin care va fi apreciat succesul?
15. Este evaluarea luată în consideraţie încă din etapele iniţiale ale dezvoltării
curriculumului?
16. Constituie curriculumul, în ansamblu, un obiect al evaluării?
17. Care sînt percepţiile şi aprecierile cadrelor didactice privind curriculumul?
18. Care sînt percepţiile şi aprecierile elevilor privind curriculumul?
19. Care sînt percepţiile şi aprecierile publicului privind curriculumul?
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1. Există o concepţie explicită privind rolul, statutul profesional şi social, evoluţia
componentelor rolului profesional al cadrelor didactice?
2. Există o politică explicită şi coerentă pentru atragerea unor candidaţi valoroşi
către cariera didactică?
3. Acţiunile de selecţie profesională pentru cariera didactică sînt fundamentate pe
o concepţie privind calităţile necesare unui bun profesor?
4. Este formarea iniţială a cadrelor didactice orientată spre dezvoltarea
competenţelor necesare viitoarei profesii (competenţă de specialitate,
competenţă pedagogică, competenţă psihosocială, competenţă managerială)?
5. Este formarea iniţială a cadrelor didactice concepută ca o primă etapă într-un
proces de formare şi dezvoltare profesională continuă?
6. Sînt utilizate în formarea iniţială a cadrelor didactice pe lîngă cursurile centrate
pe discipline şi cursuri centrate pe probleme?
7. Participă profesorii, implicaţi în activităţi profesionale curente, la formarea
iniţială a cadrelor didactice?
8. Există criterii specifice de “excelenţă academică” pentru profesorii din
instituţiile de formare a cadrelor didactice?
9. Sînt asigurate oportunităţi speciale de perfecţionare profesională pentru cadrele
didactice, aflate în perioada de stagiatură?
10. Au inspectorii şcolari responsabilităţi speciale faţă de cadrele didactice, aflate
în perioada de stagiatură?
11. Procedurile de certificare finală a capacităţii de exercitare a profesiei didactice
sînt valide şi fidele?
12. Au cadrele didactice încredere în profesionalismul şi obiectivitatea
procedurilor de certificare definitivă a capacităţii de exercitare a profesiei
didactice?
13. Există priorităţi explicit formulate, legate de perfecţionarea profesională a
cadrelor didactice?
14. Dacă asemenea priorităţi există, în ce termeni sînt formulate (procente sau
proporţii, subproporţii, domenii de conţinut?
15. Sînt incluse în contractele de muncă referiri la drepturile şi îndatoririle legate
de perfecţionarea profesională?
16. Există rute profesionale de natură să asigure creşteri salariale şi de statut,
diferite de promovarea administrativă în funcţii de conducere?
17. Sînt întreprinse acţiuni de natură să pregătească din punct de vedere atitudinal
cadre didactice pentru asumarea unor noi componente de rol profesionist?
18. Care sînt percepţiile, reprezentările şi atitudinile cadrelor didactice în legătură
cu statutul social şi profesional?
19. Care sînt percepţiile, reprezentările şi atitudinile elevilor în legătură cu statutul
profesional şi social al cadrelor didactice?
20. Care sînt percepţiile, reprezentările şi atitudinile publicului în legătură cu
statutul social şi profesional al cadrelor didactice?

1. În ce măsură elevii sînt activi în situaţiile şi contextele de instruire?
2. Există o politică explicită şi coerentă legată de durata, volumul şi
complexitatea temelor pentru acasă?
3. În cazul în care o asemenea politică există, sînt asigurate mijloace de control al
transpunerii sale în practică?
4. Există o politică explicită şi coerentă privind numărul de zile şcolare active
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într-un an de învăţămînt şi numărul de ore petrecute zilnic în unitatea de
învăţămînt de elevi?
5. Există o politică explicită şi coerentă privind structura anului de învăţămînt,
care să acorde o atenţie specială reportului optim între numărul şi durata
vacanţelor, şi a perioadelor de activitate?
6. Există o politică explicită şi coerentă privind ciclurile de învăţămînt, trecerea
de la un ciclu la altul, durata învăţămîntului obligatoriu şi nivelul de la care
elevii pot opta pentru filiere diferite?

1. Există o concepţie complexă despre evaluarea în învăţămînt, de natură să
favorizeze dezvoltarea unui sistem naţional de evaluare care să funcţioneze
coordonat şi să furnizeze date de evaluare relevante şi consistente?
2. Există un organism cu funcţii de planificare strategică a evaluării?
3. Există preocupare pentru dezvoltarea şi utilizarea experienţei de evaluare
educaţională?
4. Sînt demersurile evaluative caracterizate de validitate şi fidelitate?
5. Sînt evaluate politicile educaţionale şi documentele cu caracter reglator la nivel
de sistem?
6. Sînt evaluate curriculumul şi materialele curriculare?
7. Sînt evaluate rezultatele influenţelor educaţionale nonformale şi informale?
8. Este furnizată asistenţa cadrelor didactice pentru realizarea unei calităţi
superioare a probelor, elaborate şi utilizate de către acestea?
9. Sînt elevii sprijiniţi pentru dezvoltarea capacităţii de autoapreciere?
10. Sînt utilizate periodic probe de apreciere externă, realizate la un nivel de
tehnicitate satisfăcător?
11. Sînt examenele naţionale de o calitate tehnică de natură să permită utilizarea
rezultatelor pentru certificare, selectare şi apreciere a calităţii învăţămîntului?
12. Sînt unităţile de învăţămînt încurajate pentru a utiliza rezultatele la examene
naţionale în cadrul unor proceduri de selecţie?
13. Evaluarea cadrelor didactice îmbină aprecierea activităţii curente de către
conducerile unităţilor cu evaluarea competenţei profesionale şi pedagogice prin
probe specifice?
14. Sînt probele funcţionale, disfuncţiile, tendinţele, inovaţiile semnalate de
diferite componente ale sistemului de evaluare monitorizate şi abordate într-o
manieră constructivă?
15. Demersurile de evaluare sau acreditare a instituţiilor de învăţămînt sînt urmate
de elaborarea unor seturi de recomandări a căror transpunere în practică este
monitorizată şi încurajată?
16. Sînt puse la dispoziţia inspectorilor teritoriali şi conducerii unităţilor ghiduri
metodologice, liste de indicatori utilizabili şi alte mijloace de orientare a
activităţii de autoevaluare?
17. Care sînt percepţiile, reprezentările şi atitudinile cadrelor didactice privind
evaluarea în învăţămînt?
18. Care sînt percepţiile, reprezentările şi atitudinile elevilor faţă de evaluarea în
învăţămînt?
19. Care sînt percepţiile, reprezentările şi atitudinile publicului faţă de evaluarea în
învăţămînt?
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1. Există o concepţie explicită privind nivelurile de exercitare a funcţiei de
conducere (sistem sau subsistem, instituţie de învăţămînt, instruire) şi a
competenţelor necesare exercitării optime a acestei funcţii la fiecare nivel?
2. Poate fi observată în activitatea de conducere existenţa unui echilibru optim
între planificare strategică şi deciziile de rutină?
3. Poate fi observată în activitatea de conducere existenţa unui echilibru optim
între utilizarea resurselor materiale şi utilizarea resurselor umane?
4. În activitatea de conducere se acţionează pentru stimularea interesului
publicului faţă de calitatea învăţămîntului?
5. În activitatea de conducere se urmăreşte sporirea competenţelor decizionale şi a
responsabilităţilor unităţilor?
6. În activitatea de conducere se urmăreşte încurajarea participării părinţilor,
elevilor şi reprezentanţilor comunităţilor locale?
7. În activitatea de conducere se urmăreşte asigurarea resurselor umane şi
materiale necesare fiecărei unităţi de învăţămînt?
8. În activitatea de conducere se urmăreşte dezvoltarea unor norme şi valori,
împărtăşite de toţi membrii unei comunităţi educaţionale?
9. În activitatea de conducere se urmăreşte realizarea în unităţile de învăţămînt a
unui climat favorabil experimentării şi inovării?
10. În activitatea de conducere se acţionează pentru încurajarea stabilităţii
personalului?
11. Care sînt percepţiile, reprezentările, atitudinile cadrelor didactice faţă de
managementul educaţional?
12. Care sînt percepţiile, reprezentările, atitudinile elevilor faţă de managementul
educaţional?
13. Care sînt percepţiile, reprezentările, atitudinile publicului faţă de managementul
educaţional?

Încercînd să oferim specificitate evaluării calităţii învăţămîntului prin elaborarea criteriilor descriptive şi evaluative,
mai avem nevoie de a determina indicatorii şi a delimina tipurile de demersuri evaluative utilizabile. De aceea este utilă
distincţia dintre indicator, măsurare, apreciere şi judecată expertă.
În cele ce urmează vom determina cum se tratează termenul indicator / indicatoare. La acest capitol constatăm
următoarele formulări, stipulate în literatura de specialitate:
— indicatorul este o expresie numerică cu ajutorul căreia se caracterizează cantitativ un fenomen social-economic
din punct de vedere al compoziţiei, structurii, schimbării în timp, al legăturii reciproce cu alte fenomene etc. [17,
p.485];
— indicatorul este o statistică importantă pentru decizii care furnizează informaţii asupra condiţiei, permanenţei sau
schimbării, funcţionării sau performanţei unui sistem educativ sau a unuia dintre componentele sale [34];
— indicatoarele sînt instrumente care trebuie să permită să se ţină cont în acelaşi timp de starea unui sistem
educativ şi, în egală măsură, de starea în ansamblu a comunităţii educative din ţara dată [6];
— indicatorii învăţămîntului permit să se facă judecăţi de evaluare asupra aspectelor esenţiale ale funcţionării
sistemelor educaţionale [34].
Aderarea la aceste definiţii ne-a permis să evidenţiem ce este un indicator bun şi ce condiţii trebuie să întrunească.
Deci, un indicator bun posedă următoarele caracteristici:
— permanenţă (caracter adecvat, competenţă);
— capacitatea de a rezuma informaţia fără a o deforma;
— caracter coordonat şi structurat care permite punerea lui în relaţie cu alte indicatoare pentru o analiză globală a
sistemului;
— precizie şi comparabilitate; fiabilitate.
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Un indicator bun trebuie: să măsoare dimensiunea raportată la un obiectiv; să prevadă şi să identifice situaţiile
problematice sau inacceptabile; să răspundă cerinţelor societăţii; să fie comparabil cu o altă valoare de referinţă, cu o
normă sau cu valoarea sa în diferite perioade de timp şi localităţi.
Un indicator nu este o informaţie elementară, ci un element care ne permite să analizăm şi să apreciem un fenomen
educativ; el focalizează punerea în evidenţă a problemei şi permite măsurarea acesteia. Însă pentru a fixa un bun indicator
e nevoie să se ia ca reper fenomenele cele mai importante de măsurat. În general, măsurarea constă în realizarea unei
corespondenţe între elementele a două mulţimi, dintre care una este o mulţime de numere, iar cealaltă o mulţime de
indivizi, atribute, abilităţi, atitudini sau alte tipuri de caracteristici sau calităţi măsurabile [38, p. 84]. Procedurile de
realizare a corespundenţei sînt extrem de precis definite, fiind, de regulă, concretizate într-un instrument de măsură.
Ponderea unui sau altui indicator depinde de context. De exemplu, un bun indicator al calităţii învăţămîntului este
procentul şcolarizării. Dar, în cazul în care localitatea este şcolarizată totalmante, el pierde mult din importanţă. Este
necesar, deci, ca acest indicator să fie aplicat diferenţiat, în funcţie de situaţie, analizat şi comparat cu indicatorul mediului
social.
În cazul nostru s-a luat în consideraţie că indicatorii trebuie să reprezinte o viziune descriptivă, simplă şi precisă, a
sistemului educaţional; să indice punctele de comparaţie pentru analiza diferitor fenomene de învăţare şi educare; unele
aspecte pot fi observate doar într-o anumită perioadă, prezentînd evoluţia datelor pentru mai mulţi ani de studii;
diversitatea decalajelor: geografice ori socio-demografice (sex, categorie socială etc.). Pe lîngă aspectul descriptiv,
indicatorii sînt orientaţi să furnizeze elemente de analiză a politicii educative, să permită conturarea mai multor puncte de
vedere.
Un aspect important pentru problema indicatorilor calităţii învăţămîntului este trecerea obiectivelor educaţionale în
indicatori. Alcătuirea listei de indicatori, care ne permit să analizăm sistemul educaţional, s-a făcut pentru mai multe
obiective măsurabile. Spre exemplu, în funcţie de obiectivele politicii educative un indicator poate evalua obiective cum
ar fi: dezvoltarea învăţămîntului obligatoriu (calitativ şi cantitativ); generalizarea accesului la educaţie; creşterea
importanţei educaţiei; ameliorarea reţelei şcolare; ameliorarea calităţii instruirii; consolidarea eficacităţii interne a
sistemului; eficientizarea procesului de încadrare a pedagogilor în dezvoltarea sistemului; ameliorarea condiţiilor de
primire şi încadrare în învăţămînt; ameliorarea calificării pedagogilor; măsurarea părţii din buget alocat pentru învăţămînt;
controlul asupra cheltuielilor şi costurilor.
Indicatorii acestor obiective tratează accesul la educaţie, calitatea instruirii, dezacordurile şi gestiunea lor, finanţarea.
Astfel, cele menţionate ne permit să examinăm relaţia obiective-indicatori. În calitate de obiective vom lua: mărimea
capacităţii de încărcare a şcolii; asigurarea şcolarizării obligatorii; ridicarea eficienţei şcolii; ameliorarea bazei tehnicomateriale şi didactico-metodice; antrenarea pedagogilor în procesul de dezvoltare a şcolii; ameliorarea calităţii instruirii;
ameliorarea stării financiare a şcolii; reglarea numărului mediu de elevi în clase; ameliorarea gestiunii sistemului şcolar.
Raportarea indicatorilor la aceste obiective se înglobiază în exemplele aduse în Tabelele 13 şi 14.
Tabelul 13.

Şcoala

+

Sălile de clasă

+

Nr. de elevi în clasă

+

Clase divizate

+

+
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+

Cheltuieli

Calitate

Încadrare
pedagogi

Echipament

Eficacitate

Indicator

Şcolarizare

Obiectiv

Capacitate
de acces

Raportarea indicatorilor de evaluare la obiective

Primirea elevilor

+

Starea infrastructurii

+

+

Acces la diferite niveluri

+

+

Accesul la documentul de absolvire

+

+

Competenţa elevilor

+

+

+

+

Raportul elev-profesor

+

Femei pedagogi (%)

+

Calificarea pedagogilor
Instruirea
didactice

continuă

+
a

cadrelor

Asigurarea didactico-metodică

+

+

+

+

Încadrarea pedagogică

+

+

+

+

+

Partea cheltuielilor publice pentru
educaţie din PIB

+

Cheltuielile
investiţii

+

pentru

echipament,

Surse de finanţare ale educaţiei

+

Cheltuielile: instruirea pe niveluri

+

Costul: un elev pe nivel

+

Costul: un elev pe nivel/PIB

+

Cheltuieli
obligatorie

+

pentru

instruirea

Costul: pedagog pe nivel

+

Costul: pedagog pe nivel/PIB

+

57

Tabelul 14.

+

+

+

Numărul de elevi în clase

+

Elevii mai mici de 6ani în clasa
I (%)

+

Elevii mai mari de 7 ani în
clasa I (%)

+

Absolvenţi în treapta primară
(%)

+

Absolvenţi
în
gimnazială (%)

+

treapta

Reuşita (%)

+

Asigurarea cu ghiduri (elevi)

+

+

Asigurarea cu manuale

+

+

Utilizarea
(pedagogice)

ghidurilor

Numărul elevilor la o bancă
Raportul elev/învăţător
Calificarea
pedagogilor

şi

+

+
+

+

experienţa

+

Fluctuaţia pedagogilor

+

Managementul inspectoral

+
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Cheltuieli

Calitate

Eficacitate

Şcolarizare

Rezultate

Elevi în clase (%)

Management

Domenii evaluate

Suprapopulaţie

Indicatori

Echipament

Raportarea indicatorilor de evaluare la domeniile evaluate

Activitatea
profesoral

consiliului

+

Sursele de finanţare ale şcolii

+

Cheltuieli: un elev pe nivel

+

Cheltuieli:
nivel/PIB

un

Cheltuieli
obligatorie

pentru

elev

pe

+

instruirea

+

Costul: pedagog pe nivel
Cheltuieli:
nivel/PIB

un

elev

+
pe

+

Spre deosebire de măsurare, aprecierea presupune alocarea de valori numerice sau calificative pe baza unor criterii,
explicite şi identificabile ca atare, dar relativ independente de un instrument. Chiar dacă se utilizează instrumente, cum ar
fi ghidurile de observare sau interviul, aprecierea este rezultatul unei secvenţe a demersului care urmează aplicării
instrumentului.
Specificul aprecierii rezultă, pe de o parte, din experienţa unui consens al experţilor în legătură cu criteriile sau
regulile în conformitate cu care vor fi emise judecăţile evaluative, iar pe de alta, din experienţa unui demers analitic
anterior evaluării, ce are drept consecinţă elaborarea unei liste de criterii sau reguli la care se va raporta evaluatorul.
La nivelul judecăţii experte, formularea judecăţilor evaluative se realizează în legătură cu aspecte de extremă
complexitate, faţă de care, de regulă, nu există o teorie sau o viziune unanim acceptată asupra criteriilor utilizabile,
purtătorii criteriilor sînt experţii.
Lista de criterii şi indicatorii evaluarii calităţii învăţămîntului a deschis calea spre elaborarea matricei de specificaţii
care asociază criteriile cu tipuri de demersuri evaluative şi perspectiva temporală (Tabelul 15). Astfel, se determină
raţional tipul de demers evaluativ (măsurare, apreciere, judecată expertă) prin intermediul căruia se poate cel mai bine
aborda fiecare criteriu şi decide asupra periodicităţii derulării evenimentelor evaluative. Prin acestea se constituie
fundamentul de edificare a sistemului de management al calităţii la nivelul întregului sistem de învăţămînt, a
subsistemelor sau instituţiilor de învăţămînt.
Tabelul 15.

Matricea de specificaţii privind demersurile de evaluare a calităţii învăţămîntului
Criteriul de evaluare

Tipul de demers

Periodicitatea

Politica privind curriculumul

Judecata expertă

Cinci ani

Amploarea participării

Apreciere

Cinci ani
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Contribuţia experţilor

Apreciere

Trei ani

Structuri specializate

Apreciere

Cinci ani

Extensiune

Judecata expertă

Cinci ani

Echilibru

Judecata expertă

Cinci ani

Relevanţă

Judecata expertă

Cinci ani

Flexibilitate

Judecata expertă

Cinci ani

Continuitate

Judecata expertă

Cinci ani

Curriculum central

Apreciere

Cinci ani

Porţiuni la dispoziţia instituţiilor

Apreciere

Cinci ani

Criterii de structurare

Apreciere

Cinci ani

Concepţia modulară

Apreciere

Cinci ani

Complexitatea specificaţiilor

Judecata expertă

Cinci ani

Evaluarea succesului

Apreciere

Cinci ani

Evaluarea curriculumului

Apreciere

Cinci ani

Percepţii cadre didactice

Măsurare

Anual

Percepţii elevi

Măsurare

Anual

Percepţii public

Măsurare

Anual

Concepţie privind rolul, statutul profesional şi social al cadrelor didactice

Judecata expertă

Cinci ani

Politica privind recrutarea în instituţii de formare

Judecata expertă

Cinci ani

Selecţie profesională ghidată de concepţia asupra calităţilor necesare unui bun
profesor

Apreciere

Cinci ani

Formarea iniţială orientată spre dezvoltarea de competenţe

Judecata expertă

Cinci ani
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Formarea iniţială concepută ca o primă etapă

Judecata expertă

Cinci ani

Cursuri centrate pe probleme

Apreciere

Cinci ani

Participarea unor cadre didactice din şcoli la formarea iniţială

Apreciere

Cinci ani

Criterii specifice de “excelenţă academică”

Judecata expertă

Cinci ani

Oportunităţi speciale de perfecţionare profesională pentru stagiari

Apreciere

Cinci ani

Responsabilităţi ale inspectorilor faţă de stagiari

Apreciere

Cinci ani

Validitatea şi fidelitatea procedurilor de certificare

Judecata expertă

Cinci ani

Credibilitatea procedurilor de certificare finală

Apreciere

Trei ani

Priorităţi explicite privind perfecţionarea profesională

Apreciere

Cinci ani

Modul cum sînt formulate priorităţile

Apreciere

Cinci ani

Referiri la perfecţionare în contractele de muncă

Apreciere

Cinci ani

Rute profesionale alternative

Apreciere

Cinci ani

Pregătire atitudinală pentru asumare de noi roluri profesionale

Apreciere

Cinci ani

Percepţii privind propriul statut social şi profesional

Măsurare

Trei ani

Percepţii ale elevilor privind statutul social al cadrelor didactice

Măsurare

Trei ani

Percepţii ale publicului privind statutul social al cadrelor didactice

Măsurare

Trei ani

Activizarea elevilor

Apreciere

Trei ani

Politica privind temele pentru acasă

Judecata expertă

Patru ani

Controlul realizării politicii

Judecata expertă

Patru ani

Politica privind volumul de timp, petrecut în şcoală

Judecata expertă

Cinci ani
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Politica privind structura anului de învăţămînt

Judecata expertă

Cinci ani

Politica privind ciclurile de învăţămînt

Judecata expertă

Cinci ani

Concepţii privind evaluarea

Judecata expertă

Cinci ani

Organism cu funcţii de planificare strategică

Apreciere

Trei ani

Dezvoltarea şi utilizarea expertizei

Judecata expertă

Cinci ani

Validitatea şi fidelitatea demersurilor evaluative

Judecata expertă

Trei ani

Evaluarea politicilor şi documentelor evaluative

Judecata expertă

Trei ani

Evaluarea curriculumului

Apreciere

Trei ani

Evaluarea influenţelor educaţionale nonformale şi informale

Judecata expertă

Trei ani

Asistenţă acordată cadrelor didactice

Apreciere

Trei ani

Asistenţă acordată elevilor

Apreciere

Trei ani

Calitatea probelor externe

Apreciere

Trei ani

Calitatea examenelor naţionale

Apreciere

Trei ani

Utilizarea rezultatelor examenelor naţionale

Apreciere

Trei ani

Evaluarea cadrelor didactice

Judecata expertă

Trei ani

Monitorizarea situaţiilor de excepţie

Apreciere

Trei ani

Recomandări asociate acreditării

Apreciere

Trei ani

Asistenţa acordată inspectorilor şi unităţilor

Apreciere

Trei ani

Percepţii cadre didactice

Măsurare

Trei ani

Percepţii elevi

Măsurare

Trei ani

Percepţii public

Măsurare

Trei ani
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Concepţiile privind funcţia de conducere şi competenţele necesare

Judecata expertă

Cinci ani

Echilibru între planificarea strategică şi deciziile de rutină

Judecata expertă

Cinci ani

Echilibru între decizie şi comportamente suportive

Judecata expertă

Cinci ani

Echilibru între utilizarea resurselor materiale şi a celor umane

Judecata expertă

Cinci ani

Stimularea interesului publicului pentru calitatea învăţămîntului

Apreciere

Cinci ani

Sporirea competenţei decizionale şi responsabilităţilor unităţilor

Apreciere

Cinci ani

Încurajarea participării persoanelor sau grupurilor interesate

Apreciere

Cinci ani

Asigurarea resurselor umane şi materiale

Apreciere

Cinci ani

Dezvoltarea unor seturi de norme şi valori

Judecata expertă

Cinci ani

Climat favorabil inovării şi experimentării

Judecata expertă

Cinci ani

Încurajarea stabilităţii personalului

Apreciere

Cinci ani

Percepţii ale cadrelor didactice

Măsurare

Trei ani

Percepţii ale elevilor

Măsurare

Trei ani

Percepţii ale publicului

Măsurare

Trei ani

Din cele de mai sus poate fi sugerată necesitatea luării în consideraţie a unei noi componente a sistemului naţional de
evaluare în învăţămînt, şi anume, componenta de evaluare a calităţii învăţămîntului. La nivelul acestei componente
urmează:
a) a se formula solicitări concrete care vor fi satisfăcute prin activitatea celorlalte componente;
b) a se produce sau a se superviza / solicita producerea de instrumente de măsură, seturi de descriptori, criterii şi
indicatori / reguli de utilizare în contextul unor demersuri de apreciere;
c) a se selecţiona / instrui experţi;
d) a se stabili relaţii cu instituţii specializate care pot realiza la un nivel profesional corespunzător demersurile
evaluativ, legate de calitatea învăţămîntului;
e) a se asambla şi interpreta informaţiile / judecăţile de valoare rezultate pentru producerea periodică de rapoarte
parţiale / generale privind calitatea învăţămîntului;
f) a se studia şi stabili relaţii de colaborare cu instituţii din alte ţări implicate în demersuri legate de evaluarea
calităţii învăţămîntului.
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I.11. Acreditarea instituţiilor preuniversitare
Demersurile pentru evaluarea calităţii învăţămîntului preuniversitar se derulează ca activităţi separate prin examene
de certificare (de capacitate la absolvirea gimnaziului, de absolvire a liceului) şi a evaluărilor pe parcursul studiilor,
independent de un cadru conceptual unificator la nivel de sistem de învăţămînt şi instituţie educaţională [19; 36; 38; 71].
În afară de aceste evaluări se exercită acreditarea instituţiilor de învăţămînt. În continuare trecem în revistă rezultatele
cercetării privind acreditarea instituţiilor, ca formă şi metodă de evaluare a calităţii învăţămîntului.
În legătură cu acreditarea instituţiilor de învăţămînt poate fi remarcată, mai întîi de toate, percepţia unilaterală şi
uneori distorsionată a evoluţiilor ce au loc pe plan internaţional.
Prin acreditare subînţelegem procesul care are drept finalitate acordarea / anularea dreptului instituţiilor de
învăţămînt la existenţă. Acreditarea este legată de instituţii şi este folosită drept instrument al oficialităţii pentru
eliminarea de pe “piaţa educaţiei” a instituţiilor incomode sau concurente ale instituţiilor “agreate”.
Cu toate că există o diversitate de abordări şi de definiţii privind acreditarea evidenţiem următoarele note definitorii:
— conţinutul esenţial al acreditării este un demers evaluativ complex, ce vizează (cel mai adesea explicit) calitatea
învăţămîntului [36; 38];
— demersul evalutiv poate viza instituţii, programe educaţionale sau sisteme de învăţămînt [54];
— finalitatea demersului evaluativ este asigurarea calităţii funcţionării entităţii evaluative, cu formulare de
recomandări ce urmează a fi puse în practică de către acesta, şi utilizate modalităţi diferite pentru “încurajarea”
respectării recomandărilor (cum ar fi scheme de finanţare, programe de asistenţă, publicarea rezultatelor
demersurilor evaluative şi a recomandărilor);
— demersurile evaluative sînt desfăşurate de instituţii / organizaţii care manifestă tendinţe tot mai evidente de
specializare, pe de o parte, şi de constituire într-o reţea care să faciliteze schimbul de informaţii şi experienţă, pe
de alta.
Activităţile de acreditare se dezvoltă ca urmare a presiunii atît din exteriorul, cît şi din interiorul învăţămîntului, în
condiţiile necesităţii realizării unui compromis constatativ între independenţa acestuia, şi de natură să mărească
probabilitatea realizării succesului adaptiv al instituţiilor în contexte expuse unor evoluţii rapide.
Acreditarea necesită criterii şi exigenţe. Ultimele sînt în vizorul asociaţiilor profesionale naţionale şi internaţionale,
tratatelor comerciale, a organizaţilor internaţionale cum ar fi Banca Mondială. În SUA în activităţile de acreditare a
instituţiilor de învăţămînt şi programelor sînt implicate aproximativ 80 de agenţi nonguvernamentali, asociaţii regionale
de universităţi şi colegii, asociaţii naţionale.
Franţa dispune de un organism guvernamental de acreditare care apelează intens la metoda judecăţii externe,
pornindu-se de la indicatorii cantitativi. Grupurile de experţi sînt selecţionate din personalul asociat altor instituţii de
acelaşi tip cu instituţia în care se desfăşoară procesul de acreditare.
În Olanda, cu toată autonomia instituţiilor de învăţămînt, se aplică mecanisme proprii de acreditare, ca de exemplu,
asocierea instituţiilor pentru evaluarea comparativă la aceleaşi discipline, utilizînd judecata expertă colegială.
În Japonia instituţiile de învăţămînt se supun acreditării la momentul înfiinţării şi autoevaluării programelor
educaţionale.
Din punct de vedere tehnic, acreditarea se caracterizează prin următoarele trei elemente [54]:
— dezvoltarea unor standarde (liste de caracteristici, criterii, aşteptări, legate de funcţionarea entităţii evaluate şi
rezultatele acestei funcţionări);
— utilizarea standardelor în legătură cu un program, o instituţie sau un grup ori sistem de instituţii, de către
persoane sau grupuri din afara entităţilor vizate, drept puncte de plecare ale unor demersuri evaluative;
— utilizarea rezultatelor demersurilor precedente pentru îmbunătăţirea calităţii educaţionale a entităţii evaluative.
Pentru înţelegerea nuanţată a desfăşurării activităţii de acreditare a liceelor, să examinăm cum aceasta se manifestă în
Republica Moldova.
În Republica Moldova acreditarea instituţiilor de învăţămînt se realizeară pe baza Regulamentului de evaluare şi
acreditare a instituţiilor de învăţămînt.
Evaluarea şi acreditarea instituţiilor de învăţămînt de toate nivelurile şi cu orice formă de proprietate constituie
prerogativa Ministerului Educaţiei şi Tineretului şi se realizează de către Departamentul de evaluare şi acreditare a
instituţiilor de învăţămînt, ce activează în cadrul ministerului nominalizat. Ministerul, în limita posibilităţilor sale şi
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alocaţiilor aprobate, soluţionează problemele organizaţionale ale comisiilor specializate de evaluare şi acreditare.
Comisiile specializate sînt organisme permanente care reînnoiesc o dată la 4 ani 1/3 din numărul membrilor săi şi îşi
desfăşoară activitatea în baza regulamentului, aprobat de Guvern. Preşedintele şi secretarul comisiei specializate sînt
numiţi de Minister.
Procedura de evaluare academică şi acreditare a instituţiei de învăţămînt se bazează pe un ansamblu de criterii
generale şi standarde obligatorii. Criteriile se referă la domeniile fundamentale de organizare şi funcţionare, specifice
instituţiilor de învăţămînt: cadre didactice, conţinut al învăţămîntului, bază tehnico-materială, activitate de cercetare (în
învăţămîntul superior şi postuniversitar) şi activitate economico-financiară. Fiecare criteriu are standardul său care reflectă
nivelul minim obligatoriu al domeniului de activitate, evaluat după acesta.
Înfiinţarea unei instituţii de învăţămînt de stat sau acordarea licenţei pentru activitatea instituţiei de învăţămînt
private, de orice nivel, treaptă şi formă de instruire, precum şi crearea unei noi subdiviziuni sau modificarea structurii unei
instituţii de învăţămînt existente, se efectuează în modul, stabilit de legislaţie.
Instituţia de învăţămînt creată dispune de dreptul de a înmatricula, exmatricula şi reînmatricula elevi şi studenţi; de a
angaja şi promova cadre didactice, auxiliare şi personal administrativ; de a-şi crea baza instructiv-didactică şi tehnicomaterială.
Acreditarea unei instituţii de învăţămînt se efectuează în modul următor:
— instituţia de învăţămînt ce urmează a fi acreditată prezintă comisiei specializate corespunzătoare un raport de
autoevaluare;
— comisia specializată, ţinînd cont de raportul de autoevaluare al instituţiei de învăţămînt şi de rezultatele
controlului la faţa locului, întocmeşte o prezentare de acreditare a instituţiei de învăţămînt în întregime şi/sau a
subdiviziunilor ei, pe care o depune la Departament;
— Departamentul, în baza prezentării comisiei specializate, elaborează o hotărîre privind acreditarea sau, după caz,
neacreditarea instituţiei, pe care o prezintă Colegiului Ministerului;
— instituţiei de învăţămînt acreditate i se eliberează un certificat după modelul aprobat de Ministerul Educaţiei şi
Tineretului, cu semnătura ministrului şi a secretarului Colegiului ministerului.
Ministerul întocmeşte şi aprobă anual, pînă la 1 august, planul de evaluare şi acreditare a instituţiilor de învăţămînt
pentru următorul an calendaristic.
Instituţiile de învăţămînt incluse în planul de evaluare şi acreditare, prezintă Ministerului raportul de autoevaluare,
iar cu o lună înainte de începerea evaluării, documentul ce confirmă achitarea taxelor pentru serviciile de evaluare şi
acreditare.
Hotărîrea privind neacreditarea instituţiei de învăţămînt sau a anumitor subdiviziuni ale acesteia se aplică la sfîrşitul
anului de studii, cînd a fost adoptată.
Instituţiile de învăţămînt private suportă cheltuielile pentru serviciile de evaluare şi acreditare din mijloace proprii.
Pentru instituţii învăţămîntului de stat, incluse în planul de evaluare şi acreditare, instanţele ierarhic superioare prevăd în
devize mijloacele financiare din surse bugetare şi extrabugetare.
Anexa la Regulamentul de evaluare şi acreditare a instituţiilor de învăţămînt conţine indicatori orientativi de autoevaluare a
instituţiilor de învăţămînt repartizaţi în VI compartimente : I. Cadrele didactice; II. Conţinutul procesului de învăţămînt; III.
Studenţii şi elevii; IV. Activitatea de cercetare ştiinţifică în învăţămînt (pentru instituţiile universitare şi postuniversitare); V.
Baza tehnico-materială; VI. Activitatea economico-financiară.
Compartimentul Cadrele didactice include următorii indicatori: 1. Statele de funcţii şi cadrele didactice la momentul
depunerii cererii pentru acreditare; 2. Lista nominală a cadrelor didactice din şcoala primară, gimnaziu, liceu şi din alte instituţii
preuniversitare: 2.1. Studiile de bază şi gradele didactice; 2.2. Structura pe vîrste; 2.3. Asigurarea normei didactice; 2.4. Starea
sănătăţii cadrelor didactice şi a personalului auxiliar. Concediul medical (numărul de zile); 3. Acoperirea cu cadre didactice
titularizate în învăţămîntul superior, conform normelor legale; 4. Lista nominală a întregului personal didactic al instituţiei de
învăţămînt superior (a facultăţii şi specializării): 4.1. Studiile de bază; 4.2. Titlul didactic; 4.3. Titlul ştiinţific; 4.4. Mărimea
sarcinii didactice ce revine unui cadru didactic, pe facultăţi şi specializări; 4.5. Raportul dintre numărul cadrelor didactice şi
personalul auxiliar; 5. Modul de angajare (normă de bază, asociere). Personalul cu cumul de funcţii, situaţia activităţii didactice
pe care o desfăşoară; 6. Libertatea academică şi de creaţie a cadrelor didactice; 7. Atmosfera de lucru în instituţia superioară de
învăţămînt (creativă, conflictuală etc.); 8. Lista nominală a personalului administrativ al instituţiei de învăţămînt superior (rector,
prorector, decan, prodecan, secretar ştiinţific) cu menţionarea datelor solicitate la punctele 4.1, 4.2, 4.3 ; 9. Raportul dintre
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numărul studenţilor şi numărul cadrelor didactice; 10. Numărul cadrelor didactice cu funcţii de conducere de doctorat în
instituţiile de învăţămînt superior care conduc doctorate.
Pentru acest compartiment se indică, la momentul depunerii cererii de acreditare instituţia de învăţămînt să aibă în state cel
puţin 60% din cadrele didactice încadrate cu norma de bază în unitatea respectivă, inclusiv în instituţiile de învăţămînt superior –
nu mai puţin de 30% de specialişti cu titluri şi grade ştiinţifice, didactice sau onorifice şi cel puţin 45% – la următoarea evaluare.
Compartimentul Conţinutul procesului de învăţămînt cuprinde indicatorii: 1. Concepţia instituţiei de învăţămînt privind
misiunea şi obiectivele sale; 2. Prevederile planurilor de învăţămînt pe forme, trepte şi niveluri de învăţămînt; 2.1. Prezentarea în
anexă a planurilor de învăţămînt; 2.2. Concordanţa dintre misiunea şi obiectivele asumate de instituţia de învăţămînt; 2.3.
Modalităţile de actualizare a planurilor de învăţămînt; 3. Ponderea disciplinelor pe categorii în planul de învăţămînt; 4.
Curriculumul disciplinelor de studii; 5. Formaţiuni de studiu (mărime): ani de studii, serii, grupe; 6. Elaborări de cursuri şi alte
lucrări necesare procesului didactic; se va arăta gradul de elaborare (integrală, parţială) pentru fiecare disciplină din planul de
învăţămînt; 7. Realizări de prelegeri în baza cercetărilor proprii, precum şi în baza generalizării literaturii de specialitate; 8.
Situaţia tipăririi (multiplicării) cursurilor şi lucrărilor necesare procesului didactic. Situaţia multiplicării pentru fiecare disciplină
din planul de învăţămînt: modul de multiplicare, numărul de exemplare; 9. Caracteristicile şi particularităţile diferitor forme de
învăţămînt: cursuri de zi, serale, fără frecvenţă, de alternativă, studiu individual, autoinstruire; 10. Obiectivele instituţiei în
organizarea de studii post-licenţă la specializările supuse evaluării; 11. Procedurile utilizate de instituţie pentru a se asigura
controlul calităţii procesului de învăţămînt; corespunderea standardelor educaţionale; 12. Acordurile cu alte instituţii privind
realizarea obiectivelor din planurile de învăţămînt; 13. Preocupările instituţiei (realizări şi intenţii) în domeniul modernizării
procesului de învăţămînt; 14. Alte programe educaţionale şi culturale (tipuri, durată, participare).
Compartimentul Studenţii şi elevii se limitează la indicatorii: 1. Numărul studenţilor înscrişi pe anii de studii, forme de
învăţămînt (cursuri de zi, serale, fără frecvenţă), facultăţi şi specializări; 2. Proceduri de admitere, folosite de instituţii. Se
anexează probele de admitere şi procedurile de verificare, utilizate la examenele de admitere din ultimii 5 ani; 3. Numărul de
studenţi care au promovat anii de studii şi coeficienţii de promovare pe anii de studii, forme de învăţămînt, specializări. Date din
ultimii 5 ani; 4. Numărul de studenţi repetenţi în fiecare an de studii. Cauzele; 5. Pierderi de studenţi din diferite motive
(exmatriculări, retrageri, transferuri etc.). Date din ultimii 5 ani; 6. Raportul dintre numărul de studenţi şi cadrele didactice; 7.
Optimizarea activităţii instructive. Timpul prevăzut pentru activităţi obligatorii de învăţare pe facultăţi şi specializări; timpul
prevăzut pentru studiul individual; 8. Raportul procentual dintre numărul studenţilor în anul I şi numărul studenţilor promovaţi la
examenele de licenţă sau cele de absolvire. Datele pentru ultimele cinci promoţii de absolvenţi. Instituţiile care au primit licenţa
prezintă situaţia promovabilităţii primei promoţii. Pentru obţinerea acreditării, instituţia de învăţămînt superior trebuie să asigure
promovarea examenelor de absolvire (licenţă) a cel puţin 50% din numărul celor înmatriculaţi în anul I de studii; 9. Numărul
elevilor înscrişi în anii de studii, formele de învăţămînt (cursuri de zi, serale, fără frecvenţă, de alternativă) şi nivelurile de
învăţămînt: 9.1. Procedurile de înscriere în instituţie. Se vor anexa probele de înscriere la şcoala primară, gimnaziu, liceu etc.,
utilizate în ultimii 4 ani de instruire; 9.2. Numărul de elevi care au promovat, anii de studii, coeficienţii de promovare pe anii de
studii, formele de învăţămînt şi nivelurile de învăţămînt; 9.3. Pierderi de elevi din diferite motive (exmatriculări, retrageri,
transferuri etc.). Date din ultimii 4 ani; 9.4. Raportul procentual dintre numărul elevilor la momentul înscrierii şi a celor
promovaţi la examenele de absolvire sau de bacalaureat.
Compartimentul Activitatea de cercetare ştiinţifică în învăţămînt (pentru instituţiile universitare şi postuniversitare) constă
din indicatorii: 1. Organizarea cercetării ştiinţifice la nivelul instituţiei (facultăţii, specializării). Institute, centre, colective de
cercetare care funcţionează în cadrul instituţiei de învăţămînt; 2. Cadre ştiinţifice: 2.1. Numărul şi structura (specializări şi
niveluri de calificare); 2.2. Modul de angajare (cu norma de bază, prin cumul); 2.3. Timpul, oferit personalului didactic pentru
cercetări; 2.4. Concordanţa dintre calificarea personalului didactic de cercetare şi complexitatea problemelor ştiinţifice cercetate;
3. Obiectivele instituţiei în domeniul cercetării ştiinţifice; 4. Finanţarea cercetării: 4.1. Proiecte finanţate din sursele instituţiei;
4.2. Proiecte finanţate prin contracte; 4.3. Proiecte finanţate din alte surse; 5. Prezenţa bazei tehnico-materiale proprii pentru
cercetări (laboratoare, biblioteci, alte surse); 6. Modalităţi de evaluare a rezultatelor cercetărilor. Realizări ştiinţifice; 7.
Colaborare ştiinţifică, inclusiv cea internaţională (acorduri, contracte); 8. Publicarea şi valorificarea rezultatelor cercetării
(conferinţe, congrese, publicaţii, brevete). Se va anexa lista de publicaţii, cuprinzînd rezultatele cercetării, efectuate în cadrul
instituţiei în ultimii 5 ani; 9. Publicaţii periodice editate de instituţie; 10. Conferinţe, congrese ştiinţifice organizate de instituţi;
11. Recunoaşterea ştiinţifică, inclusiv cea internaţională, a rezultatelor cercetărilor efectuate în instituţia de învăţămînt. Numărul
cadrelor didactice cărora li s-au conferit titluri ştiinţifice şi onorifice, decorări.
Baza tehnico-materială include indicatorii: 1. Spaţii de învăţămînt deţinute sau folosite de instituţie şi regimul juridic al
deţinerii sau folosirii lor. Amplasarea spaţiilor de instruire; 2. Calitatea spaţiilor de instruire, adecvarea spaţiilor pentru
activităţile desfăşurate; 3. Dotarea spaţiilor de instruire (clase, cabinete, săli de curs); 4. Dotarea laboratoarelor (pentru
echipamentele importante se vor menţiona parametrii de calitate, performanţele, uzura); 5. Dotarea bibliotecilor: suprafaţă,
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număr total de volume, număr total de titluri, numărul de volume şi numărul de titluri ce revine unui elev, student, dotări tehnice
ale bibliotecii; 6. Mijloace tehnice şi alte mijloace pentru procesul educaţional: computere, centru de calcul, centru multi-media,
editură, tipografie; 7. Unităţi de sprijin pentru procesul de învăţămînt: muzee, clinici, grădină botanică, baze experimentale,
ferme etc. Structură şi dotare; 8. Servicii sociale pentru elevi şi studenţi: 8.1. Cămine (capacitate, dotare); 8.2. Cantine
(capacitate, dotare); 8.3. Baze sportive (tipuri, capacitate, dotare); 8.4. Servicii culturale (tipurile instituţiilor de cultură;
capacitatea şi dotarea lor) ; 9. Servicii sociale pentru personalul didactic; 10. Spaţiu mediu de instruire pentru un elev, student.
Date diferenţiate pe clase sau alte spaţii de curs, destinate lecţiilor, seminarelor, lucrărilor practice, lucrărilor de laborator, pe
biblioteci, pe unităţi de sprijin pentru procesul de învăţămînt.
Situaţia bazei tehnico-materiale se prezintă la începutul anului şcolar curent.
Activitatea economico-financiară se apreciază conform indicatorilor: 1. Veniturile şi cheltuielile bugetului instituţiei pe
ultimii 4-5 ani conform bugetului executat şi bilanţului financiar: 1.1. Venituri pe surse de finanţare; 1.2. Cheltuieli pe destinaţii;
2. Taxele şcolare; 2.1. Dinamica din ultimii 4-5 ani; 2.2. Modalităţi de plată. Garanţii de plată. Relaţii cu debitorii; 2.3. Totalul
veniturilor, obţinute din taxe; 3. Organizarea managementului financiar în cadrul instituţiei de învăţămînt; 4. Investiţii: 4.1. Surse
de finanţare; 4.2. Destinaţii ale investiţiilor; 5. Cheltuieli medii pentru un student: 5.1. Cheltuieli de personal; 5.2. Cheltuieli materiale; 5.3. Cheltuieli de investiţii.

I.12. Problemele teoretico-metodologice ale calităţii învăţămîntului preuniversitar
În realizarea ideii calităţii şi managementului calităţii în practica şcolii există unele dificultăţi. În particular, se
observă tendinţa că specialiştii rezolvă, de regulă, aceste probleme separat de problemele generale ale calităţii. În acelaşi
timp, este evident faptul că aspectele complexe ale problemei calităţii învăţămîntului şcolar pot fi cercetate şi rezolvate
numai aplicîndu-se abordarea interdisciplinară (fiind folosit potenţialul şi aparatul pedagogic, qualimetria, teoria
conducerii, teoriile sistemelor etc.), ţinîndu-se cont de experienţa bogată, acumulată în domeniul de producere (concepţia
TQM, standardele calităţii ISO familia 9000: 2000).
După cum am mai menţionat, calitatea învăţămîntului este tratată ca fiind o categorie filozofică, pedagogică şi
qualitologică. Calitatea învăţămîntului şcolar, reprezentînd o categorie complexă şi problemă multiaspectuală, poate fi
tratată implicînd categoriile de: proprietate, structură, sistemă, cantitate, eficacitate, apreciere, management ş.a. De aceea,
putem afirma în acest caz că: calitatea reprezintă o mulţime de proprietăţi, sistem ierarhic de proprietăţi; este dinamică,
schimbătoare; reflectă legătura şi interacţiunea elementelor din care este compus un obiect sau proces; este baza existenţei
obiectului sau procesului; condiţionează specificul, integritatea, stabilitatea obiectului sau procesului; obiectelor şi
proceselor care prezintă pentru om şi societate valori necesare.
Ţinîndu-se cont de ideile expuse, calitatea învăţămîntului şcolar poate fi definită ca o multitudine de proprietăţi, care
condiţionează adaptabilitatea ei în realizarea scopurilor sociale de formare-dezvoltare a personalităţii sub aspect
instructiv-educativ şi exprimarea proprietăţilor sociale, psihice şi fizice.
Sistemul calităţii învăţămîntului şcolar înglobează cîteva secţiuni:
— calitatea învăţămîntului pe niveluri manageriale (naţional, raional, instituţional);
— calitatea învăţămîntului pe cicluri ale învăţămîntului continuu (preşcolar, şcolar, învăţămînt profesional iniţial,
mediu de specialitate şi superior);
— calitatea învăţămîntului după apartenenţa instituţiilor de învăţămînt la sectorul de stat sau cel particular;
— calitatea funcţionării curente şi calitatea dezvoltării.
Experienţa acumulată permite să concluzionăm că analiza calităţii învăţămîntului în Republica Moldova se realizează
pe direcţiile: 1) calitatea socială externă (învăţămîntul se consideră domeniu, ramură, care asigură reproducerea
resurselor intelectuale ale societăţii), folosindu-se indicatorii censului educaţional al populaţiei, al caracterului de masă al
învăţămîntului, accesul la el, participarea statului în învăţămînt, nivelul de învăţămînt al populaţiei, indicatorii
exmatriculării elevilor din şcoală ş.a.); 2) calitatea internă a învăţămîntului şcolar (calitatea instituţională), folosindu-se
indicatorii calităţii pregătirii absolvenţilor, conţinutului învăţămîntului, baza tehnico-materială, starea sănătăţii copiilor
ş.a.
Astfel de abordare coincide cu tratarea categoriei calitate în standardele ISO şi concepţiei TQM. Tot aici trebuie de
evidenţiat problema ce ţine de fondarea sistemelor calităţii în învăţămîntul preuniversitar, care se derulează în unele şcoli.
Adesea aceste procese se sprijină pe folosirea formală a standardelor ISO, fără o interpretare cuvenită a ideilor şi
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cerinţelor lor. Se atenţionează, că standardele familiei ISO descriu elementele sistemelor calităţii, modalităţile de folosire
ale lor în organizaţii concrete. La proiectarea şi implementarea sistemului de calitate trebuie neapărat să influenţeze
sarcinile concrete, tipurile de produse şi procese, cît şi experienţa practică a organizaţiei. Domeniului de învăţămînt îi sînt
proprii următoarele particularităţi:
1) consumatorii serviciilor educaţionale (elevii) sînt de rînd cu cadrele didactice participanţi activi în procesul de
învăţămînt; de activismul, poziţia, motivaţia şi eforturile lor depinde în mare măsură rezultatul final;
2) satisfacţia celor instruiţi de calitatea învăţămîntului şcolar este subiectivă şi nu este criteriul unic de apreciere a
ei;
3) evaluarea obiectivă a calităţii pregătirii absolvenţilor are loc în afara şcolilor, conform criteriilor şi indicatorilor,
acceptaţi în sistemul de învăţămînt profesional sau în domeniul activităţii profesionale. Aceste circumstanţe
înaintează cerinţe avansate faţă de sistemul de evaluare şi atribuie o importanţă majoră autoevaluării.
4) latură rezultantă a procesului de învăţămînt devine produsul nerepetabil complex, nematerial, informaţional,
individual, manifestat sub formă de instrucţiune. Şcoala joacă un rol decisiv în formarea instrucţiunii, dar nu şi
unicul. De rînd cu şcoala în formarea instrucţiunii participă familia, instituţiile de învăţămînt complementar,
mijloacele de informare în masă, alte instituţii de socializare. De aceea, este important de avut în vedere factorii
învăţămîntului şcolar ce influenţează instrucţiunea, cît şi factorii şi condiţiile vieţii în afara şcolii;
5) ciclul studiilor secundare este destul de mare în timp, de 9-12 ani. În acest timp pot avea loc schimbări în
curriculum, în recomandările metodice, în baza normativă, în standardele educaţionale, în componenţa
pedagogilor etc. De aceea, nu este posibilă repetarea experienţei pozitive, acumulate în ciclurile cu altă
componenţă de elevi noi într-un volum deplin. Aceasta, la rîndul său, influenţează rezultatul final;
6) cerinţele umanizării, individualizării instruirii, tendinţa dezvăluirii depline a potenţialului intelectual şi creativ al
elevilor care face posibilă realizarea deplină a abordării programate pentru asimilarea programelor de învăţămînt.
Procesul de învăţămînt nu se poate tehnologiza totalmente. Aceasta înseamnă, că totdeauna la formarea calităţii
învăţămîntului vor fi factori neluaţi în cont, nedirijaţi;
7) în asigurarea serviciilor educaţionale un rol important îl are personalitatea. Este indiscutabil faptul că doi
profesori, instruind unii şi aceeaşi elevi după aceleaşi programe, pot atinge rezultate diferite. Acest lucru trebuie
de luat în consideraţie la alegerea principiilor construirii structurilor organizatorice, alegerea mijloacelor,
formelor şi strategiilor acţiunilor manageriale, proiectarea complexelor evalutiv-diagnostice.
Aceste particularităţi esenţiale trebuie luate în vedere în cadrul proiectării şi implementării sistemului calităţii în
şcoală. Ele trebuie să determine componenţa elementelor acestor sisteme şi caracterul legăturilor dintre ele.
Conform standardelor ISO sistemul calităţii în şcoală include nu numai elementele reglatoare ale managementului
calităţii proceselor şi produselor. Sistemul mai include elementele cu ajutorul cărora se realizează şi se menţine activitatea
instituţiei, cît şi elementele ce determină mediul formării calităţii. Astfel de sistem, fiind oportun, necesită în mod obiectiv
completarea sistemului intern managerial al calităţii procesului de învăţămînt din şcoală. Sistemul pedagogic de
management al calităţii procesului de învăţămînt în şcoală are un caracter subordonator faţă de sistemul calităţii şcolii; el
umple cu conţinut concret, serveşte scopurilor ei de adaptare la specificul activităţii de învăţămînt.
Sistemul de management al calităţii procesului de învăţămînt în şcoală este destinat integrării eforturilor
organizatorice, metodice, ştiinţifice, de personal, manageriale şi a altor condiţii şi resurse; să implice toate structurile
şcolii ca sistem pedagogic pentru a atinge calitatea înaltă în funcţionare şi a obţine rezultatele care corespund celor mai
bune modele şi standarde.
La momentul dat în albia problemelor teoretico-metodologice ale calităţii învăţămîntului şcolar au apărut unele
probleme practice şi organizatorice. De aceea, are sens instituirea unui premiu al calităţii în domeniul învăţămîntului, ceea
ce ar contribui la atragerea unui număr mare de şcoli în procesul evaluării nivelului calităţii activităţii lor şi, respectiv, la
stimularea implementării sistemului calităţii în şcoală în baza standardelor ISO. În legătură cu aceasta apar probleme de
certificare ale acestor scheme (organ de certificare, specialişti de audit al calităţii în învăţămînt, procedura), de pregătire a
auditorilor în domeniul calităţii învăţămîntului, a specialiştilor care ar traduce în viaţă multe elaborări ştiinţifice în
domeniul qualimetriei învăţămîntului, managementului calităţii învăţămîntului şcolar etc. Aceste probleme ale
învăţămîntului trebuie rezolvate la nivelul sistemului de formare iniţială, de recalificare şi perfecţionare a cadrelor
didactice, deoarece condiţii şi premise necesare pentru aceasta sînt.
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Soluţionarea problemelor indicate vor contribui la dezvoltarea calităţii învăţămîntului preuniversitar pentru o
perspectivă apropiată sau îndepărtată.
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Capitolul II
CALITATEA ÎNVĂŢĂMÎNTULUI
ÎN EXPERIENŢA MONDIALĂ

Ultimul deceniu este caracterizat printr-un interes profund pentru problema calităţii învăţămîntului atît în lume, cît şi
în Republica Moldova. Pe această temă scriu şi îşi expun opiniile unii funcţionari din ministere, jurnaliştii, care n-au
practică pedagogică sau specialiştii din domeniul pedagogiei şi psihologiei, neiniţiaţi în managementul educaţional;
problema este abordată şi de către părinţii copiilor şi chiar de simpli cetăţeni din mai multe colţuri ale ţării.
De aceea încercăm în acest capitol să evidenţiem unele postulate, care ne vor permite să conştientizăm abordările
metodologice ale calităţii învăţămîntului, paradigmele şi practicile de învăţămînt prin prizma unor viziuni diferite.

II.1. Calitatea învăţămîntului în cercetările şi evaluările experţilor locali şi străini
Pentru examinarea tendinţelor generale în domeniul calităţii învăţămîntului am recurs la documentarea cercetărilor şi
publicaţiilor savanţilor moldoveni [40; 45; 57; 70], români [41; 36; 37; 38] şi ruşi [101, p. 1, 4; 98, p. 51 – 55; 122, p. 6;
173], ţinînd cont de rezultatele obţinute în cadrul Cercetărilor internaţionale la matematică şi stiinţe (Third International
Mathematics and Science Study Repeat – TIMSS – R) precum şi a Organizaţiei Internaţionale de Evaluare a
Randamentului Şcolar (International Association for Educational Achievement – IEA) [75; 76] etc.
Problema calităţii educaţiei a şi fost tema dezbaterilor în cadrul conferinţelor şi întrunirilor miniştrilor educaţiei din
ţările europene [41, p.6 – 8]. În această ordine de idei A. Marga abordează coeziunea socială prin educaţie şi condiţiile
calităţii educaţiei. El abordează aceste chestiuni de pe poziţia practică a politicii educaţionale, precum şi de pe poziţia de
asigurare a competitivităţii pe piaţa calificărilor şi cea de asociere a măsurilor de sporire a coeziunii sociale cu cele de
creştere a calităţii educaţiei. Astfel, autorul consideră că problema calităţii a devenit esenţială în condiţiile globalizării, în
care competitivitatera pe piaţă a produselor este condiţionată nu de high volume, ci high value, care încorporează
inteligenţa creativă. Prin aceasta se pune în valoare generarea prin sistemele de învăţămînt a calificărilor competitive,
calificări apte să se adapteze la contexte variabile.
Acelaşi A. Marga consideră că coeziunea socială şi calitatea sînt solicitări majore, adresate astăzi educaţiei în ţările
europene. Nu putem atinge coeziunea socială fără a ne preocupa de învăţămîntul obligatoriu şi de durata acestuia; de
evitarea drop-out-ului şi de educaţia celei de a doua şanse; de formarea continuă şi reconversie profesională; de educaţia
pentru cetăţenie democratică; de cultivarea încrederii în instituţiile democratice. Coeziunea socială presupune măsuri
pentru o anumită generalitate a educaţiei sub deviza equal opportunities. În viziunea autorului, calitatea educaţiei
presupune diferenţierea educaţiei în funcţie de mai multe repere, înainte de toate, în raport cu înzestrări naturale, cu
condiţii de competiţie pe piaţa, cu tipul de cunoaştere şi de ştiinţă menţionat. O solicitare majoră adresată astăzi educaţiei
din ţările europene, consideră autorul, este, în primul rînd, nu doar coeziunea socială sau calitatea, ci însăşi joncţiunea
lor.
Menţionăm că, în opinia autorului, “un învăţămînt organizat conştient spre sporirea coeziunii sociale conţine în mai
mare măsură premise pentru a atinge calitatea dorită. Abordăm calitatea învăţămîntului diferenţiind calitatea învăţăturii
însuşite de persoană, calitatea învăţămîntului în diferite unităţi şi calitatea sistemului de învăţămînt” [41, p. 8]. Tot el
observă că, aşa cum sistemul de învăţămînt nu se lasă judecat prin performanţele unei sau altei unităţi, că apar tineri
pregătiţi competitiv care nu probează suficient că sistemul de învăţămînt este bine pus la punct. Pe de altă parte, el
subliniază că numai comparaţia reală permite stabilirea corectă a propriei valori.
Astfel, cercetătorul concluzionează că se operează cu un concept al calităţii sistemului de învăţămînt, ce include
indicatorii, cum ar fi explicarea scopurilor educaţiei, accesul şi egalitatea şanselor le învăţătură, flexibilitatea rutelor
profesionale; calitatea curriculumului, calitatea cadrelor didactice, calitatea infrastructurii, resursele şi structura resurselor,
mecanismele de evaluare şi autoevaluare, de accountability; competitivitatea ştiinţifică; rezultatul pragmatic; generarea
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disponibilităţii şi capacităţii de înnoire. Învăţămîntul este coresponsabil de prosperarea ţării, iar această stare este
condiţionată de calitatea lui.
Cercetările savantului român P. Lisievici ne familiarizează cu teoria, practica şi concluziile legate de calitatea
învăţămîntului în lumea contemporană; dezvoltarea concepţiei şi strategiei evaluării şi dezvoltării calităţii învăţămîntului;
ghiduri metodologice pentru evaluarea şi dezvoltarea calităţii învăţămîntului [36, 38], la care adesea apelăm în cadrul
cercetării, care sunt puse la dispoziţia cadrelor didactice şi manageriale.
Problema calităţii învăţămîntului în cadrul Republicii Moldova este abordată de D. Patraşcu, V. Crudu, S. Cojocaru,
T. Dunas, V. Ciobanu [48], V. Popa [57], P. Todos, E. Muraru, V. Vrînceanu [40], M. Olaru, L. Şanga [45] şi alţii.
Obiect de studiu special consacrat elaborării fundamentelor teoretice ale managementului calităţii educaţiei a
constituit cercetarea întreprinsă de D. Patraşcu, V. Crudu, S. Cojocaru, T. Dunas, V. Ciobanu [48, p. 146 – 161]. Stabilind
aparatul categorial ce ţine de piaţa şi calitatea serviciilor educaţionale, autorii au determinat baza normativ-metodică a
sistemului managerial al calităţii serviciilor educaţionale şi principiile standardizării în învăţămînt, au trasat conturul şi
programul sistemului statal de management al calităţii învăţămîntului.
Grupul de cercetare în frunte cu P. Todos, E. Muraru, V. Vrînceanu a elaborat în cadrul proiectării şi implemetării
sistemului de management al calităţii conform standardelor ISO 9000 la trei universităţi din Republica Moldova
(Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică din Moldova, Universitatea Agrară de Stat din Moldova) un
manual de management al calităţii, cu expunerea poziţiilor referitor la misiunea şi istoricul, structurile de conducere, şi
politica instituţiei în domeniul calităţii etc. [40]. Iar grupul coordonat de M. Olaru M., L. Şanga a cercetat şi a determinat
principiile, etapele, responsabilităţile, documentele, resursele, procesele, evaluarea şi analiza ca componente ale sistemului
şi managementului calităţii în cadrul instituţiilor de învăţămînt superior [45].
Problema asigurării calităţii în unităţile educaţionale preuniversitare îşi găseşte reflectare în studiul lui V. Popa [57].
Autorul îşi expune punctul de vedere asupra principiilor, dificienţelor de dezvoltare, procesului de dezvoltare şi crearea
condiţiilor pentru dezvoltatea instituţiilor educaţionale preuniversitare.
Alt izvor la care am apelat pentru a analiza calitatea învăţămîntului în diferite ţări este a treia Cercetare Internaţională
la Matematică şi Ştiinţe (Third International Mathematics and Science Study Repeat – TIMSS – R) şi a Organizaţiei
Internaţionale de Evaluare a Randamentului Şcolar (International Association for Educational Achievement – IEA) [75;
76]. Cercetarea TIMSS, considerată una dintre cele mai ample cercetări în domeniul calităţii învăţămîntului de la sfîrşitul
sec. XX, a inclus elevi din 45 de state. În cadrul ei elevii au rezolvat probleme speciale la matematică şi alte ştiinţe.
Sarcinile experimentale au fost elaborate pe parcursul a trei ani de către experţii din 48 de state. Trebuie să menţionăm că,
pînă la desfăşurarea cercetării au fost analizate peste 1000 de programe şi manuale. În cadrul analizei s-a ţinut cont de
particularităţile învăţămîntului naţional ale statelor participante. La elaborarea sarcinilor au participat specialişti din
universităţi şi centre ştiinţifice, recunoscute în lume. Prelucrarea rezultatelor cercetării s-a efectuat în Germania, fiind
analizate în final în SUA şi Australia.
După cum a fost menţionat cele mai bune rezultate la matematică şi la alte ştiinţe le-au demonstrat elevii claselor a
VII şi a VIII din Singapur. Elevii din Coreea de Sud şi Japonia s-au plasat pe locurile doi şi trei la matematică şi au intrat
în primele cinci locuri la ştiinţe.
Apare întrebarea: mulţi ani la rînd, pe timpul URSS, şcoala se plasa pe locuri de frunte la predarea disciplinelor
exacte. Care sînt astăzi rezultatele obţinute la această competiţie de elevii Republicii Moldova?
Cercetările TIMSS în Republica Moldova au fost realizate pe parcursul anilor 1998 – 2005, cu implicarea
voluntarilor Centrului Naţional de Evaluare, Testare şi Politici Educaţionale în colaborare cu laboratorul ştiinţific
“Evaluare educaţională” (coord. Şt. Prof. Univ. Valeriu Cabac) al Universutăţii de Stat “Alecu Russo” [70, p. 20 – 24].
În cadrul evaluărilor internaţionale elevii moldoveni au răspuns la un test şi la un chestionar care urmărea, în special,
identificarea contextului (şcolar, familial) în cadrul căruia se desfăşoară învăţarea. Managerii şcolari şi profesorii au
răspuns, de asemenea, la chestionare speciale.
În rezultatul desfăşurării celor două evaluări la matematică şi ştiinţe (1999, 2003) a fost colectat un număr
impresionant de date descriptive, doar o mică parte fiind cunoscută unui cerc îngust de specialişti din Republica Moldova.
În rapoartele internaţionale la matematică, realizate de IEA, sînt aduse date generalizate despre performanţele elevilor din
ţările participante, mediile obţinute la diferite compartimente ale matematicii, date generale referitoare la atitudinea
elevilor faţă de matematică şi faţă de studierea ei, referitoare la curriculumul la matematică, cadrele didactice, metodele
utilizate la predarea informaticii, contextul învăţării matematicii. Examinînd rezultatele înregistrate la evaluările
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internaţionale am dori să atragem atenţia că se notează o descreştere vizibilă la matematică (469 puncte în 1999, ceea ce
corespunde locului 26 din 38 şi 460 în 2003, ceea ce corespunde locului 29 din 46). Locul 1, ocupat cu rezolvarea unui
item, şi locul 8, ocupat cu rezolvarea a 2 itemi, corelarea rezultatelor itemilor ce se referă la diferite niveluri cognitive ne
permite să tragem concluzia că elevii din R. Moldova au performanţe înalte la capitolul niveluri cognitive inferioare şi
rezultate slabe la itemii ce necesită creativitate.
Prin intermediul studierii matematicii elevii obţin competenţe de a rezolva diferite situaţii-problemă. Evaluările
iniţiale, organizate la începutul anului I de studii pentru toţi elevii admişi la Colegiul Naţional de Comerţ, permit să
conchidem că în majoritatea cazurilor aceştea sînt în stare să rezolve doar probleme standard, strict algoritmizate.
Deoarece ei reprezintă mai multe instituţii de învăţămînt preuniversitar, din diferite zone geografice şi medii rezidenţiale,
putem conchide că sînt concluzii privind situaţia din întreg sistemul de învăţămînt.
Studiile internaţionale permit a raporta propriul sistem de învăţămînt într-o anumită perioadă de timp. Ambele studii
TIMSS au arătat că rezultatele generale la matematică şi ştiinţe ale elevilor din Republica Moldova sînt mai joase de
media internaţională.
În Federaţia Rusă TIMSS a avut loc în primăvara anului 1995, cuprinzînd 14 mii de elevi din învăţămîntul secundar
general, mii de profesori şi 400 de şcoli din diferite regiuni. Procedura evaluării pentru elevi a fost neordinară. Fiecare set
de teste a cuprins peste 60 de sarcini, la rezolvarea cărora se alocau 1,5 ore. În cercetare s-au aplicat două tipuri de sarcini:
un tip cu alegerea multiplă a răspunsurilor (aproximativ 75% din sarcini) şi al doilea tip cu răspunsuri libere (se cerea să
se răspundă în scris în formă liberă, să se demonstreze sau să se exprime propriul punct de vedere). În afară de aceasta, se
cerea ca elevii să aplice concomitent cunoştinţele din matematică, fizică, biologie, chimie, ecologie etc. Majoritatea
sarcinilor, la matematică de exemplu, includeau materia studiată cu cîţiva ani în urmă. Astfel, se evalua şi trăinicia
cunoştinţelor. În timpul îndeplinirii sarcinilor elevii au fost asiguraţi cu materiale auxiliare (formule şi tabele).
Experţii Academiei învăţămîntului din Rusia consideră că rezultatele elevilor ruşi la TIMSS întrec rezultatele medii
la matematică şi aproape nu diferă de cele medii la ştiinţe. Care este astfel diferenţa între realizările elevilor ruşi şi a celor
din alte ţări? Unde sînt mai tari şi unde ar trebui să înveţe de la alţii? Cercetătorii au concluzionat că elevii ruşi rămîn în
urmă faţă de elevii altor ţări la deprinderile de expunere a raţionamentelor proprii, de a gîndi critic şi de a aplica liber
cunoştinţele în situaţii reale. Astfel, s-a constatat că ei cunosc mult, dar pot puţin.
O concluziile a TIMSS la care au fost interogaţi absolvenţii şcolilor cu studiere aprofundată a disciplinelor a
impresionat opinia publică mondială asupra rezultatelor etapei finale. Ele se tratează dublu. Prima interpretare. Prima
dată la nivel internaţional s-a evaluat nivelul pregătirii grupului de tineret care în viitorul apropiat va deveni elita
ştiinţifică şi teoretică (a proriei sau altei ţări, deocamdată nu se ştie), prezentînd locomotiva viitorului. A doua interpretare
ţine de încercarea sociologlor de a evidenţia componenta practică a pregătirii matematice şi ştiinţe a “inteligenţei
plăpînde”, adică a pregătirii ei funcţionale. La acest compartiment, Rusia a şocat pe toţi participanţii TIMSS, elevii
plasîndu-se pe locul doi la matematică (francezii – pe primul) şi pe locul trei la fizică (după norvegieni şi suedezi),
demonstrînd astfel competitivitatea în domeniul intelectual pe piaţa mondială.
Aceste date au shimbat stereotipurile existente, dînd un imbold multor discuţii publice şi ştiinţifice, în primul rînd, în
societatea americană. Menţionăm că SUA este unul dintre puţinele state, unde cercetarea ştiinţifică se consideră o normă
şi un element obligatoriu în cadrul lecţiei. Ultima reformă a învăţămîntului la ştiinţe a plasat aceste discipline la rang de
prioritate, majorînd timpul pentru instruire, ridicînd standardele, revizuind sistemul de evaluare a cunoştinţelor.
Menţionăm tot aici că şcoala americană este una dintre cele mai costisitoare, pentru întreţinerea educaţională alocîndu-se
cîte 1040 $ pentru fiecare elev, pe cînd pentru fiecare elev moldovean se alocă aproape de 100 $, iar pentru cel rus – de la
80 la 300 $. În pofida acestor eforturi, elevii americani s-au plasat la fizică şi matematică pe ultimul şi penultimul loc.
Cercetările TIMSS au respins postulatul funcţionarilor şi teoreticienilor din învăţămînt, precum că rezultatele
sistemului clasă-lecţie depind proporţional de sumele băneşti alocate în învăţămînt. Putem susţine, astfel, ideea că nu
există “cheiţa de aur” a unui succes egal pentru toate ţările, avînd în vedere că, în această sistemă complexă
(învăţămîntul), unul şi acelaşi factor nu influenţează identic calitatea învăţămîntului. În această şituaţie şi în asemenea
condiţii apar chiar senzaţii de tipul: nivelul instrucţiunii elevilor din clasele superioare în ţările care trec prin dificultăţi şi
crize economice creşte considerabil (Ungaria, Rusia, Lituania etc.). Cum se poate explica acest fenomen?
În urma analizei rezultatelor TIMSS, s-a constatat că răspunsurile corecte ale elevilor ţărilor participante în cercetare
se încadrează în mediu între 8–70%. În baza acestor date, însă, este dificil de tras concluzii exhaustive. Este, de asemenea,
evident că numai o comparaţie directă a datelor despre răspunsurile satisfăcătoare şi nesatisfăcătoare ale elevilor din ţările
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participante ar scoate în relief indicatorul eficienţei instruirii şcolare pe scară internaţională. S-a constatat, astfel, că
randamentul sistemului de învăţămînt obligatoriu se încadrează în limita a 10%, fapt constatat de Serviciul Gallap în 1988.
În cercetare s-au luat în consideraţie “indicatorii contextuali”. Cu alte cuvinte, cercetătorii au evaluat şcoala nu
numai după schema tradiţională (structura generală, “costul”, gradul civilizaţiei, numărul de ani la studii obligatorii,
vîrsta înmatriculării în şcoală, durata anului de studiu, săptămînii şi lecţiei, densitatea planurilor şi programelor
standarde de învăţămînt, lucrul pentru acasă, folosirea computerelor şi calculatoarelor de mînă etc.), dar s-a ţinut cont şi
de “context”. S-a ţinut cont de mediul şi starea clasei, (cumpărîndu-se multe camere scumpe de luat vederi), organizarea
timpului liber al elevilor etc. S-a calculat numărul de cărţi din bibliotecile familiale (pe bucăţi), de studiile părinţilor, de
existenţa computerelor în familie şi chiar de longivitatea vieţii persoanelor cu studii superioare (de exemplu în Republica
Africană de Sud, Japonia ş.a.).
Drept unul dintre indicatorii calităţii învăţămîntului a fost luat nivelul de trai al populaţiei din ţără. În legătură cu
aceasta apare întrebarea: de ce nivelul învăţămîntului în SUA este mult mai jos deşi nivelul de trai al populaţiei este cu
mult mai înalt decît în alte ţări?
Drept răspuns poate servi analiza comparativă, efectuată de B. S. Gherşunski referitor la SUA şi Rusia [173, p. 99 –
102]. Autorul porneşte de la ideea că, calitatea învăţămîntului este multiaspectuală, multidimensională şi ample conform
tratării. Ea nu poate fi tratată numai în cadrul parametrilor învăţămîntului. Calitatea învăţămîntului este o categorie socialeconomică şi social-culturală, prezentînd principala sferă a societăţii, şi determină potenţialul economic, intelectual şi
moral al oricărei ţări. De aceea este evident să fie evaluată nu numai cu ajutorul parametrilor pedagogici, dar şi cu ajutorul
criteriilor din afara domeniului învăţămîntului. În acest sens, calitatea învăţămîntului corelează cu categorii globale ca
nivel de viaţă, potenţialul economic al ţării, dinamismul societăţii, capacitatea de adaptare la schimbările din lume etc.
Dacă rămînem în limita parametrilor din învăţămînt, putem vorbi numai despre calitatea procesului de învăţămînt şcolar,
despre aceea cum profesorul îşi realizează obiectivele în cadrul procesului, însă nu despre calitatea învăţămîntului drept
categorie socială amplă. Menţionăm că înlocuirea noţiunilor la evaluarea calităţii învăţămîntului este incorectă. Testările,
concursurile, olimpiadele internaţionale pot constata numai rezultatele intermediare referitor la sistemul pedagogic,
calitatea lucrului şcolii etc. La baza acestor evaluări stau indicatorii cunoştinţelor (de aceea şi se aplică testul), dar nu
nivelul pregătirii absolventului pentru viaţă, cît de independent se poate realiza el ca personalitate, să manifeste iniţiativă,
să capete profesie, să-şi înceapă o afacere, să găsească de lucru etc.
Autorul nu neagă importanţa CPD, dar consideră că nu există o corelare directă între aceşti parametri particulari şi
categoriile generale ale calităţii vieţii. În opinia lui, trebuie comparat nivelul vieţii cetăţeanului american şi celui rus,
potenţialul lor economic, ştiinţifico-tehnic şi etico-moral. Raţionamentele aduse în continuare au un caracter decudctiv
general, de aceea pot fi aduse argumente contrare. Esenţialul constă, însă, în evidenţierea tendinţei. În şcoala americană,
odată cu primele zile ale aflării copilului în ea, accentul se pune nu numai pe CPD. Principalul este formarea
sentimentului de demnitate a fiecărui elev, care trăieşte într-o societate liberă, evidenţierea aptitudinilor şi intereselor,
formarea mediului pentru învăţămîntul diferenţiat, în corespundere cu cerinţele elevilor, formarea personalităţii omului
capabil să trăiască şi muncească într-o societate cu economia de piaţă dezvoltată. Copilul se educă pentru a se realiza
independent în viaţă fără o tutelă din partea statului, părinţilor, societăţii. Şcoala acordă numai un start, creează condiţii
pentru ca el să-şi cunoască aptitudinile şi să aleagă traiectoria în viaţa individuală.
În societatea americană omul se formează singur. El se supune legilor şi regulilor societăţi, care îl orientează spre
crearea condiţiilor pentru realizarea de sine stătătoare a personalităţii. În asemenea condiţii învăţămîntul este mai eficient
decît în societăţile totalitare cu sisteme rigide, unde se impune un învăţămînt “mediocrizat” şi nivelat. De rînd cu acestea,
autorul consideră că americanii nu conştientizează aceste priorităţi ale sistemului lor de învăţămînt.
Cît priveşte alocarea mijloacelor financiare, se constată că în SUA se alocă mai multe finanţe la construcţia
edificiilor de învăţămînt şi celor sportive, la consolidarea bazei tehnico-materiale a şcolii, la editarea manualelor şi
asigurarea unui salariu decent pentru profesori. Şcoala americană are, însă, priorităţi şi valori, diferite de şcoala rusă. Pe
americani puţin îi interesează politica, strategia, filozofia învăţămîntului. Fiecare conducător de stat, district, instituţie de
învăţămînt este şi un reprezentant politic, un strateg în domeniul învăţămîntului. Valorile societăţii americane sînt
cunoscute şi respectate de toţi.
Nivelul vieţii este o derivata a manifestării individuale a fiecărei personalităţi. Aceasta se corelează neapărat cu
calitatea învăţămîntului; în SUA calitatea învăţămîntului se evaluează după unii parametri, în Rusia – după alţii.
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În SUA este răspîndit mitul insuficienţei de pregătire funcţională a americanilor. B. S. Gherşunski consideră că, în
realitate, indicele CPD este mai mic, dar numai la nivelul şcolii secundare, cu ceea ce sîntem de acord. În SUA există,
însă, şi un mecanism puternic de compensare a acestor deficienţe la nivelul învăţămîntului profesional (instituţii
superioare de învăţămînt, colegii, şcoli profesionale etc.). Reculul omului în SUA este, mai întîi de toate, reculul
profesional, iar în consecinţă şi reculul tuturor instituţiilor de învăţămînt profesional.
Aici am dori să cităm opinia ex-preşedintelui SUA W. Klinton, care, în opinia noastră, este binevenită managerilor
moldoveni din toate sferele şi nivelurile de activitate: “Învăţămîntul este problema securităţii naţionale, excepţional de
important pentru viitorul nostru. Consider că activitatea prioritară în apropiaţii patru ani este de a asigura, ca toţi
americanii să obţină cea mai bună instruire din lume”.
Cercetătorul A. N. Djurinski [98], analizînd dezvoltarea învăţămîntului în lumea contemporană consideră că
menţinerea învăţămîntului şcolar la un nivel înalt este o premisă pentru dezvoltarea dinamică a societăţii. Statele industrial
dezvoltate obţin realizări economice considerabile datorită atragerii în sistemul de învăţămînt a cadrelor instruite şi
calificate. Aici însă, trebuie de menţionat că nu există o schemă rigidă de criterii şi indicatori ai eficienţei învăţămîntului.
Autorul apreciază în legătură cu aceasta, pregătirea bună a tineretului, formarea în instituţiile de învăţămînt a generaţiei cu
iniţiativă, capabile să muncească şi să tindă spre prosperitate.
E de notat că indicii eficienţei învăţămîntului din ţările dezvoltate cresc, printre care şi nivelul mediu statistic al
studiilor populaţiei. De exemplu, la finele anilor 90 ai sec. XX aproximativ 95% din cetăţenii cu drept de vot din Statele
Uniunii Europene aveau studii de IX clase, pe cănd în SUA în rîndurile populaţiei mature (de la 25 ani şi mai mult),
încadrată în producere, a crescut numărul de oameni cu studii secundare. Între anii 1970 – 1984, de exemplu, nivelul
studiilor a crescut de la 52% – la 82,3%. În Japonia, deja în 1980 58 % din absolvenţii instituţiilor, încadraţi în piaţa
muncii aveau studii secundare, pe cînd astăzi Japonia rezolvă cu succes problema asigurării majorităţii cetăţenilor cu
studii superioare.
Succesele învăţămîntului şcolar în lumea contemporană sînt necondiţionate. Ridicarea medianei nivelului de
învăţămînt este urmată de scăderea calităţii pregătirii elevilor în şcolile de cultură generală; se diversifică şi se măreşte
decalajul în pregătirrea calitativă, se cere îmbunătăţirea CPD şi lichidarea insuficienţei de instrucţiune a multor tineri, care
se vor încadra în diferite domenii ale vieţii sociale.
Pedagogii consideră că nivelul instrucţiunii devine tot mai nesatisfăcător. Actualmente creşte neliniştea pentru o
instruire calitativă şi fundamentală în cadrul şcolii. De aceea în unele state apar documente şi cercetări speciale de tipul:
“Naţiunea în pericol”, cum a fost întitulat raportul comisiei speciale pentru învăţămînt pe lîngă preşedintele SUA în anul
1983. În raport se stipulează ideea precum că calitatea învăţămîntului a coborît pînă la nivelul critic.
Învăţămîntul este influenţat şi actualmente de fenomenului analfabetismului funcţional. Noţiunea de analfabetism
funcţional a introdus-o L. P. Velis în lucrarea “Scrisoare despre analfabetismul funcţional”. În opinia autorului
analfabetismul funcţional include mai multe gradaţii. Într-un grup de doi oameni, unul se deosebeşte întotdeauna de
celălalt printr-un analfabetism substanţial. Însă trebuie stabilită limita analfabetismului funcţional, care în ţările industrial
dezvoltate se determină în modul următor: se consideră analfabet funcţional omul, care a urmat cursul de instruire şcolară
obligatorie, însă nu posedă deprinderi de citire, scris, numărare în aşa limită, în care aceastea ar fi suficiente pentru
soluţionarea problemelor vieţii cotidiene.
Analfabetismul funcţional devine flagelul şcolii şi societăţii contemporane. De exemplu, în SUA şi ex-URSS s-a
înregistrat în 1988 13% de oameni cu analfabetism funcţional. În Europa Apuseană acest indicator a crescut în 10 ani, din
1980 – 1990, de la 4 – 6% pînă la 10 – 12%. În anii 2000 acest indice în SUA a atins 30 de milioane, iar în Europa
Occidentală – 60 de milioane.
Asupra instruirii s-a manifestat negativ extinderea sistemului învăţămîntului secundar general complet. După cum
consideră autorii raportului “Naţiunea în pericol”, şcoala secundară superioară este inundată de un val de mediocritate.
Din cauza trecerii acestui tip de învăţămînt în învăţămînt de masă, cunoştinţele elevilor s-au devalorizat; punctajul
cotidian al absolvenţilor şcolii secundare superioare a scăzut pînă la limita minimă.
În învăţămîntul secundar general complet din SUA îşi fac studiile o treime din elevi. Conform datelor experţilor,
elevii americani posedau în anii 1980 cunoştinţe mai proaste decît în anii 1970. Fiecare al 5-lea elev din clasele superioare
nu poate indica pe hartă, unde se află ţara lor. În anul 1972 punctajul maxim la ştiinţe şi matematică îl acumulau 1,7 %
elevi din şcoala secundară superioară, pe cînd în anul 1982 – numai 0,8 %. Deosebit de alarmantă este situaţia în
instituţiile de învăţămînt public.
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Nivelul calităţii învăţămîntului scade şi în alte ţări ale lumii. De exemplu, în Franţa pregătire satisfăcătoare au
aproximativ o treime din absolvenţii liceului. În Japonia, unde situaţia generală este mai bună (90% din elevi finisează cu
succes cursul de învăţămînt general), cam 100 mii de elevi abandonează anual şcoala secundară superioară, fără a obţine
certificatul de absolvire. În comparaţie cu 1950 elevii demonstrează cunoştinţe mult mai superficiale. (Conform datelor
din 1991, nota medie a reuşitei elevilor şcolii primare la limba niponă este considerată insuficientă.)
Calitatea învăţămîntului depinde de starea predării disciplinelor, care variază de la o ţară la alta. De exemplu, în
1990, la competiţiile internaţionale la matematică şi ştiinţe elevii niponi deţineau locul 1 şi 2; elevii din Rusia demonstrau
o pregătire mai proastă, decît în anii anteriori. Dacă în anii ‘80 ei aproape întotdeauna se plasau pe locul 1 la olimpiadele
internaţionale la aceste discipline, actualmente ei se plasează pe locurile 8, 9 şi mai jos.
O tendinţă negativă este înregistrată în legătură cu fenomenul majorării/ridicării notelor pentru cunoştinţele elevilor.
Această tendinţă se manifestă ca un “virus internaţional” în problema calităţii învăţămîntului. Chiar Franţa, unde sînt cele
mai obiective comisii de examinare la BAC, n-a fost ocolită de această boală. Conform observaţiilor specialiştilor,
numărul liceenilor, care au susţinut Bac-ul în perioada anilor 1950–1980 a crescut nu datorită ridicării eficienţei instruirii,
ci indulgenţei examenatorilor.
În cercurile pedagogice se consideră că pentru ridicarea nivelului calităţii învăţămîntului trebuie modernizat mai
întîi conţinutul, formele şi metodele învăţămîntului. În statele avansate se întreprind acţiuni pentru a se ridica rezultatele
învăţămîntului, în fruntea mişcării pentru ridicarea calităţii învăţămîntului aflîndu-se SUA. Pentru a îmbunăţăţi rezultatele
şcolii în această ţară vin cu eforturi comune puterea centrală şi locală, profesorii şi comunitatea. Stimularea activităţii
şcolii în această direcţie se exercită prin intermediul acreditării instituţionale, confirmîndu-se eficienţa instituţiei la
compartimentul calitatea învăţămîntului (şcoala obţine credite complementare).
În 1991 guvernul SUA a acceptat documentul “America – 2000: strategia învăţămîntului”. Documentul conţine patru
obiective de bază: perfecţionarea în mod radical a şcolilor existente; crearea “instituţilor de generaţie nouă” (una mie către
anul 2000); deprinderea fiecărui american de a se autoinstrui pe parcursul întregi vieţi; mobilizarea eforturilor mediului
social (comunei şi familiei). S-a planificat ca la începutul mileniului al treilea să se obţină următoarele rezultate: 90% de
adolescenţi vor finisa şcoala medie superioară; toţi elevii vor avea posibilitate să obţină pregătirea de bază la limba
engleză, matematică, ştiinţele naturii, geografie; elevii americani se vor plasa pe locul I în lume la matematică şi ştiinţele
naturii; fiecare matur va fi alfabetizat funcţional. Pentru rezolvarea acestor obiective s-au mobilizat eforturile pedagogilor
din diferite asociaţii profesionale care, la rîndul lor, determină cauzele insuccesului şcolar şi duc lupta cu abandonarea
şcolii.
Un interes şi o grijă deosebită, cînd este vorba despre calitatea învăţămîntului o demonstrează Marea Britanie. Astfel,
în 1993, s-a publicat raportul “A învăţa pentru a propăşi. Viziune radicală despre învăţămîntul actual şi strategia pentru
viitor”. Recomandările pentru a obţine rezultate pozitive în schimbarea învăţămîntului se formulează în el ca obiective:
reducerea volumului conţinutului în învăţămîntul obligatoriu; perfecţionarea sistemului de ridicare a calificării
profesorilor, concentrarea managementului învăţămîntului şi pregătirii cadrelor de profesori în mîinile unui organ;
majorarea investiţiilor în învăţămînt, dezvoltarea participării comunităţii în activitatea şcolii.
Conform rezultatelor analizei efectuate, putem constata că actualmente în lume sunt tot mai pronunţate următoarele
tendinţe în domeniul calităţii învăţămîntului:
1) în unele ţări persistă mitul despre cel mai bun sistem de învăţămînt cu cea mai înalta calitate;
2) calitatea învăţămîntului îşi găseşte reflectare în “efectul capitalei”, atunci cînd este vorba despre un privilegiu
social şi teritorial;
3) se pune în valoare statutul profesorului în societate;
4) se perfecţionează curriculumurile educaţionale, programele de studiu;
5) se atrage în învăţămînt potenţialul ştiinţific, pedagogic şi managerial;
6) sfera socială şi cea umanitară depun eforturi pentru a asigura “deservirea” valorilor şi interpretarea realităţii;
7) se dezvoltă acreditarea instituţională şi notificarea documentelor de studii;
8) se extinde participarea elevilor la competiţiile internaţionale;
9) se întreprind acţiuni de alfabetizare funcţională a populaţiei;
10) se măresc alocările financiare în sistemul de învăţămînt;
11) are loc perfecţionarea pregătirii pentru viaţă şi formarea capacităţii de integrare în viaţa socială şi economică;
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12) se valorifică capacitatea de a aplica cele învăţate în practică şi se reduce enciclopedismul exagerat din
învăţămînt;
13) abordarea calităţii învăţămîntului în dependenţă de starea social-economică a ţării;
14) compararea calităţii învăţămîntului în raport cu nivelul de viaţă etc.

II. 2. Abordarea calităţii învăţămîntului prin paradigmele şi practicile de învăţămînt
Dacă recunoaştem necesitatea şi posibilitatea managementului calităţii învăţămîntului ca management prin rezultate
sau pe baza de rezultate, apare întrebarea-cheie: “Ce este rezultatul învăţămîntului, a activităţii de învăţămînt?”. Întrebarea
în cauză duce la altă întrebare, nu mai puţin importantă: “Care paradigmă a învăţămîntului se utilizează în şcoală şi ce
practică de învăţămînt realizează?”. Paradigmele şi practica de învăţămînt alese şi realizate conştient sau inconştient în
şcoala concretă determină rezultatele învăţămîntului.
Răspunsul la aceste întrebări depinde de tratarea noţiunii de paradigmă şi de practică de învăţămînt. E de notat mai
multe poziţii apropo de paradigme. Unii numesc paradigmă idee de bază, alţii – sistem de principii, ai treilea – direcţia şi
caracterul schimbărilor, ai patrulea – concepţie de păreri, ai cincilea – numesc orice din cele menţionate sau formă de
practică educaţională; ai şaselea – schemă conceptuală iniţială, model de punere a problemei şi de rezolvare a ei, a
metodelor de cercetare, dominante pe parcursul unei perioade istorice; ai şaptelea – teoria (sau modelul, tipul de punere a
problemei, acceptate în calitate de exemplu în rezolvarea sarcinilor de cercetare etc. [52, p.46; 153; 154]
În cercetarea noastră utilizăm termenul de paradigmă în sens de idee conceptuală iniţială care domină pe parcursul
unei anumite perioade de timp[52]. Conform remarcabilei teorii a paradigmei, propuse de Th. Kuhn, schimbul paradigmei
ţine de înlăturarea zgomotului informaţional. De aceea, pe parcursul întregii evoluţii a civilizaţiei noastre, paradigmele au
reflectat, de regulă, sub diverse forme alternative de abordare a instruirii, educaţiei şi învăţămîntului în ansamblu.
Actualizarea necondiţionată şi totală a uneia dintre paradigme contribuia, în epoca respectivă, la conturarea unui ansamblu
de mijloace şi practici ce o deosebeau. Paradigmele se folosesc mai mult sau mai puţin timp; ele se schimbă rar sau
repede; cele noi se formează şi fundamentează mult timp; în baza lor se construiesc diferite practici educaţionale.
În dependenţă de criteriul istorismului şi timpului se poate evidenţia paradigma clasică, nonclasică şi contemporană a
învăţămîntului; dar ideile conceptuale ale paradigmelor învăţămîntului atrag după sine şi viziunile despre copil, logica
instruirii, educaţie şi dezvoltărea lui. Logica învăţămîntului se înscrie în două abordări:
— abordarea socioculturală, care are la bază principiul cultural-formativ în învăţămînt, unde logica procesului
educaţional porneşte de la anumite programe ale maturilor spre copii.
— abordarea antropologică, în baza căreia stă principiul corespunderii învăţămîntului cu natura; logica realizării
procesului de învăţămînt porneşte de la elev – spre programe.
Conform acestor abordări se conturează paradigmele:
— paradigma izolată de personalitate care presupune transmiterea cunoştinţelor ştiinţifice, tehnice, culturale, istorice,
sociale, a experienţei dobîndite de omenire pe parcursul istoriei. Posibilităţile, dorinţele, necesităţile personalităţii
copilului, de regulă, nu se iau în consideraţie.
— paradigma orientată spre personalitate care propune pedagogului să ţină cont, mai întîi de toate, de natura unui
copil concret (predispoziţiile, aptitudinile, posibilităţile, interesele, necesităţile personale ale lui etc.) Aici principalele
categorii sînt: personalitatea, individualitatea, conştiinţa individuală, copilul ş.a., esenţa acestei paradigme fiind expusă
concis încă la începutul secolului XX de către J. Dewey. El a dezvoltat ideea progresistă precum că “copilul este centrul,
începutul şi sfîrşitul la toate. Aspectul personalităţii şi a caracterului lui este mai important decît conţinutul disciplinei de
învăţămînt. Cunoştinţele nu se implementează din afară; învăţarea este un proces activ, care se bazează pe asimilarea
organică, care vine din interior. Nu programa, ci copilul trebuie să determine calitatea şi cantitatea instruirii” [autpud: 111,
p. 21 – 22].
C. N. Ventţel considera că “nu copilul aparte, nu personalitatea individuală umană există pentru cultură ca mijloc şi
armă de dezvoltare a culturi, ci cultura există ca mijloc şi armă de dezvoltare şi perfecţionare a personalităţilor individuale
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unice”. Autorul pledează pentru a oferi elevului dreptul de a alege din comoara culturii ceea ce necesită el ca
individualitate unică. El mai menţiona că, “dacă respingem acest drept şi nu ne străduim să-l realizăm, atunci ne vom
strădui să înscriem printr-un extras din toată cultura contemporană care o cuprinde ca un întreg, fiecare copil, fiecare
personalitate umană individuală, aşa cum o fac sistemele dominante de educaţie şi cele din învăţămînt; atunci aceasta va
conduce doar spre nivelarea totală spirituală, pentru ca cultura umană să căpete tot mai mult un caracter exterior, aparent.
Nervul oricărei culturi adevărate – individualitatea creativă – va fi ucis, şi la un nivel înalt de cultură va domina în
realitate cultura moartă a şabloanelor, a mediocrităţii” [autpud: 171, p.6]. Putem constata astfel că C. N. Ventţel apreciază
corect ambele paradigme.
Conştient sau inconştient, activitatea fiecărei şcoli este dominată de paradigma izolată de personalitate sau de
paradigma orientată spre personalitate. Mulţi oameni de ştiinţă [52] şi practicieni consideră că prima paradigmă este
depăşită, neprogresivă, pe cînd paradigma a doua este actuală, valoroasă şi eficientă. Cercetările noastre arată că
majoritatea şcolilor din Republica Moldova mai lucrează în regimul paradigmei izolate de personalitate. Pentru
confirmare am apelat la managerii şcolari în a indica complexul metodicilor diagnostice, cu ajutorul cărora în şcoală se
determină parametrii de personalitate a copilului (instrucţiunea, posibilităţile reale instructiv-educative, tipul
temperamentului, caracterul asimetriei funcţionale a emisferelor cerebelului, necesităţile personale etc.). S-a constatat că,
deşi prin declaraţii, mulţi practicieni evită paradigma izolată de personalitate, de facto o practică. Învăţămîntul socialorientat nu este identic cu cel izolat de personalitate, însă nici de cum nu neagă valorile şi progresul învăţămîntului, la
baza căruia se află studiul iniţial şi cunoaşterea personalităţii copilului. Orientarea socială presupune, astfel, evidenţa
cerinţelor tuturor beneficiarilor sociali, în mediul căruia rolul de bază îl ocupă copilul.
Paradigmele nominalizate sînt contradictorii, antonime, alte stări intermediare nu pot exista între ele. Atunci cînd
managerii sau pedagogii introduc un alt tip de paradigmă social-orientată, antipod orientării spre personalitate, putem
nota că se produce o denaturare evidentă a paradigmelor.
Paradigma social-orientată poate fi adusă la extremitate atunci, cînd orice practică pedagogică ale acestei paradigme
se orientează spre necesităţile societăţii, mediul social, dar ignoră complet studierea intereselor, necesităţilor, aptitudinilor,
posibilităţilor copilului. În asemenea situaţie paradigma social-orientată şi cea izolată de personalitate se suprapun, de
aceea se reliefează paradigma antipodă celei orientate spre personalitate.
Între paradigma personal-orientată şi cea social-orientată se caută şi se ştabileşte o balanţă, care, fără îndoială, ţine
cont de particularităţile copilului, însă în acest caz copilului i se propun valori, scopuri, conţinuturi de învăţămînt,
importante pentru el şi societate. Deci, în acest caz, practică educaţională este concomitent personal şi social-orientată.
În fine, menţionăm că calitatea paradigmelor presonal–orientate a învăţămîntului este mai avansată, decît cea mai
bună realizare a paradigmei personal-izolată.
În cadrul acestor paradigme ale învăţămîntului se realizează activitatea şcolilor şi se developează în rezultat diferite
practici educaţionale. Cercetările lui A. M. Moiseev şi M. M. Potaşnic scot în evidenţă următoarele practici de învăţămînt:
cognitivă, emoţional-valorică, de autodeterminare, de autorealizare a personalităţii; practica subiectului, practica
valeologică, practica creativă, practici educative [173, p. 149–174]. Dacă prezentăm grafic argumentele enunţate,
practicile pot fi înglobate în următoarea schemă (Fig. 7):
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Fig. 7. Paradigmele învăţământului şi practici de învăţământ.
Evidenţierea acestor practici de învăţămînt necesită determinarea specificul lor, ceea ce vom prezenta în continuare.
Vom începe cu practica cognitivă care presupune determinarea rezultatelor activităţii de învăţămînt a elevilor conform
CPD. Această practică se divizează în experienţa şcolilor în: practica academică, practica reală (rezultatele învăţămîntului
se determină numai în conformitate cu cunoştinţele teoretice asimilate) şi practica orientată spre pragmatism (rezultatele
învăţămîntului se determină numai conform deprinderilor practice ale elevilor). În cadrul paradigmei CPD instruirea ne
indică numai nivelul însuşirii materiei de studiu şi foarte puţin ne vorbeşte despre gradul de dezvoltare (îndeosebi, a
dezvoltării spirituale a copilului), cu toate că spiritualitatea este mai importantă, mai valoroasă pentru omul în creştere.
Mulţi manageri şi pedagogi, în societatea inovaţională contemporană, consideră că practica cognitivă nu este
progresivă, că este percepută negativ la nivel afectiv, fără a se face o analiză specială; ea se identifică cu paradigma izolată
de personalitate, ceea ce, în viziunea noastră, este de multe ori incorect, neadecvat, deşi nu întotdeauna.
Izvoarele practicii cognitive încep de la postulatele didactice ale lui J. A. Comenius despre sistemul clasă-lecţie şi
notare ca mijloc de evaluare a cunoştinţelor şi priceperilor asimilate. Actualmente, unele idei ale practicii cognitive,
evidenţiate de marele pedagog, produc o înstrăinare a personalităţii elevului. Pentru Comenius, de exemplu, metoda este
atotputernică, înstrăinată şi independentă, atît de profesor căt şi de elev; ea este un algoritm care acţionează automat şi
efectiv; ea este srict pocedurată; în genere ea este “sufletul obiectelor – ordine”. Autorul vedea didactica ca metodă
ezoterică şi tirajată. Dar, actualmente sub influenţa tendinţelor tehnocrate şi al implementării standardelor educaţionale
uneori omul este ignorat, deoarece în mîinile profesorului şi managerului conservator ele devin valori şi instrumente
absolute.
Una dintre dificultăţile practicii cognitive orientate spre personalitate este că ea presupune studierea multilaterală a
personalităţii copilului, dar metodici pentru aceasta lipsesc. Există numai experienţă empirică şi unele metodici
pedagogice, psihologice, psihoterapeutice, heurofiziologice unilaterale, lipsite de legătură, dificil de integrat şi complicate,
uneori chiar imposibil de aplicat.
O dificultate evidentă care nu trebuie trecută cu vederea, este faptul că pregătirea, formarea cadrelor didactice în
universităţile noastre se efectuiază conform practicii cognitive, unde domină caracterul impersonal. De aceea, pentru a
produce transferul şcolii la paradigmele noi ale învăţămîntului, este nevoie de o formare iniţială a cadrelor didactice în
universităţi în conformitate cu aceste paradigme. Şi, în fine, considerăm că practica cognitivă de învăţămînt poate fi atît
înstrăinată de personalitate, cît şi orientată spre personalitate; totul depinde de paradigma promovată (conştient sau
inconştient) de profesorul şi de managerul şcolar.
Practica afectiv-valorică presupune determinarea rezultatelor activităţii educaţionale conform confortului elevului în
clasă şi în colectiv. Drept exemple de instituţii educaţionale, unde se promovează această practică, pot servi “Şcoala
fericirii”, “Şcoala relaţiilor umane”, “Şcoala pedagogiei colaborării” etc. [52]. Izvoarele acestei practici vin de la I. H.
Pestalozzi, J. J. Rousseau. J. H. Pestalozzi considera că principalul în învăţămînt este personalitatea, şi nu metoda. Scopul
şcolii el îl vedea în educarea “omeniei adevărate”, presupunînd că şcoala trebuie să devină pentru copil casă părintească.
El a creat şcoala în care se dezvoltau multilateral şi armonios forţele şi aptitudinile înnăscute ale elevilor, unde influenţa
educatorului asupra copilului era în concordanţă cu natura acestuia; dezvoltarea forţelor fizice, intelectuale şi morale se
întemeiau pe iubire şi credinţă [29, p. 94–112].
În cadrul practicii afectiv-valorice se realizează teoria educaţiei libere. De aceea aici îşi găsesc locul noţiunile de
iubire, credinţă, creaţie, individualitate, dezvoltare, spontanietate, jocul, umorul etc. Această practică poate fi orientată
spre personalitate, dar poate fi şi impersonală. În ultimul caz copilul creşte ca iarba în cîmp, dezvoltarea fiind spontană.
Reprezentanţii practicii afectiv-valorice sînt cu mult mai puţini, decît reprezentanţii practicii cognitive, însă ei sînt evident
mai individualizaţi, mai pronunţaţi, mai creativi şi mai activi.
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Dificultatea pronunţată a practicii date este problema obţineri de către elevi a cunoştinţelor valoroase. Mulţi
pedagogi stau în faţa unei dileme: dacă nu impuui elevul să înveţe, el nu va poseda cunoştinţe bune. Dar, dacă îl vei
impune, vor apărea rezultate scăzute în lucrul pedagogilor care promovează practică afectivă, adică privind starea generală
a copilului.
În baza practicilor enunţate balansează productiv funcţia motivaţională a şcolii, care permite omului să înveţe
independent pe parcursul vieţii întregi, ceea ce este nu mai puţin valoros; pentru a da posibilitate de a micşora volumul
programelor şcolare.
Altă practică educaţională este practica autodeterminării. Rezultatul activităţii şcolii, care lucrează în albia ideii
autodeterminării, este capacitatea copilului de a alege independent calea de învăţămînt (chiar şi conţinutul, formele,
metodele obţinerii lui), alegerea morală, alegerea valorilor etc. (amănuntele vezi în 52, p. 562–565).
Practica autorealizării personalităţii constă în aceea că rezultatele învăţămîntului în şcoală se determină conform
plenitudinii realizării predispoziţiilor, aptitudinilor, intereselor şi necesităţilor elevului. Această practică îşi găseşte
reflectare în tehnologia autodezvoltării personalităţii, elaborată de M. Montessori. Autorul a tratat copilul ca pe o fiinţă
capabilă de a se autodezvolta considerînd că scopul esenţial al şcolii este acordarea aşa numitei “hrane” pentru procesul
firesc al autodezvoltării copilului, crearea mediului înconjurător care ar contribui la aceasta. Ea considera că singurul care
îl înţelege pe un copil este un alt copil. Aceste idei se referă atît la domeniul cognitiv, cît şi la dezvoltarea altor sfere ale
personalităţii. În comparaţie cu practica audodeterminării, care are un caracter spontan, această practică poartă un caracter
dirijat flexibil, se sprijină pe studierea personalităţii, avînd un set special de metodici pedagogice şi psihologice (amînunte
vezi în 52, p. 454 – 457).
În practica bazată pe subiect rezultatul se determină conform gradului de dezvoltare a absolventului ca subiect, adică
cum se poate ajuta ca subiect al propriei instruiri şi dezvoltări, cum poate formula şi pune scopuri de sine stătătoare; cum
caută propriile căi şi mijloace de realizare ale lor; cum realizează autoevaluarea activităţii de instruire etc. Această practică
trebuie realizată preponderent în exteriorul şcolii, numai să nu fie dusă la absurd.
Practica valeologică presupune evaluarea rezultatelor învăţămîntului conform indicilor somatici ai copilului, adică a
sănătăţii corpului, organelor interne şi funcţiilor sistemelor anatomo-fiziologice şi psihice.
Practica creativă presupune evaluarea rezultatelor învăţămîntului conform aptitudinii creative, formate la copil.
Astfel de activitate poate fi dezvoltată atît într-un domeniu anumit, cît şi într-un grup de domenii.
Practicile educative sînt orientate spre dezvoltarea nivelului de socializare a copilului, formării cunoştinţelor etice,
estetice, ecologice etc. / formarea deprinderilor de comportament / a nivelului de dezvoltare estetică, etică, fizică etc.
Rezultatele educaţiei sînt evaluate întotdeauna conform valorilor atitudinale faţă de Patrie, propria persoană, de cultură
etc.
Practicile evidenţiate îşi găsesc aplicare, într-o măsură mai mare sau mai mică, în sistemul de învăţămînt
preuniversitar din Republica Moldova.
Trecerea în revistă a rezultatelor cercetării calităţii învăţămîntului în diverse paradigme şi practici de învăţămînt ne
permit să formulăm următoarele concluzii:
1. Practicile de învăţămînt evidenţiate pot fi încadrate în paradigma izolată de personalitate sau în paradigma
orientată spre personalitate. Datorită cauzelor subiective şi obiective învăţămîntul tradiţional din Republica
Moldova are un caracter preponderent impersonal.
2. Aplicarea oricărei practici de învăţămînt trebuie legată întotdeauna de paradigma, în limita căreia această practică
se realizează. Orice practică de învăţămînt, realizată în cadrul paradigmei orientate spre personalitate, dă
întotdeauna rezultate mult mai bune la învăţătură, de aceea în cadrul ei se obţine o calitate superioară a
învăţămîntului.
3. Fiecare practică educaţională enunţată în limita paradigmei respective orientează profesorul şi şcoala spre
evaluarea activităţilor educaţionale conform diferitor indici care exprimă rezultatele învăţămîntului.
4. Pentru tot ce se va considera rezultate ale învăţămîntului (cunoştinţele diferite la obiecte, priceperile practice,
deprinderile activităţii intelectuale, creativitatea, priceperea de a se autodeteremina în toate, dezvoltarea
funcţiilor de subiect, confortul copilului în şcoală etc.) şcoala trebuie să elaboreze proceduri, mecanisme,
metodici, tehnologii de determinare a acestui rezultat. Fără aceaste instrumente managementul calităţii
învăţămîntului ca şi managementul în baza rezultatelor este imposibil.
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5. Fiecare practică de învăţămînt în cadrul paradigmei se orientează spre rezultatul determinat, adică necesită
inevitabil un specific al conţinutulului învăţămîntului, procesului instructiv-educativ, metodelor, tehnologiilor şi
strategiilor educaţionale.

Capitolul III
MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÎNTULUI,
COMPONENTĂ A TEORIEI CALITĂŢII

III.1. Experienţa managementului calităţii în diferite sisteme sociale şi direcţiile
de aplicare ale ei în învăţămînt
Apariţia şi dezvoltarea teoriei managementului calităţii este legată de domeniul producerii materiale. Aici ea a
parcurs o evoluţie complicată şi s-a format ca ramură indepententă a cunoaşterii ştiinţifice [83; 132; 156; 157; 158; 1567].
Ştiinţa managementului calităţii s-a format în condiţiile revoluţiei tehnico-ştiinţifice, atunci cînd pentru soluţionarea
problemelor multiple ale calităţii nu puteau fi valabile metodele tradiţionale, sporadice, acţiunile întîmplătoare. Obiectul
ei de cercetare sînt legităţile managementului calităţii ca fenomene tehnice şi social-economice. Ea studiază diferite
aspecte ale calităţii: tehnice, organizatorice, economice, social-psihologice [156].
Cercetări active în managementul calităţii produselor în fosta URSS, în componenţa căreia era şi R.S.S.M., au
început în 1955, odată cu elaborarea şi implementarea sistemului de producere a produselor fără defecte. În anii următori
acest sistem (sistemul muncii fără defecte, sistemul complex al managementului calităţii produselor – SCMCP) [83; 167]
a evoluţionat, s-a perfecţionat. SCMCP este, în esenţă, performanţa superioară în domeniul teoriei şi practicii
managementului calităţii produselor. Ea a fost implementată în anii 70 – 80 ai sec. XX în sute de întreprinderi din URSS.
Şi nu întîmplător, multe dintre ideile managementului calităţii se sprijină pe aceste realizări.
Conţinutul fundamental al SCMCP îl constituie mulţimea acţiunilor, metodelor şi mijloacelor, orientate spre
stabilirea şi menţinerea nivelului necesar al calităţii fabricatelor pe parcursul elaborării, confecţionării şi utilizării lor.
SCMCP are la bază următoarele idei:
1. Managementul calităţii trebuie să se realizeze la toate etapele ciclului de viaţă al produselor (nivelul ei înalt
trebuie să se pună în cadrul proiectării şi elaborării, în baza realizărilor avansate ale ştiinţei şi tehnicii; să se
obţină în cadrul producerii, în baza tehnologiei avansate şi a muncii, lipsite de defecte; să se menţină la etapele
exploatării, în baza condiţiilor reglementate şi a formelor de deservire). Scopul sistemului calităţii este
minimizarea pierderilor la toate etapele ciclului de viaţă al produselor.
2. SCMCP se sprijină pe principiile teoriei managementului general. Ca sistem managerial el reprezintă un circuit
închis. Componentele lui de bază sînt: planificarea nivelului calităţii; selectarea, prelucrarea informaţiei,
aprecierea ei în baza nivelului de facto al calităţii şi comparaţiei lui cu cel existent; elaborarea acţiunilor
manageriale, orientate spre asigurarea nivelului preconizat.
3. Elementul de bază reglatoriu al sistemului, bazei metodice, tehnico-economice şi juridice devine standardul
întreprinderii, mai exact, complexul de standarde.
Istoria îndelungată şi complexă a dezvoltării sistemului de management al calităţii în producere a permis ca
informaţiile fragmentare să se formeze ca teorie generală a managementului calităţii. În opinia lui A. I. Subetto [156],
această teorie se poate prezenta sub formă de trei “straturi”: teoria generală a managementului calităţii (metodologia,
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tehnologia şi tipologia); teoriile specifice ale managementului calităţii (teoria reglării economice a calităţii; teoriile
tehnologice şi juridice; managementului organizatoric al calităţii etc.); teoriei disciplinare ale managementului calităţii
(managementul produselor; calitatea muncii; calitatea proceselor etc).
Conţinutul complex al teoriei determină multitudinea abordărilor faţă de definirea noţiunii de management al
calităţii. Analiza definiţiilor [91; 97; 99; 100; 105; 129; 132; 148; 156; 162; 164] demonstrează că autorii indică asupra
următoarelor momente:
— tratarea managementului calităţii din punct de vedere al ciclului de viaţă al obiectului;
— aplicarea principiului optimizării la definirea managementului calităţii;
— atribuirea rolului de mijloc în perfecţionarea sistemului existent al managementului calităţii;
— tratarea managementului calităţii ca funcţie a organelor de conducere.
Este binevenită opinia lui V. I. Belobraghin care defineşte managementul calităţii ca proces orientat şi coordonat de
acţiuni asupra obiectelor, mijloacelor şi armelor de muncă, sistemelor şi complexelor de sisteme, colectivelor şi
salariaţilor, care asigură obţinerea calităţii înalte şi a stabilităţii relative sociale. În tratarea autorului, sistemul
managementului calităţii produselor este “un complex de acţiuni organizatorice, tehnice, economice şi ideologice, metode
şi mijloace, orientate spre atingerea, asigurarea şi menţinerea nivelului necesar al calităţii produselor, care corespunde
calităţii sociale superioare, în cadrul elaborării, fabricării, păstrării, transportării, exploatării sau consumării” [83, p. 30].
De asemenea, o deosebită importanţă pentru proiectarea şi implementarea sistemului intern al managementului
calităţii o are tratarea şi explicarea unor categorii, idei teoretice. Aici este necesar să scoatem în evidenţă principalele legi
ale managementului calităţii (unitatea sistemului managerial, coraportarea sistemului conducător şi condus, îmbinarea
optimă a centralizării şi discentralizării); principiile managementului calităţii (planificării, eficacităţii, optimizării);
principiile formării structurilor managementului calităţii (sistemic şi orientarea spre scop, ierarhizării; unităţii
dispoziţiilor; îmbinării raţionale a colegialităţii şi şefului unic); principiile formării procesului de management al calităţii
(dinamicităţii; continuităţii; optimizării; ciclicităţii), cerinţele procesului managerial (operativitate; proporţionalitate;
economicitate; eficacitate), formulate de V. V. Ocrepilov [132] şi acceptate de noi.
A. I. Subetto consideră că managementul calităţii ca proces complex se supune clasificării multidimensionale [156].
Această clasificare determină managementul calităţii ca formă a managementului şi prezintă formele de management al
calităţii. Analiza literaturii de specialitate privind managementul calităţii în industrie [86; 88; 89; 94; 108; 109; 113; 120;
143; 144; 150; 157; 164] ne permite să evidenţiem următoarele forme de management ale calităţii: economică, socială,
tehnică, organizaţională, programată şi operativă, terminală şi operativ-dispecerială, optimală, de perspectivă şi
curentă, automanagement.
O importanţă metodologică pentru teoria şi practica managementului calităţii învăţămîntului o are experienţa ţărilor
dezvoltate în domeniul producerii materiale. Analiza acestei experienţe ne demonstrează o perfecţionare permanentă şi
complicare a activităţii şi sistemelor, menite să asigure calitatea superioară. Actualmente, sistemul de idei şi abordări ale
managementului calităţii în industrie şi servicii este cel mai concis prezentat în concepţia TQM, realizată în standardele
internaţionale ale calităţii ISO familia 9000: 2000. După cum notează V. V. Okrepilov, abordările asigurării calităţii
producţiei în ţările apusene s-au complicat: de la operaţii elementare de control a calităţii şi încercarea de creare în anii 60
ai sec. XX a sistemelor de asigurare a calităţii, apoi crearea sistemelor de management al calităţii în anii 70-80 pînă la
aprobarea concepţiei TQM în anii 90 [132].
Concepţia TQM prevede o bună coordonare a sistemelor aplicate şi a metodelor manageriale a calităţii în toate
domeniile de activitate. Diapazonul aplicării ei începe cu folosirea raţională a posibilităţilor tehnice din cercetări şi
elaborări pînă la deservirea produselor după vînzarea lor, unde nu participă nemijlocit conducerea şi salariaţii de toate
nivelurile. În esenţă, managementul total al calităţii este o tehnologie managerială a proceselor de îmbunătăţire şi ridicare
a calităţii, incluzînd în sine următoarele acţiuni:
— evaluarea pe parcursul elaborării produselor noi;
— aprecierea calităţii modelului experimental, planificarea calităţii produselor şi procesului de fabricare, controlul,
aprecierea şi planificarea calităţii materiei prime;
— controlul la intrarea materiei prime; aprecierea calităţii produselor; aprecierea calităţii procesului de producere;
analiza proceselor speciale; folosirea informaţiei despre calitatea produselor;
— controlul utilajelor de evaluare a producţiei; instruirea şi perfecţionarea personalului în asigurarea calităţii;
deservirea cu garanţie; coordonarea activităţii în domeniul calităţii; asigurarea calităţii în comun cu furnizorii,
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funcţionarea cercurilor de calitate; crearea atmosferei de satisfacere, interesare în participare, în înflorirea firmei,
a firmelor prestatoare etc.;
— aplicarea metodelor managerial interfuncţionale în domeniul calităţii;
— participarea în acţiunile naţionale de asigurare a calităţii;
— elaborarea politicii în domeniul calităţii;
— educarea atitudinii conştiente faţă de calitate şi a spiritului de parteneriat la salariaţi; îmbunătăţirea informării lor;
— acţiuni de formare a culturii calităţii; pregătirea personalului de conducere pentru managementul calităţii;
responsabilitatea personalului managerial TOP pentru activitatea din domeniul calităţii.
Acest algoritm îşi găseşte reflectare în standardele internaţionale ale calităţii ISO 9000. Standardele menţionate
conţin definiţii ale termenilor; procedura elaborării şi implementării sistemelor de calitate în organizaţii şi instituţii (în
acelaşi timp, şi în domeniul serviciilor); metodele managementului calităţii; procedurile autoevaluării etc.
Aceste standarde se elaborează de Organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO), care întruneşte organele
naţionale de standardizare (comitete – membrii ISO). Fiecare standard din seria ISO este un rezultat al elaborărilor
ştiinţifice şi generalizării experienţei avansate a celor mai prospere firme din lume. Ele sînt expuse sub formă de
recomandări normativ-metodice. Pentru aprobarea standardelor internaţionale este nevoie de 75% din comitete-membri ai
ISO, participante la votare.
Actualmente, în domeniul calităţii funcţionează standardele de generaţia a doua. În 1990 Comitetul Tehnic ISO
TK/76 (“Îndrumar general de calitate şi asigurare a calităţii”) a aprobat strategia revizuirii standardelor ISO familia 9000,
aprobate în 1987. Pentru realizarea acestei hotărîri, în 1990, s-a publicat familia de standarde, care reglează diferite
aspecte ale activităţii în domeniul calităţii în firme, organizaţii şi instituţii. Cele mai importante dintre ele sînt:
— ISO 9001:1994. Sistemele calităţii. Model de asigurare a calităţii la proiectare, elaborare, fabricare, montare şi
deservire.
— ISO 9002:1994. Sistemele calităţii. Model de asigurare a calităţii la fabricare, montare şi deservire.
— ISO 9004 – 2:1991. Ghid general al calităţii şi elemente ale sistemului calităţii. Indicaţii directive despre servicii.
— ISO 10013. Indicaţii directive despre elaborarea ghidurilor de calitate.
Standardele ISO 9000 se revăd permanent, însă, cu toate acestea, continuitatea faţă de versiunile iniţiale se asigură de
ideologia unică, care se completează. Particularitatea standardelor internaţionale ISO constă în aceea că ele nu sînt
destinate domeniilor industriale concrete sau celor economice. În ansamblu, rolul lor se reduce la mentenanţa metodică în
managementul general al calităţii şi în elaborarea cerinţelor generale pentru asigurarea calităţii.
Elaboratorii standardelor menţionează că nu tind spre unificarea sistemelor calităţii. Pentru proiectarea şi
implementarea sistemului trebuie să influenţeze obiectivele concrete, felurile de produse şi procese, precum şi experienţa
practică a organizaţiei.
Analiza evoluţiei sistemelor de management al calităţii în industrie ne-a permis să ne formăm o imagine generală a
realizărilor în domeniul perfecţionării calităţii, despre principalele direcţii de dezvoltare a sistemelor calităţii, să apelăm la
aplicarea cunoştinţelor şi experienţei în domeniul învăţămîntului. Astfel, putem concluziona că:
1. Teoria managementului calităţii în domeniul învăţămîntului trebuie aplicată din perspectiva:
a) interacţiunii metodologiei, tehnologiei şi tipologiei managementului calităţii;
b) interacţiunii componenţilor teoretici fundamentali al teoriei generale a managementului calităţii (aparatului
categorial, principii şi legi, metode şi tipuri de management al calităţii, funcţiile manageriale, teoria
mecanismului managementului calităţii, teoria proiectării structurilor organizatorice ale sistemului de
management al calităţii; qualimetria managerială).
2. Conform specificului său, managementul calităţii învăţămîntului este un domeniu obiectual al teoriei
managementului calităţii (calitatea procesului de învăţămînt, pregătirea elevilor), o abordare managerială nouă, chemată să
soluţioneze unele contradicţii în perioada dezvoltării inovative a şcolilor.
3. Managementul calităţii procesului de învăţămînt în şcoală este un caz particular al managementului prin programe
şi obiective, care se caracterizează printr-o multitudine de tipuri şi poartă un caracter subordonat faţă de managementul
şcolii în genere.
4. Ideile managementului calităţii procesului de învăţămînt în şcoală se poate realiza cu succes din perspectiva
concepţiei standardelor ISO. În acelaşi timp este important de ţinut cont de realizările ştiinţei şi experienţa de creare a
sistemelor complexe de management al calităţii produselor, cît şi de ideile fundamentale ale pedagogiei (realizările
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qalimetriei pedagogice, managementului educaţional, teoriei curriculumului şi conţinutului învăţămîntului, teoriei calităţii
cunoştinţelor etc.).

III.2. Standardele internaţionale ale calităţii ISO în practica învăţămîntului
preuniversitar: termini şi definiţii
Aplicarea standardelor calităţii ISO în instituţiile preuniversitare necesită ca ele să fie adaptate. Această necesitate
este condiţionată de particularităţile şi condiţiile activităţii de învăţămînt, despre care s-a vorbit deja în subcapitolele I–II.
Aceste particularităţi se iau în consideraţie la etapele de proiectare şi implementare ale sistemelor calităţii din şcoală. Ele
trebuie să determine componenţa structurală şi caracterul legăturilor dintre elementele sistemului calităţii.
La elaborarea concepţiei sistemului calităţii particularităţile proceselor pedagogice şi a obiectelor condiţionează
standardizarea unui şir întreg de termeni şi noţiuni. Operarea cu termeni şi definiţii din standardele ISO fără o interpretare
şi adaptare pedagogică este incorectă şi duce la erori. De aceea, în continuare vom face unele precizări pedagogice asupra
termenilor din sistemul standardelor ISO.
Primul termen din standardul ISO 9000-1 : 1994 este furnizor. Prin furnizor se subînţelege organizaţia care
furnizează produse sau acordă servicii (în cazul nostru servicii educaţionale / de instruire). În contextul problemei
conducerii generale a calităţii, termenul de furnizor se poate înlocui cu termenul de organizaţie. Pentru cazul ce ţine de
activitatea instituţiilor de învăţămînt, ultimul termen este suficient. Cu atît mai mult că termenul organizaţie poate defini
nu numai şcoala în ansamblu, dar şi unele verigi/subdiviziuni ale ei, structuri organizaţionale. Standardele ISO admit
utilizarea termenului organizaţie în raport cu instituţiile independente şi structurile sale.
Alt termen important, implementat de standardele internaţionale ale calităţii este termenul de consumator. Prin
consumator se subînţelege primitorul de produse sau servicii, acordate de furnizor. “Consumatorul de servicii
educaţionale” are diferite sensuri. Pe de o parte, acesta este consumatorul intern, elevii. Pe de alta, consumatorii externi,
sistemele extraşcolare (educaţionale, de producere), în care se încadrează absolvenţii pentru a-şi continua studiile sau
activitatea de muncă. Fără îndoială, părinţii elevilor sînt consumatorii interni, însă, nu şi cei de bază. Ei participă la
formarea comenzii pentru şcoli, la evaluarea calităţii serviciilor de învăţămînt. Una dintre particularităţile esenţiale ale
consumatorului intern în domeniul învăţămîntului, după cum s-a menţionat, este aceea că el participă neapărat la procesul
de bază (educaţional), influenţînd asupra lui într-o măsură anumită, determinînd complexitatea şi succesul lui.
Pentru descrierea procedurii şi mecanismului de proiectare, implementarea sistemului calităţii în instituţiile
educaţionale, o importanţă deosebită o are interpretarea termenului de asigurare programată. În standardele ISO el se
tratează ca produs al activităţii intelectuale, care include informaţia, exprimată prin mijloace de menţinere. Se precizează
că asigurarea programată poate fi prezentată sub formă de concepţii, proces verbal, metodici, programe computerizate.
Lista asigurării programate în domeniul activităţii de învăţămînt este destul de mare. La nivelul şcolii se utilizează
următoarele forme: programe de dezvoltare a sistemului de învăţămînt al şcolii; programe pe obiective; programe
computerizate de diagnosticare şi de dare de seamă; concepţii de instruire diferenţiată, specializată, integrată; elaborări
metodice pentru fiecare disciplină de studiu; metodici de corectare, de dezvoltare intelectuală, de formare a priceperilor şi
deprinderilor de învăţare; metodici pentru activitatea educativă etc.
În legătură cu extinderea autonomiei şcolilor volumul asigurării programate creşte. Din cauza diferenţei concepţiilor,
lipsa unificării condiţionează necesitatea elaborărilor de asigurare, programate pentru fiecare şcoală în parte.
Interpretării pedagogice trebuie supus şi termenul central din standardele ISO – calitate. În standardul ISO familia
9000:2000 calitatea se defineşte ca ansamblu de caracteristici ale unei entităţi/obiect care îi conferă acesteia aptitudinea
de a satisface necesităţi exprimate şi implicite. În standarde se explică sensul necesităţii “exprimate” şi “implicite”. În
condiţiile reglementare sau la încheierea contractelor necesităţile deseori se nominalizează. Necesităţile presupuse
trebuiesc reliefate şi definite.
În opinia noastră, în activitatea educaţională, există necesităţi stabilite şi presupuse. Necesităţile stabilite sînt
standardele educaţionale, ce stabilesc nivelul minim şi volumul conţinutului învăţămîntului, pe care şcolile trebuie să le
asigure elevilor. Unele documente normative stabilesc cerinţe faţă de asigurarea securităţii şi păstrării sănătăţii elevilor în
procesul activităţii de învăţare.
Necesităţile presupuse se schimbă cu timpul. Aflîndu-se sub influenţa modei, ele depind de starea materială şi
statutul social. Actualmente, şcoala se străduie să reacţioneze la aceste necesităţi, propunînd elevilor programe de diferite

83

niveluri, diferite variante de profesionalizare şi instruire specializată, lărgind spectrul serviciilor educaţionale.
Necesităţilor presupuse, însă, nu întotdeauna pot fi încadrate în indicatori de diagnosticare în baza criteriilor, după cum
prevăd standardele ISO.
Dacă şcoala este orientată spre necesităţile presupuse, ea realizează periodic analiza cerinţelor interne şi externe a
consumatorilor faţă de calitate. Aici trebuie să fie întocmită o listă a caracteristicilor fondate şi consolidate normativ
(modelul absolventului; modelul instrucţiuni; cerinţele faţă de pregătirea şi activitatea profesorilor; caracteristica
programelor de învăţămînt etc.). De asemenea, se solicită instrumentariul de apreciere a îndeplinirii lor (criterii, indicatori,
scale, metodici qualimetrice, proceduri şi tehnologii).
Principială este dezvăluirea a trei direcţii de structurare a calităţii:
— funcţională, legată de împărţirea calităţii în proprietăţi;
— substraturi, ce reflectă împărţirea calităţii conform principiului purtătorului ei (purtătorii calităţii: profesorii,
elevii, metodiştii, documentaţia programată şi metodică etc.);
— organizaţională, destinată împărţirii calităţii proceselor (mulţimea calităţilor operaţiilor, subproceselor,
acţiunilor). De ex., calitatea procesului de instruire, calitatea lecţiei realizate, calitatea lucrului metodic.
Termenul proces în standardele ISO se tratează ca un ansamblu de resurse (umane, financiare, material-tehnice,
metodice) şi activităţi interdependente care transformă datele de intrare în date de ieşire. Resursele sînt condiţii necesare
pentru funcţionarea oricărui proces.
Producţia, conform standardului, este rezultatul activităţii sau proceselor (materială – nod, materiale; nematerială –
cunoştinţe, noţiuni; combinată; obiectuală – cu proprietăţi date, aşteptate; neobiectuală – cu proprietăţi nedorite).
Sistemului de învăţămînt îi este caracteristic şi fenomenul serviciu. După definirea standardelor ISO, serviciu este
rezultatul generat de activităţi la interfaţa dintre furnizor şi client, precum şi de activităţi interne ale furnizorului pentru
satisfacerea necesităţilor clientului. Anterior s-a menţionat că din punct de vedere al consumatorului interior serviciul
educaţional se caracterizează nu numai de activitatea internă a pedagogilor ca furnizori de servicii, dar şi de activitatea
internă a elevilor – de asimilare a cunoştinţelor, de autoperfecţionare, autoreflexie, de autodezvoltare etc.
Procesul de învăţămînt/educaţional (PÎ/E) este proces de bază în învăţămînt, un proces biunivoc, unde are loc
instruirea şi educaţia. În limitele lui are loc activitatea profesorilor, a administraţiei şcolii, personalului auxiliar şi a
elevilor. Pentru funcţionarea PÎ/E este nevoie de resurse umane, materiale, finanţe, infrastructura de învăţămînt
(laboratoare, ateliere, clase, recreaţii, săli şi cîmpuri sportive etc.), asigurare metodică.
Rezultatele PÎ/E sînt diverse şi nu se reduc numai la servicii. Ele se obţin după realizarea activităţii de învăţare şi
educaţie a elevilor, a lucrului metodic, autorealizării participanţilor PÎ/E, perfecţionării interacţiunii multilaterale a şcolii
cu mediul social. Principalul rezultat al PÎ/E este instrucţiunea absolventului şcolii. Aceasta este măsura atingerii de către
absolvent a nivelului de dezvoltare a unor calităţi ale personalităţii, care în cea mai mare măsură răspunde atît necesităţilor
de autoperfecţionare şi autorealizare, cît şi domeniilor de pregătire profesională (vezi amănunte în subcapitolul VII. 4).
Alte caracteristici rezultative ale calităţii sînt:
— performanţele personale ale elevilor şi pedagogilor;
— rezultatele perfecţionării sistemului de învăţămînt al şcolii; procesului de învăţămînt;
— realizarea planului de învăţămînt, acţiunilor planificate, plenitudinea realizării programelor;
— eficacitatea socială a activităţii şcolii şi a verigilor ei.
În standardele internaţionale ISO se deosebesc conceptele asigurarea calităţii şi managementul calităţii. Asigurarea
calităţii este ansamblul activităţilor planificate şi îndeplinite sistematic în cadrul sistemului calităţii, demonstrate atît cît
este necesar, pentru furnizarea încrederii corespunzătoare că o entitate va satisface condiţiile referitoare le calitate.
Managementul calităţii este ansamblul activităţilor de management care determină politica în domeniul calităţii,
obiectivele şi responsabilităţile, şi care le implementează în cadrul sistemului calităţii prin mijloace cum ar fi: planificarea
calităţii, controlul calităţii, asigurarea calităţii şi îmbunătăţirea calităţii.
Managementul calităţii procesului de învăţămînt poate fi definit ca proces de acţiuni complexe, orientate spre un
scop, coordonate pentru a obţine corespunderea majoră cu parametrii funcţionării lui şi a rezultatelor necesare cerinţelor,
normelor, standardelor şi aşteptărilor.
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III.3. Cerinţele standardelor ISO faţă de sistemul calităţii în învăţămînt
Standardele internaţionale ISO familia 9000 : 2000 tratează sistemul calităţii organizaţiei (instituţiei) ca o totalitate
de structuri organizatorice, proceduri (metodic), procese şi resurse necesare pentru implementarea managementului
calităţii. Prin sistem înţelegem ansamblul structurat şi deschis de elemente interdependente care evoluează, păstrîndu-şi
identitatea, în scopul obţinerii unei anumite finalităţi. Sistemul întreprinderii/instituţiei are ca finalitate realizarea
proiectului întreprinderii/instituţiei. Rolul conducerii: mobilizarea tuturor forţelor pentru realizarea obiectivelor;
orientarea/ajutarea/educarea/încurajarea autocontrolului, iniţiativei şi exercitării responsabilităţii. Tot aici trebuie să
menţionăm că standardele prevăd ca sistemul calităţii să se elaboreze, ţinîndu-se cont de activitatea concretă a
organizaţiei/instituţiei şi să funcţioneze astfel, ca să asigure încrederea în faptul că:
a) sistemul se înţelege corect, se aplică, are o asigurare respectivă şi posedă eficacitatea necesară;
b) produsele satisfac cerinţele şi aşteptăţile consumatorilor;
c) se ţine cont de nevoile societăţii şi cerinţele de protecţie a mediului ambiant;
d) atenţia principală se acordă evidenţierii şi lichidării problemelor pînă cînd ele pot să se reflecte negativ asupra
calităţii.
Sistemul calităţii constă din elemente care reprezintă un set specific de acţiuni. Standardele subliniază că pentru
eficacitatea sistemului aceste acţiuni, responsabilitatea, atribuţiile, metodicele şi resursele respective trebuie să se
determine exact, să se consolideze şi să se aplice permanent.
În standarde se stipulează că structura organizatorică înglobează responsabilităţi, autorităţi şi relaţii, dispuse într-o
schemă, prin care o organizaţie îşi exercită funcţiile. În cazul instituţiei de învăţămînt structura organizatorică este un
sistem dinamic, format ca rezultat al atribuirii responsabilităţii pentru realizarea funcţiilor de management al calităţii
reprezentanţilor administraţiei instituţiei, colectivului pedagogic, uneori în rezultatul implementării unităţilor de state noi
şi formării structurilor noi.
ISO tratează procedura ca mod specificat de efectuare a unei activităţi. Aici este binevenit să punem la dispoziţie
schema cu ajutorul căreia se poate produce conştientizarea termenilor generali din standardele nominalizate şi legătura
între ei. (Fig. 8).
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Fig. 8. Schema de producere a conştientizării termenilor generali din standardele ISO (entitate, proces, procedură, serviciu, client,
furnizor etc.) şi a legăturilor între ei

Noţiunea de procedură în cadrul sistemului de activitate a şcolii se defineşte ca un algoritm specific; consecutivitate
stabilă de acţiuni şi operaţii reglementate şi aplicate asupra factorilor şi condiţiilor, care exercită influenţă asupra calităţii
învăţămîntului. În multitudinea procedurilor de lucru a managementului calităţii procesului de învăţămînt din şcoală
evidenţiem următoarele:
1) aprecierea calităţii proceselor pedagogice şi ale obiectelor; monitoringul qualimetric al calităţii procesului de
învăţămînt;
2) autointrospecţia şcolii asupra calităţii asigurării învăţămîntului;
3) alegerea şi luarea deciziilor manageriale de asigurare a procesului de învăţămînt cu documente normative,
programe, recomandări metodice, personal pedagogic.
Fiecare procedură, pe parcursul implementării sistemului calităţii în şcoală, trebuie supusă unei prelucrări,
documentări şi asimilări stricte de către conducătorii şi executorii activităţilor. O importanţă deosebită aici o are Manualul
calităţii, document care prezintă politica în domeniul calităţii şi descrie sistemul calităţii al instituţiei de învăţămînt, a
subdiviziunii ei. Politica în domeniul calităţii reprezintă obiectivele şi orientările generale ale instituţiei de învăţămînt
privind calitatea, aşa cum sînt exprimate oficial de managementul de la cel mai înalt nivel (director de şcoală).
Manualul calităţii se elaborează în instituţia de învăţămînt, unde se stabilesc principiile şi regulile activităţii pentru
îmbunătăţirea unor aspecte ale calităţii procesului de învăţămînt (calitatea curriculumului, calitatea pregătirii
absolvenţilor, calitatea predării etc.).
Manualul calităţii poate fi completat cu un sistem de documente de nivel inferior, elaborate pentru fiecare procedură,
proces tehnologic aparte. În şcoală acestea pot fi: metodica efectuării autointrospecţiei calităţii învăţămîntului, metodica
aprecierii calităţii lecţiei, schema evidenţei preformanţelor elevilor, regulamentul despre expertiza proiectelor şi
inovaţiilor în procesul de învăţămînt, regulamentul despre activitatea grupelor creative ale profesorilor, regulamentul
despre concursurile şcolare etc.
În standardele ISO prin îmbunătăţirea calităţii se înţeleg acţiunile, întreprinse în întreaga instituţie pentru creşterea
eficienţei şi eficacităţii activităţilor şi proceselor pentru a asigura beneficii sporite atît pentru instituţie cît şi pentru clienţii
acesteia. Îmbunătăţirea continuă a calităţii în instituţia de învăţămînt reprezintă activităţile, desfăşurate în mod sistemic
pentru a creşte capacitatea ei de a satisface cerinţele.
Este raţional ca descrierea procedurilor să fie orientată spre ciclul întreg al proceselor care le reglementează, includ
cerinţele faţă de parametrii de intrare, cei intermediari şi cei de ieşire. De exemplu, descrierea procedurii de elaborare şi
implementare a curriculumului experimental trebuie să includă:
— cerinţele faţă de elevi şi nivelul lor de pregătire pentru a învăţa în baza curriculumului cu un nivel de dificultăţi;
— rezultatele aşteptate ale instruirii ca consecinţă a însuşirii acestui curriculum;
— lista indicatorilor de diagnosticatre, după care se poate vorbi despre eficacitatea curriculumului implementat ş.a.
Referitor la standardele calităţii în lista elementelor sistemului calităţii instituţiei sînt determinate următoarele:
răspunderea conducătorilor; ideile generale, procedurile şi elaborările de programe a calităţii; marketingul şi analiza
contractului; managementul proiectării; managementul documentaţiei şi datelor; managementul producţiei furnizate
consumatorilor; asigurarea tehnico-materială; identificarea şi urmărirea producţiei; managementul proceselor; controlul şi
încercarea; managementul utilajului de control, măsurare şi încercare; statutul controlului şi încercărilor; managementul
producţiei necorespunzătoare; acţiunile de corectare şi preîntîmpinare; managementul înregistrării datelor despre calitate;
controlul intern al calităţii; instruirea şi ridicarea calificării personalului; deservirea; metode statistice; cheltuieli pentru
calitate.
În instituţia de învăţămînt aceste elemente au specificul propriu precum şi particularităţile de implementare. Aceste
elemente ale sistemului calităţii, aplicat în instituţia de învăţămînt, îşi vor găsi reflectare în subcapitolele ce urmează. În
Tabelul 16 sînt aduse exemple concrete de realizare a unor elemente ale sistemului calităţii în şcoală şi indicatorii de
implementare a lor.
Tabelul 16.

86

Exemple de realizare a elementelor sistemului calităţii în şcoală şi indicatorii
diagnostici ai implementării
Elementele sistemului calităţii
Formulările standardelor ISO sînt
corectate ţinînd cont de specificul
instituţiei de învăţămînt (IÎ)

Exemple concrete de realizare a elementelor
sistemului calităţii în instituţiile de învăţămînt (IÎ)

Indicatorii care indică diagnoza
plenitudinii implementării elementelor
sistemului calităţii

Responsabilitatea conducătorilor

Este formulată politica managerială în domeniul
calităţii

- nivelul realităţii prevederilor
strategice sînt formulate, conducătorii,
pedagogii şi elevii sînt ataşaţi la ele;
- conducătorii au însuşit pe deplin
funcţiile şi tipurile de management al
calităţi

Conducerea activităţii în domeniul calităţii în IÎ
şi-o asumă conducătorul ei
Idei generale, proceduri şi
elaborarea programelor calităţii

În IÎ sînt elaborate programele calităţii de ridicare
a măiestriei metodice a pedagogilor, de educare a
elevilor

- plenitudinea îndeplinirii programelor
de acţiuni, scopurilor înaintate;
- indicatorii creşterii nivelului de
pregătire a pedagogilor şi nivelului
educaţiei elevilor

Marketing şi analiza contractelor
despre colaborare

În IÎ este format serviciul de marketing

- numărul colaboratorilor serviciului de
marketing, calificarea lor, îndeplinirea
planurilor de lucru ale serviciului;
- volumul realizării rezultatelor
cercetărilor de marketing;
- datele despre eficienţa activităţii
absolvenţilor după terminarea IÎ

În IÎ sînt dări de seamă despre rezultatele
cercetărilor de marketing
În IÎ sînt contracte cu organizaţii şi instituţiile de
învăţămînt profesional
Managementul proiectării
pedagogice

În IÎ sînt implementate scheme de elaborare şi
aprobare a proiectelor
În IÎ este creată baza informativă, normativă, de
apreciere şi a criteriilor de proiectare pedagogică
În IÎ sînt create fondurile de proiecte elaborate a
principalelor direcţii de activitate

Managementul documentaţiei şi
datelor

În IÎ sînt automatizate principalele activităţi şi
operaţii în limitele procesului managerial
În IÎ sînt cataloage şi ghiduri despre masivele de
informaţie
În IÎ este primită şi se perfecţionează procedura
înregistrării, evidenţei, păstrării, eliberării şi
folosirii documentelor
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- perfecţionarea schemelor de elaborare
şi aprobare a proiectelor;
- volumul datelor statistice;

- listele criteriilor, a indicatorilor,
normelor, standardelor şi etaloanelor
folosite
- numărul mijloacelor tehnice de
păstrare, prelucrare, transmitere şi
multiplicare a informaţiei;
- numărul şi volumul cataloagelor;
- perfecţiunea procedurilor, viteza
căutării informaţiei

Managementul pregătirii
absolvenţilor, îndreptaţi în sfera
producerii şi serviciilor, instituţiile de
învăţămînt profesional

În IÎ este elaborat şi aplicat modelul
absolventului (cerinţele calificative faţă de
absolvent)
În IÎ există baza de date a absolvenţilor
În IÎ este aprobată procedura coordonării
cerinţelor faţă de pregătirea absolvenţilor cu
reprezentanţii învăţămîntului profesional şi
patronilor

- volumul şi nivelul cerinţelor faţă de
absolvenţi

Ideea de bază a proiectării şi implementării sistemului calităţii, după cum afirmă standardele ISO, constă în aceea că
la toate etapele furnizării serviciilor, la toate nivelurile structurale ale organizaţiei, preocupate de livrarea lor, este fixarea
documentară a politicii în domeniul calităţii, incluzîndu-se obiectivele calităţii, îndatoririle pentru calitate faţă de
consumatori, reieşindu-se din cerinţele şi necesităţile lor.
Sistemul calităţii se interpretează ca mijloc, care asigură corespunderea producţiei cerinţelor stabilite. Pentru
instituţia de învăţămînt, aceasta înseamnă, că cu ajutorul sistemului calităţii se pot asigura parametrii necesari ai
procesului de învăţămînt, pentru ca ele să satisfacă participanţii lui, să poată satisface cerinţele societăţii, aşteptările şi
nevoile elevilor în domeniul calităţii învăţămîntului.
Trebuie de menţionat că sistemul calităţii cuprinde două aspecte strîns legate între ele: a) cererile şi aşteptările
consumatorului; b) cererile şi interesele organizaţiei.
Din punctul de vedere al primului aspect consumator în raport cu şcoala este elevul şi părinţii lui, precum şi sistemul
de învăţămînt profesional şi sistemul forţelor de muncă, toată societatea în numele organelor de conducere a statului.
Sistemul calităţii trebuie să ofere consumatorului informaţia deplină, pentru ca el să fie sigur că şcoala îi poate asigura
calitatea învăţămîntului şi că el îşi menţine nivelul.
Al doilea aspect constă în rezolvarea problemelor comensurabilităţii nivelului calităţii învăţămîntului şi eforturilor
depuse de şcoală, a resurselor folosite. Cu alte cuvinte, şcoala trebuie să tindă spre atingerea şi menţinerea nivelului cerut
al calităţii învăţămîntului, neîntrecînd limitele de cheltuieli optim. Îndeplinirea acestui obiectiv ţine de folosirea
planificată şi efectivă a resurselor tehnice, umane, materiale, informaţionale, metodice etc., pe care le deţine şcoala.
Aceste aspecte se manifestă în mod specific în instituţiile educaţionale de stat. În acest caz domină cerinţele
consumatorului extern, cererea şi aşteptările elevilor şi părinţilor lor. Acestea se evidenţiază, şi se iau în consideraţie cu
ajutorul controlului “extern”, atestării şi acreditării.
Asupra politicii şcolii în domeniul calităţii învăţămîntului influenţează într-o anumită măsură cei ce sunt instruiţi, cei
ce obţin studiile. Cu implementarea în şcoli a diferitor forme de activitate economică, cu lărgirea volumului de servicii
educaţionale cu plată, posibilităţile influenţei lor neapărate asupra consumatorilor la planuri, priorităţile şcolii în domeniul
calităţii învăţămîntului se lărgesc.
Una din ideile principale a standardelor ISO este necesitatea de a obţine informaţii obiective despre calitatea
producţiei în aspectul îndeplinirii cerinţelor, aşteptărilor şi intereselor.
În instituţia de învăţămînt se aplică diferite date despre instruirea elevilor şi absolvenţilor, despre nivelul lor de
performanţe personale, activitatea cu succes după finalizarea şcolii etc., obţinute cu ajutorul examenelor de finisare a
studiilor sau celor de promovare, teste, alte forme de atestare. După ele se poate determina nivelul satisfacerii cerinţelor şi
aşteptărilor consumatorilor.
Informaţia obiectivă despre nivelul de instruire, de pregătire a absolvenţilor este destul de importantă pentru a
completa datele despre satisfacţia elevilor şcolii, autoaprecierea plenitudinii descoperirii şi formării de către şcoală a
potenţialului intelectual, cultural şi creativ.
Astfel de abordare în tratarea produsului activităţii de învăţămînt este dictată de necesitatea conceptualizării unitare a
procesului de învăţămînt, evidenţei consecinţelor realizării funcţiilor de instruire, educaţie şi dezvoltare. Astfel, datele
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despre nivelul instruirii, educaţiei şi dezvoltării elevilor (absolvenţilor) şcolii evidenţiază, în primul rînd, îndeplinirea şi
satisfacerea cerinţelor şi aşteptărilor consumatorilor de servicii educaţionale.
Este important la proiectarea şi implementarea sistemului calităţii în instituţiile de învăţămînt ca el să fie legat de
toate activităţile, care determină calitatea producţiei. Este necesar ca acţiunile lui să se răspîndească asupra tuturor
etapelor ciclului de viaţă al producţiei şi proceselor; începînd cu evidenţierea necesităţilor pieţii pînă la îndeplinirea finală
a satisfacerii cerinţelor stabilite. În lista etapelor tipice ale ciclului de viaţă al producţiei şi proceselor standardele ISO se
includ următoarele etape: studiul pieţii şi marketingului; proiectarea şi elaborarea producţiei; planificarea şi elaborarea
proceselor; cumpărături; producerea sau prestarea de servicii; evaluarea; ambalarea şi păstrarea; realizarea şi repartizarea;
montarea şi introducerea în exploatare; ajutorul tehnic şi deservirea; activitatea de după vînzare; utilizarea sau prelucrarea
producţiei la finele termenului de exploatare.
În procesul de învăţămînt, după cum s-a notat anterior, se evidenţiază o mulţime imensă de procese şi rezultate. Este
natural că fiecare dintre ele au o perioadă de existenţă şi un ciclu de viaţă. În Tabelul 17 se enumără unele procese şi
rezultate caracteristice şcolilor, cu indicarea etapelor ciclurilor de viaţă. Din tabel depistăm că sistemul calităţii în şcoală
trebuie, în genere, să se orienteze la spectrul larg de activitate şi procese, precum şi la rezultate. Este evident, că pentru
funcţionarea eficientă, sistemul trebuie să fie bine structurat, legat cu toate tipurile de activitate, care determină calitatea
învăţămîntului.

Tabelul 17.

Structura ciclului de viaţă a proceselor şi rezultatelor în cadrul procesului
de învăţămînt şi al activităţii şcolii
Procese şi
rezultate

Componenţa etapelor ciclului de viaţă

Durata
ciclului de
viaţă
1

2

3

4

5

6

7

Implementarea De la 2-3
curriculumului ani şi mai
de autor
mult

+

+

+

+

+

+

+

Nivelul de
pregătire a
absolventului

12 ani

+

+

+

Cunoştinţele
elementare ale
elevilor

3 (4) ani

+

+

Succesele
personale ale
profesorului

De la 1 an
şi mailţi

+

+

Planul de
învăţămînt în

5 ani

+

+

+

+

+

8

+

+

10

11

12

13

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

9

+

+

+

+

+
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+

+

+

+

gimnaziu
Perfecţionarea
activităţii
educative în
şcoală

12 ani

Furnizarea
serviciilor
educaţionale cu
plată (în afara
lecţiilor)

Cîştigarea de
către şcoală a
locurilor de
frunte la
concursurile
realizărilor
pedagogice

+

+

+

+

+

De la 1 o
lecţie
(temă,
curs) şi
mai multe

+
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Legendă: numerele de la 1 la 13 indică etapele ciclului de viaţă a proceselor analizate şi a rezultatelor:
1- studierea situaţiei reale pe piaţa serviciilor educaţionale, experienţei pedagogice avansate, cerinţelor documentelor
normative;
2- proiectarea şi elaborarea modelului rezultatului, cerinţelor calificative, fixarea indicilor de identificare, criteriilor de
evaluare;
3- planificarea şi elaborarea modelului procesului, cerinţelor faţă de parametrii lui şi caracteristicilor de “ieşire”, criteriilor de
evaluare;
4- acţiunile de asigurare tehnico-materială, financiară, metodică, informaţională, personal şi alte resurse;
5- realizarea proceselor, furnizarea serviciilor, constituirea rezultatelor;
6- efectuarea expertizei de lucru, experimentului de modelare şi naturală, cercetărilor;
7- efectuarea expertizei de lucru, controlul folosirii, îndeplinirii; încercări intermediare de control, organizarea atestării finale;
8- organizarea atestării finale, totalizarea rezultatelor;
9- stocarea datelor pentru dările de seamă, prelucrarea lor, formarea băncii de date statistice;
10- transmiterea experienţei elevilor; datelor şi metodicilor în alte verigi, structuri, sisteme organizatorice; publicarea
rezultatelor;
11- acordare de ajutor în asimilarea experienţei, metodicilor, adaptării rezultatelor şi interpretarea datelor;
12- studierea eficienţei proceselor, activităţii elevilor, folosirii experienţei şi metodicilor în alte structuri şi verigi, sisteme
organizatorice;
13- transmiterea datelor, materialelor pentru păstrare în arhivă; scoaterea din uz a curriculumului, metodicilor; înlocuirea
documentelor vechi cu altele noi.

Instrucţiunea conform standardelor ISO este producţia, rezultatul proceselor de instruire şi educaţie al şcolii;
activităţiile profesorilor şi educatorilor, activităţiile de învăţămînt şi de autoinstruire ale elevilor, activităţii administraţiei,
elaboratorilor de curriculum, manuale, metodici de instruire, proiecte etc.
Instrucţiunea ca produs informaţional se poate referi la producţia nematerială, deoarece reprezintă un complex de
cunoştinţe, noţiuni, priceperi, deprinderi, orientări valorice, precum şi calităţi de personalitate. Însă cu toate că în procesul
formării instrucţiunii au loc schimbări la nivel multifuncţional, creşterea potenţialului intelectual ş.a. (adică se măresc
posibilităţile de resurse ale omului), ne dă dreptul să vorbim despre instrucţiune ca producţie materială.
În instrucţiune se îmbină, de asemenea, elementele producţiei intenţionate şi neintenţionate. Pot fi prezentate
elemente ale producţiei intenţionate care se conţin în modele, caracteristicile calificative ale absolventului şcolii sau cele
de autoinstruire, autoeducaţie. Elementele neintenţionate ale instrucţiunii pot fi legate de calităţile de personalitate ca
consecinţă a deformării motivaţional-valorice şi a micşorări indicilor sănătăţii, ca urmare a supraîncărcării instructive.
Instrucţiunea absolventului şcolii, este probabil, unicul tip de producţie, asigurat de procesul de învăţămînt şi de
activitatea şcolii, destinat pentru satisfacerea necesităţilor consumatorului extern, sistemului de învăţămînt profesional şi
utilizatorul forţei de muncă, societatea în ansamblu. Alte caracteristici rezultante ale procesului de învăţămînt şi activităţii
participanţilor lui (crearea metodicilor, performanţele personale etc.) sînt destinate pentru utilizare internă: perfecţionarea
procesului de învăţămînt, creşterea potenţialului personal de învăţămînt şi celui profesional, satisfacerea necesităţilor
personale de învăţămînt etc.
Ciclul formării instrucţiunii începe cu studierea pregătirii copiilor pentru şcoală, prin aplicarea psihodiagnosticii şi
metodele pedagogice. Ea îşi găseşte continuitate în operaţiile de proiectare şi planificare, care crează condiţii optime de
realizare a potenţialului de învăţare al elevilor (determinarea nivelului de complexitate şi orientărilor propuse pentru
asimilarea curriculumurilor, selectarea profesorilor etc.).
Proiectarea şi elaborarea modelului rezultatului sub formă de instrucţiune, precum şi a modelului absolventului
şcolii (de 4, 9, 12 ani) în ciclul de învăţămînt real se repetă în conformitate cu informaţia din studiul reuşitei elevilor. La
această etapă în modelul rezultatului precum şi în proces pot fi introduse schimbări referitor la nivelul de complexitate a
curriculumurilor, în nomenclatura cursurilor elective şi a disciplinelor de studiu.
În cadrul planificării, proiectării şi elaborării modelului rezultatului şi a procesului, se pot folosi variante deja
pregătite, create şi aprobate anterior. De exemplu, planurile tipice de învăţămînt, programele analitice, descrierea
programelor analitice şcolare, cerinţele calificative faţă de absolvenţii şcolilor, sistemele de criterii şi indicatori pentru
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aprecierea nivelului de instrucţiune, procedura şi conţinutul atestării finale etc. Este evident că acestea nu exclud
corectările respective.
În cazul aplicării modelelor şi procedurilor, aprobate şi prelucrate pentru determinarea cerinţelor faţă de instrucţiune,
cît şi pentru evaluarea nivelului ei, etapa expertizei cercetărilor şi experimentelor se poate exclude. În condiţiile, cînd în
planul de învăţămînt se realizează acţiuni de asigurare cu resurse a procesului de învăţămînt, această etapă poate să nu fie
evidenţiată.
Procesul formării instrucţiunii se desfăşoară pe parcursul a 12 ani în cadrul procesului de învăţămînt şi a celui
extraşcolar. El se elaborează pentru termeni mai mici, cu diferite perioade: trimestru, semestre, an de învăţămînt. De
regulă, cu ele coincide efectuarea evaluărilor pe etape. În această legătură, şcoala trebuie să aibă un sistem ştiinţific de
indicatori, metodici, instrumente, cu ajutorul cărora se determină nivelul reuşitei procesului de formare a instrucţiunii,
pentru a stabili apropierea fiecărui elev de etalon, de parametrii stabiliţi.
Evaluarea finală se realizează la sfîrşitul perioadei de instruire. Anume la această etapă şcoala şi absolvenţii ei,
societatea, trebuie să compare prin organele administrative de stat, rezultatul obţinut sub formă de instrucţiune a fiecărui
absolvent cu modelul proiectat, care a servit drept orientare şi etalon.
Important este de a sublinia că această etapă, de rînd cu cele incipiente, are un rol important. Informaţia obţinută de
absolvenţi pe parcursul evaluării finale este importantă pentru determinarea strategiilor educaţionale, a lucrului asupra
componentelor şi momentelor “umbrite” ale instrucţiunii, pentru folosirea părţilor forte în situaţiile vieţii reale. Pentru
şcoală, aceasta este o posibilitate de a folosi după 9 /12 ani de învăţămînt, informaţia finală, pentru corectare şi
determinarea calităţii învăţămîntului, pe care ea este capabilă s-o asigure.
Evaluarea finală nu trebuie să se reducă doar la determinarea nivelului de instruire cu ajutorul examenelor sau a
testărilor. Ea trebuie să includă complexul de acţiuni, orientat spre determinarea parametrilor instrucţiunii (care este
rezultatul educaţiei şi dezvoltării), a normelor, standardelor, modelului etalon şi cerinţelor caracteristicilor calificative.
Datele despre evaluarea finală a absolvenţilor, prelucrarea rezultatelor evaluării nivelului lor de instrucţiune, după
cum s-a menţionat anterior, sînt importante pentru şcoală. La etapa dată se pot obţine informaţii despre: caracterul şi tăria
legăturii între proces şi rezultat (procesul de învăţămînt şi instrucţiune); eficienţa curriculumurilor; concepţii şi abordări,
dimensiunile potenţiale ale procesului de învăţămînt şi posibilităţile şcolii etc.
Etapa de trecere a absolvenţilor în alte structuri organizaţionale încheie ciclul satisfacerii necesităţilor societăţii în
reproducerea resurselor intelectuale, a necesităţii tînărului în studiile obţinute. Dacă şcoala vrea să obţină evaluări
obiective despre calitatea activităţii, despre rezultatele obţinute, trebuie să întreprindă acţiunile de feed-beck privind
realizarea potenţialului absolvenţilor: care sînt rezultatele înmatriculării în instituţii superioare de învăţămînt, cum se
asimilează curriculumurile universitare şi cum se execută activităţile profesionale etc.
Trebuie de menţionat că diferit de domeniul producerii materiale, unde tehnologiile şi îndeplinirea prescrierilor
fiecărei etape de confecţionare şi a ciclului de viaţă al producţiei garantează un nivel cerut al calităţii ei, procesul formării
instrucţiunii se deosebeşte de obţinerea producţiei materiale prin aşa numita “dizolvare”/“spălare”. Asupra instrucţiunii
influenţează factorii care nu se iau în consideraţie şi cei dificil de reglat. Ca rezultat, în condiţii instructive, cît de cît
egale, elevii obţin la absolvire diferite niveluri de instruire.
Standardele ISO înaintează cerinţe stricte faţă de managementul proceselor şi activităţilor. Ţinîndu-se cont de faptul
că responsabilităţi poartă diferite persoane cu funcţii sau structuri ale organizaţiei, standardele ISO cer următoarele:
a) determinarea uniformă a obligaţiilor generale şi concrete referitor la calitate; stabilirea concretă a obligaţiilor şi
îndatoririlor pentru fiecare tip de activitate, ce influenţează calitatea;
b) nivelul respectiv de libertate organizatorică, un cerc larg de responsabilităţii şi atribuţii, care asigură atingerea
scopurilor preconizate în domeniul calităţii cu eficienţa necesară;
c) determinarea acţiunilor manageriale şi celor de coordonare a activităţilor adiacente;
d) o atenţie deosebită acordată evidenţierii potenţialului / problemelor reale ale calităţii şi efectuării acţiunilor de
avertizare sau de corectare.
Acestea sînt actuale pentru şcoală, îndeosebi, pentru cea care funcţionează în regim de dezvoltate inovaţională, în
care numărul obiectivelor este adesea mai mare decît posibilităţile controlului eficient. În şcolile, care ating o calitate
superioară, problema coordonării managementului activităţilor şi proceselor, care influenţează calitatea învăţămîntului, se
rezolvă prin intermediul mai multor posibilităţi: constituirii grupurilor creative temporare a profesorilor; atragerea
potenţialului ştiinţific pentru proiectarea proceselor, expertizei proiectelor, metodicilor şi programelor; crearea centrelor
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de coordonare la nivelul superior al administraţiei şcolii; efectuarea cercetărilor ştiinţifice; realizarea între şcoli a unei
coordonări largi, care contribuie la schimbul de experienţă, idei, elaborări metodice etc.
Planificarea proceselor în şcoală este chemată să asigure realizarea lor, să creeze condiţii, într-un anumit mod şi întro anumită consecutivitate. Planificarea, de exemplu, a procesului de învăţămînt, necesită evidenţa următoarelor condiţii de
monitorizare: asigurarea nivelului cuvenit de pregătire a elevilor pentru asimilarea curriculumurilor de diferite
complexităţi; îndeplinirea cerinţelor normative faţă de aprobarea curriculumurilor netipice; obţinerea acordului staţiilor
sanitaro-epidemiologice în vederea exploatării edificiilor pentru instruire şi a programului săptămînal de învăţămînt,
elaborat în şcoală; existenţa procedurilor de psihologie şi valeologice documentate, necesare pentru desfăşurarea activităţii
instructive a elevilor, care studiază după programe aprofundate; regulile de înscriere a copiilor în şcoală, de completare a
claselor, de înmatriculare în clasa a X-a; lista disciplinelor pentru evaluarea curentă şi atestare etc.; realizarea unor
programe a calităţii (programul formării deprinderilor de învăţare, programul adaptării elevilor la trecerea dintr-un ciclu în
altul (primar/gimnazial/liceal); existenţa curriculumurilor la disciplinele de studiu, a recomandărilor metodice, a setului de
manuale, problemare, atlase, caiete etc.; îndeplinirea regulilor, cerinţelor, normelor, standardelor de asigurare tehnicomaterială a procesului de învăţămînt pentru realizarea standardelor educaţionale; existenţa cadrelor didactice profesionale
atestate; pregătirea pentru lucru a serviciilor complementare (medicală, alimentară etc.); existenţa resurselor materiale,
existenţa contractelor pentru procurare şi furnizare; existenţa condiţiilor favorabile externe (infrastructura pentru
realizarea programelor culturale, a învăţămîntului complementar; situaţia social-pedagogică în familiile elevilor etc.).
Este evident că lista condiţiilor de bază nu este finită. Determinarea lor după posibilităţi, documentarea pentru
aprecierea îndeplinirii este foarte importantă din punctul de vedere al managementului calităţi procesului de învăţămînt în
şcoală.
În baza instrucţiunii, examinîndu-se conţinutul etapelor de bază pentru formarea ei, s-a demonstrat, cît de diverse
trebuie să fie conform componenţei procedurile de lucru, tipurile de activitate coordonate, care ar asigura un management
eficient al calităţii. Destinaţia procedurilor şi documentelor, conform standardelor ISO constă în determinarea scopului şi
ordinii îndeplinirii (fiind vorba de determinarea scopului şi conţinutului activităţii la fiecare etapă a ciclului de viaţă în
formarea instrucţiunii).
Conform standardului sistemul calităţii trebuie organizat astfel, ca să dea posibilitate de a se aplica managementul
respectiv pentru toate tipurile de activitate, care influenţează calitatea. Sistemul calităţii trebuie orientat spre efectuarea
acţiunii de profilaxie, contribuind la înlăturarea problemelor.
Lista unor procese şi rezultate prezentate în Tabelul 17 indică în mod convingător cît de complex trebuie să fie
sistemul calităţii în şcoală, pentru a se asigura nivelul cerut de instrucţiune.
Pentru asigurarea calităţii este necesară evidenţierea problemei elaborării şi realizării programului calităţii.
Programul calităţii este un minisistem al calităţii, elaborat pentru asigurarea îndeplinirii cerinţelor concrete faţă de
producţie, proces sau proiect. Realizarea programelor calităţii este deosebit de actuală pentru crearea noilor tipuri de
producţie sau procese, în cazul introducerii schimbărilor în producţie sau în procesele existente. Pentru şcoală,
preponderent pentru cea aflată în regim de căutări inovaţionale, este necesară elaborarea unui set de programe ale calităţii.
În Tabelul 18, în baza curriculumului gimnazial şi liceal, sînt expuse chestiunile care determină setul programelor
calităţii.

Tabelul 18.

Chestiunile determinate ale programului calităţii pentru reglarea proceselor organizate
în baza curriculumului gimnazial şi liceal
Chestiunile determinate de
programul calităţii conform
standardelor ISO

Chestiunile care trebuie determinate în programul calităţii pentru implementarea
curriculumului

1. Obiectivele în domeniul calităţii
(caracteristici sau cerinţe
tehnice, omogenitate, eficienţă,

- cerinţe faţă de contingentul elevilor, pentru care este destinat curriculumul;
- cerinţe faţă de planul de învăţămînt şi programele analitice (sarcina de învăţămînt; volumul
activităţilor individuale; integrarea materialului; coraportul blocului invariant şi variat ai
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indicatori estetici, durata
ciclului, cheltuieli, resurse
naturale, coeficientul utilizării,
procentul restituirii şi siguranţei)

2. Etapele proceselor, care
alcătuiesc fundamentul activităţii
organizaţiei (pentru reflectarea
componentelor procesului pot fi
folosite harta de rută sau schema
analogică)
3. Repartizarea concretă a
obligaţiilor şi atribuţiilor la
diferite etape de realizare a
proiectului

4. Folosirea concretă a
procedurilor documentate şi a
instrucţiunilor
5. Programul încercărilor,
controlului/evaluării, studierii şi
verificării la diferite etape

6. Proceduri documentate de
efectuare a schimbărilor şi
corectărilor în programul calităţii
pe parcursul realizării proiectului
7. Metodica măsurării nivelului
obiectivelor în domeniul calităţii

planului de învăţămînt; direcţiile şi termenii de aprofundare);
- durata ciclului de însuşire;
- resurse, necesare pentru însuşirea calitativă a curriculumului; cheltuieli suplimentare;
- efectul scontat după realizare;
- posibilitatea extinderii domeniului de aplicare

- planul de învăţămînt pentru gimnaziu şi liceu;
- schema structural-logică a însuşirii curriculumului gimnazial şi liceal;
- planuri calindaristice;
- rutele individuale de învăţare pentru fiecare elev

- obligaţiile învăţătorilor şi profesorilor;
- obligaţiile şi atribuţiile directorului-adjunct pentru clase gimnaziale şi liceale;
- obligaţiile şi atribuţiile serviciului psihologic şi medical;
- obligaţiile şi atribuţiile catedrelor şcolare, întrunirilor metodice, grupurilor temporare de
creaţie a învăţătorilor şi profesorilor, care elaborează diferite cursuri integrate în gimnaziu,
liceu;
- obligaţiile şi atribuţiile profesorilor din gimnaziu pentru evaluarea pregătirii elevilor şcolii
primare şi însuşirea curriculumului gimnazial
- obligaţiile şi atribuţiile profesorilor de liceu pentru evaluarea pregătirii elevilor din
gimnaziu şi însuşirea curriculumurilor liceale
- instrucţiunea privind minimalizarea eforturilor psihoemoţionale în cadrul lecţiei;
- recomandări metodice la temele programei analitice;
- instrucţiunea pentru asigurarea psihologică şi valeologică a activităţii instructive
- proceduri de expertiză a curriculumului, a programelor analitice, proiectelor, inovaţiilor în
procesul de învăţămînt;
- metodica evidenţei performanţelor personale ale elevilor;
- modelul absolventului de gimnaziu şi liceul;
- metodica evaluării cu teste a însuşirii materiei de studiu;
- procedura evaluării finale a eficienţei însuşirii materiei de studiu;
- procedura atestării finale a elevilor după finisarea clasei a IX-a şi aXII-a;
- metodica studierii psihopedagogice a elevilor
- procedura perfecţionării planului de învăţămînt;
- acordarea libertăţii în alegerea formei de evaluare şi atestare a elevilor;
- introducerea cursurilor elective
- comparării între clase paralele, care studiază curriculumul gimnaşial şi liceal;
- atragerea comisiilor independente pentru evaluarea/atestarea finală;
- determinarea eficienţei social-economice a curriculumului gimnazial şi liceal (satisfacţia
elevilor; cheltuieli reale în coraport cu normele bugetare de finanţare);
- determinarea nivelului instrucţiunii absolvenţilor
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8. Alte acţiuni, care asigură
realizarea obiectivelor înaintate

- sporuri la atestare şi acreditare;
- perfecţionarea structurii organizatorice şi de state în gimnaziu şi liceu;
- existenţa numărului satisfăcător de cadre didactice de gradul I şi superioar în şcoală;
- existenţa experienţei de lucru cu curriculumuri şi programe de nivel avansat în şcoală;
- posibilităţile tehnico-materiale ale gimnaziului şi liceului, de finanţare suplimentară;
posibilităţile şi dorinţele elevilor şi părinţilor de a achita serviciile educaţionale
suplimentare

Programele calităţii, elaborate în şcoli, trebuie legate de limitele sistemului calităţii pentru a fi rezolvate complex şi
eficient, fără a se exclude chestiunile de îmbunătăţire a calităţii. De exemplu, nu este îndreptăţită realizarea programului
calităţii, care presupune trecerea unui număr mic de clase la instruirea liceală conform curriculumului nou, în condiţii cu
resurse limitate, a lipsei numărului necesar de specialişti şi a elaborărilor preventive. În acest caz, efectul realizării
programului nu va corespunde instruirii liceale.
În cazul studierii posibilităţilor de realizare a lor, orice program şi sistem al calităţii trebuie să fie apreciat, în primul
rînd, din punctul de vedere a contribuţiei lor la îmbunătăţirea calităţii, oportunităţii economice.
Analiza oportunităţii economice este prezentă în practica învăţămîntului şcolar, îndeosebi acolo, unde ridicarea
calităţii lui este legată de cheltuielile suplimentare (achitarea pentru servicii educaţionale suplimentare, cheltuielile legate
de amenajarea cabinetelor etc.).
În cadrul implementării sistemului sau programului calităţii pentru anumite producţie/servicii apare pericolul real al
disbalanţei intereselor producătorului/furnizorului şi consumatorului şi respectiv, a bilanţului obiectivelor interne şi
externe în asigurarea calităţii. Cu alte cuvinte, calitatea înaltă a producţiei/serviciilor, pe care o asigură
organizaţia/instituţia producătoare/prestatoare de servicii, poate să nu fie acceptate de consumatorii externi din motivele
costului exagerat.
Astfel, la implementarea sistemului sau programului calităţii în şcoală trebuie să se purceadă la o analiză minuţioasă
a condiţiilor de îmbunătăţire a calităţii, obţinerea efectului, care aduce venit atît şcolii, cît şi consumatorilor săi (elevilor şi
părinţilor). Implementarea bine gîndită a sistemului de asigurare şi managementului calităţii în organizaţii/instituţii de
învăţămînt corespunde nivelului superior de perfecţionare a organizării activităţii.

III.4. Esenţa pedagogică a managementului calităţii învăţămîntului preuniversitar
Managementul calităţii învăţămîntului preuniversitar se efectuează cu aplicarea diferitor metode (economice,
juridice, social-psihologice, pedagogice), mijloace (psihologice, tehnice, pedagogice) în cadrul sistemului calităţii de
nivelul respectiv. Alegerea şi compoziţia lor este determinată de nivelul sistemului calităţii (sistemul calităţii la nivel de
instituţie de învăţămînt, de raion, naţional), de gradul dezvoltării sistemelor calităţii, precum şi de abordările asigurării
calităţii învăţămîntului.
Dacă la nivel de instituţie de învăţămînt managementul calităţii învăţămîntului se realizează în mare măsură prin
aplicarea mijloacelor, formelor, metodelor pedagogice, atunci la nivelurile raionale şi cel naţional prevalează mijloacele,
formele, metodele economice, juridice, psihologice etc. La nivelurile raional şi naţional în modelele calităţii prevalează
factorii şi legăturile indirecte faţă de obiectele şi procesele pedagogice. Calitatea învăţămîntului, de exemplu, la nivelul
sistemului de învăţămînt raional, depinde de factori cum ar fi: starea bazei normative şi financiare a sistemului, potenţialul
de personal, eficienţa managementului operativ şi strategic a reţelei instituţiilor de învăţămînt; aici trebuie însă de
menţionat că la acest nivel rolul componentei pedagogice în asigurarea calităţii învăţămîntului nu se reduce la zero. Ea
este prezentă într-o măsură şi aici, însă, acţionează indirect, mai des ca factor al calităţii muncii pedagogice anterioare
(calitatea curriculumurilor, calitatea tehnologiilor educaţionale propuse pentru implementare).
Influenţa indirectă a factorului pedagogic în asigurarea calităţii învăţămîntului în sistemele externe ale sistemelor de
învăţămînt, în raport cu instituţiile de învăţămînt este legată, în mare măsură, de aceea că organele superioare manageriale
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nu se implică direct în activitatea operativă a instituţiilor de învăţămînt. Nu mai puţin important este faptul că pentru
sistemul managerial al calităţii la nivel raional şi naţional, principalul proces este procesul managerial. Aceasta dictează,
respectiv, alegerea mijloacelor şi metodelor de asigurare a calităţii învăţămîntului.
Pentru determinarea esenţei aspectului pedagogic al managementului calităţii învăţămîntului preuniversitar trebuie să
evidenţiem abordările soluţionării problemelor calităţii învăţămîntului. Cercetarea realizată ne permite să evidenţiem trei
abordări.
Prima abordare ţine de noţiunea de îmbunătăţire a calităţii. Conform standardelor internaţionale a calităţii ISO
familia 9000:2000, prin îmbunătăţirea calităţii se subînţelege întreprinderea acţiunilor la toate nivelurile
organizaţiei/instituţiei de învăţămînt pentru ridicarea eficienţei şi rezultativităţii diferitor tipuri de activitate şi procese
(activitate instructivă, activitate metodică, activitate educativă, activităţi în sistemul învăţămîntului complementar), care
aduc un anumit aport atît organizaţiei/instituţii (îmbunătăţirea instruirii, ridicarea prestigiului şcolii etc.), cît şi
consumatorilor (îmbunătăţirea calităţii instrucţiunii elevilor şi absolvenţilor, satisfacerea necesităţilor consumatorilor etc.).
Îmbunătăţirea calităţii ţine, în primul rînd, de asigurarea rentabilităţii organizaţiei/instituţiei, de eficienţa activităţii, de
corespunderea activităţii şi rezultatelor standardelor stabilite.
Astfel, îmbunătăţirea calităţii învăţămîntului în şcoală este un proces zilnic, în care domină aspectul pedagogic. Cu
ajutorul mijloacelor, metodelor, formelor pedagogice are loc îmbunătăţirea calităţii activităţii personalului didactic şi a
elevilor; se formează efectul sinergetic în activitatea colectivului pedagogic; se perfecţionează tehnologiile educaţionale;
se asigură realizarea planului de învăţămînt, planurilor calendaristice, curriculumurilor; se ridică motivaţia participanţilor
procesului de învăţămînt pentru atingerea rezultatelor avansate; are loc acumularea potenţialului metodic al personalului
didactic. Alte aspecte ale asigurării calităţii învăţămîntului în contextul realizării strategiei îmbunătăţirii treptate, locale, se
manifestă ca activităţi şi acţiuni separate, locale (schimbul parcului de computere, reînnoirea bazei de instruire etc.).
Abordarea a doua şi a treia se realizează în condiţiile implementării şi funcţionării sistemului calităţii (ceea ce
înseamnă că este mai mare decît în primul caz); a integrării condiţiilor şi, respectiv, a mijloacelor folosite.
De asemenea abordarea a doua de soluţionare a problemei calităţii învăţămîntului este asigurarea ei, ca mod relativ
pasiv, care presupune planificarea şi realizarea sistematică a activităţilor în cadrul sistemului calităţii, necesare pentru
crearea siguranţei că procesul de învăţămînt va asigura o calitate de pregătire a absolvenţilor nu mai joasă decît cere
standardul educaţional, va fi la nivelul cerinţelor minimale.
Important de menţionat este că asigurarea calităţii învăţămîntului se realizează în cadrul sistemului calităţii. Aceasta
înseamnă că ea deja se asigură nu numai cu mijloace şi metode pedagogice (în cadrul structurii tehnologice), dar şi cu
multe alte mijloace/metode (în cadrul altor structuri ale şcolii: cu destinaţie specială, funcţională, organizaţională,
informaţională, normativă, criterială). Observăm îmbunătăţirea calităţii activităţilor didactice şi educative, creşterea
potenţialului metodic prin intermediul mijloacelor şi metodelor pedagogice. Aplicîndu-se abordarea a doua (asigurarea
calităţii învăţămîntului), se completează considerabil cu diferite mijloace, care, deja, nu au un caracter pedagogic
(automatizarea schimbului de informaţii; redistribuirea responsabilităţilor şi atribuţiilor între participanţii procesului
managerial; crearea structurilor şi mecanismelor organizatorice noi; formarea bazelor de date statistice; cercetări de
marketing; aprobarea documentelor normative; crearea sistemului de circulaţie a documentelor; aprobarea politicii
manageriale în domeniul calităţii; implementarea procedurilor de expert; efectuarea autoevaluării; controlul calităţii
utilajelor, materialelor, aparatelor etc. furnizate şcolii.).
Tradiţia dominării mijloacelor şi metodelor nepedagogice de soluţionare a problemei calităţii învăţămîntului se
fortifică tot mai mult la realizarea abordării a treia – strategia managerială a calităţii în cadrul sistemului calităţii.
Managementul calităţii include metodele şi tipurile de activitate orientate atît spre evaluarea procesului, cît şi spre
lichidarea cauzelor funcţionării insuficiente, înregistrate la toate stadiile lanţului calităţii (de la elaborare sau planificare
pînă la utilizare sau totalizare) pentru obţinerea eficienţei economice. Deoarece sistemul calităţii instituţiei de învăţămînt
include nu numai procesul de învăţămînt, dar şi activitatea educativă (lucrul cu părinţii, acordarea serviciilor educaţionale
suplimentare etc.), componenţa mijloacelor, metodelor utilizate nu se epuizează numai cu enumerarea celor pedagogice.
În managementul calităţii şi în cazul asigurării calităţii, se poate şi trebuie să fie folosite mijloacele, adecvate etapei
ciclului de viaţă a procesului (obiectului), care corespund naturii ei, aplicate din punct de vedere a eficienţei economice.
De exemplu, managementul calităţii conţinutului învăţămîntului în şcoală nu se reduce numai la aspectul pedagogic
de elaborare a curriculumului, a tehnologiilor educaţionale corespunzătoare, evaluării materiei învăţate, dar presupune şi
formarea bazelor informaţionale de date; asigurarea tehnică şi normativă a procesului de asigurare a realizării lor;
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efectuarea activităţilor de selectare; ridicarea calificării personalului didactic; efectuarea expertizelor, procedurilor de
aprobare; efectuarea lucrului de implementare şi consultare; cercetarea eficienţei aplicării curriculumului şi metodicilor
etc.
În legătură cu cele expuse anterior, putem concluziona, că crearea şi aplicarea sistemului calităţii instituţiilor de
învăţămînt lasă amprente şi determină specificul folosirii mijloacelor şi metodelor, orientate spre soluţionarea problemei
calităţii învăţămîntului. Aspectul pedagogic este prezent în toate abordările, ce ţine de soluţionarea problemei calităţii
învăţămîntului (îmbunătăţire, asigurare, management). E de notat, însă, că în condiţiile aplicării sistemelor interne ale
calităţii în şcoală se completează considerabil cu alte mijloace şi metode şi se transformă parţial sub influenţa lor, ceea ce
este legat de eforturile sistemice propuse, de necesitatea reglării tuturor proceselor şi activităţilor-cheie şi celor
suplimentare.
Dezvoltarea esenţei aspectului pedagogic al managementului calităţii învăţămîntului preuniversitar nu este deplină
fără examinarea factorului ce ţine de gradul dezvoltării (maturităţii)sistemului calităţii.
Calea clasică de evoluţie a sistemului calităţii în organizaţii/instituţii constă în desfăşurarea lui pentru soluţionarea
sarcinilor de reglare, mai întîi, a unui (cîtorva) procese, iar mai apoi pentru reglarea celorlalte procese de bază/secundare.
De aici concluzionîm că aspectul pedagogic al managementului calităţii învăţămîntului preuniversitar domină la etapele
incipiente de dezvoltare a sistemului calităţii în şcoală. La următoarele etape el se completează cu alte activităţi, proceduri
mai pronunţate pentru abordarea sistemică a îmbunătăţirii calităţii învăţămîntului.
Care este, totuşi, esenţa aspectului pedagogic al managementului calităţii învăţămîntului preuniversitar? Răspunsul la
această întrebare îl putem formula dacă raportăm mijloacele şi metodele, formele aplicate la următorii indici:
1. Indicele procesului, în interesul îmbunătăţirii (asigurării, managementului) calităţii pentru care se aplică mijlocul
şi forma de interacţiune. În cazul procesului pedagogic (procesul instructiv, procesul educativ), se poate afirma că se
manifestă aspectul pur pedagogic al managementului calităţii. Aceasta se explică prin faptul că influenţele manageriale,
dacă ele nu corespund naturii obiectului, nu ţin cont de tendinţele desfăşurării sau schimbării lui; ele nu pot asigura
realizarea scopului managerial. Astfel de management nu este eficient. Anume din aceste cauze denumirea mijloacelor
reglatoare ale calităţii procesului de învăţămînt includ termenul pedagogic (controlul pedagogic, analiza pedagogică,
consiliu pedagogic, măsurări pedagogice, evaluări pedagogice, tehnologie pedagogică, inovaţie pedagogică).
Pentru mijloacele de reglare a calităţii proceselor pedagogice, care se aplică realmente, dar care e dificil de numit
pedagogice (de exemplu, înlocuirea pedagogului, reamenajarea cabinetelor instructive, schimbarea orarului etc.), se poate
menţiona că, ele influenţează indirect calitatea procesului de învăţămînt, fiind mai repede condiţii, şi nu factori. Aceasta se
întîmplă pentru că mijloace nominalizate (manageriale, organizatorice, economice etc.) nu sînt legate direct de procesul
instructiv şi educativ. Anume existenţa legăturii de esenţă cu procesul pedagogic (obiectul) determină acţiunea pedagogică
ca mijloc al managementului pedagogic al calităţii.
2. Indicele purtătorului de materie al mijlocului, executorului influenţei manageriale. Acest indice subliniază că dacă
acţiunea este destinată pentru a influenţa managementul calităţii şi vine de la persoana, direct legată de procesul pedagogic
(obiectul), această acţiune şi influenţă poate fi clasificată ca pedagogică. În cazul dat, se desfăşoară aspectul pedagogic al
managementului calităţii (de exemplu, acţiunile pedagogice la corectarea curriculumurilor; proiectarea şi implementarea
tehnologiilor educaţionale noi; aplicarea formelor şi mijloacelor inovative la evaluarea însuşirii materiei de studiu etc.)
În cazul dacă subiecţi ai activităţi, iniţiatorii şi executorii acestor acţiuni sînt reprezentanţi ai administraţiei instituţiei
de învăţămînt, consultanţi ştiinţifici, manageri şi specialişti ai structurilor manageriale de rang superior, atunci influenţele
lor manageriale nu pot fi considerate pedagogice, ci mai repede sînt manageriale, organizaţionale, ştiinţifico-metodice.
3. Indicele componenţei şi esenţei nucleului de influenţă, deciziei manageriale. Esenţa acestui indice reiese din faptul
că acţiunea managerială include în sine un şir întreg de elemente, care influenţează realizarea scopului preconizat. Aceste
elemente pot fi diferite după omogenitate şi aspect: de planificare, de evaluare, de motivare, analitice, de organizare, de
orientare; integrate şi neintegrate; de personalitate, de grup, cu caracter de masă etc. Dacă aceste elemente se combină şi
se integrează în cadrul efectuării sarcinii pedagogice, esenţa lor devine pedagogică. În cazul dat se confirmă şi aspectul
pedagogic al managementului calităţii învăţămîntului preuniversitar.
Pentru a demonstra aceste schiţări teoretice, recurgem la două exemple. Primul ţine de caracterizarea activităţii
manageriale de pe poziţii nonpedagogice. În al doilea exemplu, invers, indicele de identificare este indicele componenţei
şi esenţei nucleului influenţei, deciziei manageriale: a) evaluarea şi atestarea intermediară a realizărilor elevilor
(planificarea procedurilor de atestare – selectarea şi numirea responsabililor – formarea setului de mijloace de evaluare –
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efectuarea evaluării cunoştinţelor – luarea deciziei şi realizarea deciziilor de îmbunătăţire a reuşitei); b) evaluarea însuşirii
de către elevi a materiei de studiu pe o temă anumită (planificarea termenilor de evaluare – alegerea formelor de evaluare
– realizarea evaluării însuşirii materiei de studiu – verificarea îndeplinirii de către elevi a lucrărilor de evaluare –
generalizarea rezultatelor – anunţarea rezultatelor şi discuţia cu elevii asupra lor – organizarea repetării).
Aspectul pedagogic al managementului calităţii învăţămîntului preuniversitar ocupă un loc important în nivelurile
manageriale respective, la etapele iniţiale de formare a sistemului calităţii, în raport cu anumite obiecte şi procese.
Cunoaşterea şi conştientizarea specificului manifestării aspectului pedagogic în managementul calităţii învăţămîntului
preuniversitar în cadrul altor aspecte asigură eficienţa şi sistematicitatea acestui management; condiţionează plenitudinea
acoperirii şi reglării factorilor în modelul generalizat al calităţii. Principalul constă în formarea sistemelor manageriale ale
calităţii în învăţămîntul preuniversitar de diferite niveluri, adecvate naturii sistemului de învăţămînt şi care se construiesc,
ţinîndu-se cont de procesele-cheie şi cele secundare. Astfel se asigură continuitatea şi complexitatea sistemelor calităţii
diferitor niveluri de management.
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Capitolul IV
PRINCIPIILE ŞI CERINŢELE DE ELABORARE ŞI FONDARE
A SISTEMULUI CALITĂŢI ÎN DOMENIUL ÎNVĂŢĂMÎNTULUI

IV.1. Fundamentele teoretice ale sistemului calităţii învăţămîntului continuu multinivelar
Învăţămîntul din Republica Moldova se dezvoltă ca un sistem de învăţămînt multivariant, orientat spre o dezvoltare
inovativă. Aceasta orientare condiţionează căutări de mecanisme, adecvate situaţiei apărute, care asigură calitatea
învăţămîntului.
O direcţie de perspectivă în asigurarea calităţii învăţămîntului este elaborarea şi implementarea în practica
educaţională a sistemelor calităţii, care s-au afirmat şi dezvoltat în domeniul producerii industriale şi serviciilor pentru
populaţie. De aceea elaborarea sistemului multinivelar al calităţii învăţămîntului trebuie privită ca un sistem continuu
(SMCÎ). El necesită integrarea eforturilor numeroşilor participanţi la procesul managerial, crearea unui cîmp specific de
formare a calităţii învăţămîntului sub toate aspectele lui (calitatea proceselor, calitatea rezultatelor, calitatea funcţionării
curente a sistemului de învăţămînt, calitatea dezvoltării formabililor etc.).
De facto, sistemul calităţii, tratat ca un complex de structuri organizatorice, sociale, economice şi alte acţiuni, parţial,
este creat, funcţionează, se dezvoltă şi se perfecţionează. Dar, în componentele de bază ale sistemului trebuie incluse, în
primul rînd, procedurile de atestare, acreditare şi licenţiere a instituţiilor de învăţămînt, complexul de standarde
educaţionale şi documente normative, sistemul statistic al domeniului etc.
Analiza acestui sistem trebuie efectuată de pe poziţiile realizărilor ştiinţei contemporane şi a experienţei mondiale în
domeniul managementului calităţii, necesităţii elaborării concepţiei integre a SMCÎ. Pentru elaborarea unei astfel de
concepţii am recurs la ideile qualitologiei (ca ştiinţă triplă a calităţii, folosind din ea teoria calităţii, teoria evaluării
calităţii (qualimetria), teoria managementului calităţii), concepţia TQM, standardele internaţionale ale calităţii ISO familia
9000; sistemologie, pedagogie; teorie conducerii ş.a.
Analiza tendinţelor, apărute în domeniul asigurării calităţii, ne permite să evidenţiem şi să formulăm următoarele
principii ale SMCÎ:
1) caracterul social-statal al activităţii subiecţilor managementului calităţii;
2) existenţa factorului de sistem sub forma de standarde educaţionale;
3) principiul construirii multinivelare;
4) multivarietatea soluţiilor organizatorice şi tehnologice pentru diferite niveluri ale sistemului calităţii.
După cum demonstrează analiza comparativă, mecanismele managementului calităţii învăţămîntului, componentele
de bază ale modelului calităţii, cît şi accentele de bază ale SMCÎ diferă între ţări şi regiuni. La acest capitol, se evidenţiază
pronunţat tendinţele spre divizarea evaluării calităţii învăţămîntului în cea internă şi cea externă. Evaluarea internă
(autoevaluarea instituţiei de învăţămînt) îndeplineşte rolul de instrument pentru determinarea părţilor tari şi slabe, cît şi
rolul de bază informaţională pentru aplicarea acţiunilor respective.
În opinia specialiştilor, toată mulţimea variantelor sistemului de management al calităţii învăţămîntului la nivel de
ţară este condiţionată de coraportul dintre evaluarea internă şi cea externă. Experienţa ţărilor cu sisteme dezvoltate de
management al calităţii învăţămîntului demonstrează că există un şir de factori, evidenţa cărora este necesară la crearea
sistemelor de acest tip (nivelul iniţial al calităţii învăţămîntului, cultura de evaluare a pedagogilor, poziţia subiecţilor
managementului în sistemele de învăţămînt, aspectele psihologice etc.).
Experienţa ţărilor în problema creării sistemelor naţionale de calitate a învăţămîntului, actualizează necesitatea
elaborării sistemelor locale ale calităţii (la nivelul instituţiei de învăţămînt). Aceste sisteme trebuie să posede anumite
criterii, indicatori interni, proceduri de evaluare, obiective manageriale şi diferite funcţii. Aceasta o afirmă şi rezultatele
analizei principiilor politicii de stat în asigurarea calităţii învăţămîntului.
În opinia noastră, SMCÎ nu trebuie înţeles într-un sens îngust, numai un instrument al managementului calităţii
învăţămîntului. În limitele lui se soluţionează în complexitate întrebările generale şi specifice ale managementului
sistemului de învăţămînt. Funcţiile managementului calităţii au caracter direct faţă de toate funcţiile managementului
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general, fiind prezente în ele şi completîndu-le cu conţinutul său. În lumina acestei abordări dispare hotarul dintre
structurile funcţional-liniare şi programate pe obiective ale sistemelor manageriale, apar construcţii organizate integru,
proceduri de lucru şi abordări manageriale.
Managementul sistemic al calităţii se subînţelege ca paradigmă managerială în învăţămînt, legată de îmbunătăţirea
calităţii învăţămîntului în instituţiile educaţionale. Eficienţa sistemului calităţii în instituţia de învăţămînt se atinge atunci,
cînd colectivul pedagogic împărtăşeşte ideile managementului calităţii, şi participă la activităţile de asigurare a calităţii.
Baza sistemului calităţii este activitatea managerială, orientată spre ordonarea şi optimizarea proceselor de bază şi
celor auxiliare şi perfecţionarea procedurilor de lucru, aici este important de a contura raportul componenţilor manageriali
şi nonmanageriali ale procesului managerial.
Factorii nonmanageriali din domeniul învăţămîntului, neluaţi la evidenţă sînt factorii de ordin interpersonali şi de
ordin intern a personalităţii, factori ce ţin de motivaţia activităţii de învăţămînt. Aceşti factori nu permit realizarea deplină
a managementului prin program şi prin obiective, care se sprijină pe evidenţa şi reglarea totală a determinanţilor calităţii
potenţiale şi reale.
În domeniul învăţămîntului (diferit de domeniul de producere şi servicii) sistemele calităţii nu pot avea drept puncte
de pornire scheme rigide de conducere, care presupun existenţa procedurilor reglementate de evaluare şi efectuare a
lucrului. În domeniul învăţămîntului, sistemele calităţii reprezintă variantele de compromis sub formă de diverse
tehnologii, care presupun operaţii şi acţiuni “transparente” şi reproductive (deşi ele au o amprentă a stilului individual).
Există, însă, pericolul, ca tehnologizarea suprasolicitată a activităţii de învăţămînt în interesul mangementului calităţii să
conducă spre dispariţia proceselor reflexive, scăderea potenţialului motivaţional general şi a tempoului dezvoltării
sistemului de învăţămînt.
În modul acesta, determinăm că nu există alternative combinării organice, în limita SMCÎ, a programelor,
obiectivelor şi sinergiei în managementul calităţii. Aici este vorba despre alegerea balanţei specifice pentru o etapă sau
alta în implementarea sistemului calităţii.
Unul dintre principiile elaborării SMCÎ este principiul multinivelar. Acest principiu indică că managementul calităţii
sistemice în învăţămînt nu se limitează numai la instituţiile de învăţămînt; el se realizează şi la celelalte niveluri
superioare, aceasta este condiţionat de natura complexă a calităţii învăţămîntului, constituit din două blocuri mari şi
independente:
a) calitatea internă sistemico-socială a învăţămîntului (calitatea absolvenţilor, procesului de învăţămînt etc.);
b) calitatea externă sistemico-socială a învăţămîntului (influenţa învăţămîntului asupra proceselor sociale şi
economice).
Dar cerinţele faţă de calitatea învăţămîntului se formează nu numai în legătură cu satisfacerea necesităţilor unei
personalităţi; ele depind mult de funcţiile învăţămîntului, ca instrument de reproducere a resurselor intelectuale ale
societăţii. Aceasta înseamnă că sistemul calităţii instituţiei de învăţămînt nu poate şi nu trebuie să satisfacă toate
obiectivele managementului calităţii sistemului de învăţămînt. Sistemul calităţii instituţiei de învăţămînt este un sistem
primar, organizatoric şi funcţional, parte componentă a sistemului de ordin superior (sistemul calităţii de nivel teritorial
sau naţional). De aceea pentru fiecare tip de sistem de învăţămînt (sistemul de învăţămînt al şcolii, sistemul teritorial de
învăţămînt, sistemul naţional de învăţămînt) trebuie să se elaboreze propriul sistem de calitate, cu anumite componente
generale şi specifice, obiective, funcţii.
Sistemul primar al calităţii (sistemul calităţii instituţiei de învăţămînt) este legat de sistemele calităţi de nivel
teritorial, naţional prin obiective comune (diferenţiate după nivel), prin elemente invariante (generale) sub formă de
programe unice ale calităţii, norme şi căi de asigurare tehnico-materială, documente normative, proceduri de evaluare,
pregătirea şi perfecţionarea cadrelor etc. De aici reiese că sistemul calităţii instituţii de învăţămînt este izomorf cu sistemul
calităţii la nivel teritorial şi naţional. Aceste sisteme se află într-un regim permanent de schimbare a informaţiei şi de
resurse. Direcţia şi intensitatea proceselor de schimb se află într-o strînsă dependenţă de normele directe şi de normativele
interacţiunii subiecţilor activităţii de învăţămînt (delimitarea drepturilor, responsabilităţilor şi atribuţiilor; nivelul
autonomiei activităţii instituţiei de învăţămînt; modul de evidenţă şi raportare etc.).
Existenţa elementelor invariante în componenţa sistemelor de calitate a diferitor niveluri nu este condiţie ca structura
lor să nu difere radical. Aceasta este condiţionat de procesele lor de bază şi suplimentare diferite, de specificul scopului şi
obiectivelor fiecărui nivel.
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Dacă comparăm sistemul calităţii instituţiei de învăţămînt şi sistemul calităţii la nivel teritorial, atunci pentru primul
procesul de bază este procesul de învăţămînt, pentru al doilea – procesul managerial. În corespundere cu acesta se
formează o componenţă anumită de elemente lucrative, orientate spre asigurarea calităţii proceselor de bază şi
suplimentare, rezultatelor respective.
Privitor la soluţionarea problemei construirii sistemului calităţii putem trage următoarele concluzii:
1. În condiţiile contemporane se formează bază teoretico-metodologică pentru proiectarea şi implementarea
sistemului calităţii pentru diferite niveluri în domeniul învăţămîntului. Bază pentru elaborarea sistemului calităţii pot fi:
criteriile şi indicatorii evaluării calităţii învăţămîntului; standardele educaţionale şi sociale, procedurile de acreditare,
modelele de monitoring qualimetric al învăţămîntului.
2. Teoria managementului calităţii pentru sistemele şi procesele de învăţămînt poate fi realizată în următoarele
direcţii: a) pe linia interacţiunii metodologie, tehnologiei şi tipologiei managementului calităţii; b) pe linia interacţiunii
componentelor teoretice de bază ale teoriei generale a managementului calităţii (aparatul terminologic, principii şi legi ale
managementului calităţii producţiei şi lucrărilor, metodelor şi tipurilor de management al calităţii, teoria proiectării
structurilor organizatorice ale sistemelor de management al calităţii, qualimetriei managementului).
3. Managementul calităţii învăţămîntului este un domeniu obiectual al teoriei generale a managementului calităţii
(calitatea procesului de învăţămînt, pregătirea absolvenţilor), ceea ce impulsionează abordarea managerială nouă, chemată
să soluţioneze contradicţiile, apărute în perioada dezvoltării inovative a sistemului de învăţămînt.
4. Managementul calităţii învăţămîntului este un caz particular al managementului prin programe şi obiective,
subordonat managementului general al învăţămîntului.
5. Managementul calităţii învăţămîntului poate fi realizat cu succes numai în baza concepţiei sistemului calităţii.
Acest sistem presupune abordarea situaţională faţă de formarea structurilor organizatorice, prezentarea sistemică a
obiectului managerial; optimizarea structurilor funcţional-liniare, programate şi orientate spre obiective; existenţa
managementului calităţii în cadrul funcţionării curente, managementul calităţii dezvoltării a metodicilor şi procedurilor de
evaluare şi de diagnostică a calităţii.
Aceste concluzii metodologice sînt comune pentru sistemele calităţii, începînd cu nivelul de instituţie de învăţămînt
şi terminînd cu nivelul naţional. Însă aici mai avem nevoie de nişte principii şi legităţi specifice pentru fiecare sistem
aparte. În continuare expunem rezultatele cercetării ce ţin de specificul scopului, ideilor conceptuale, forţelor motrice ale
dezvoltării şi perfecţionării, precum şi de legităţile implementării şi funcţionării sistemelor de calitate în instituţiile de
învăţămînt.
Scopul sistemului calităţii în instituţia de învăţămînt constă în integrarea eforturilor şi resurselor organizatorice,
metodice, ştiinţifice, de personal ale şcolii, ţinîndu-se cont de diversitatea factorilor şi condiţiilor pentru atingerea calităţii
înalte a procesului de învăţămînt şi rezultatelor lui, în corespundere cu cele mai bune modele şi standarde.
Ideile principale ale concepţiei sistemului calităţii instituţiei de învăţămînt sînt următoarele:
— realizarea practică a abordării qualimetrice faţă de organizarea şi analiza procesului de învăţămînt care constă în
extinderea diagnosticării, evidenţierii mecanismelor formării şi dezvoltării elevilor, a laturilor procesuale şi
rezultative;
— folosirea structurii organizatorice şi statelor şcolii la desfăşurarea pe baza structurilor programate şi a obiectivelor
corespunzătoare a managementului calităţii pentru a asigura îmbinarea lor raţională cu structurile funcţionalliniare;
— în atingerea nivelului înalt de coordonare a acţiunilor şi deciziilor manageriale cu participarea în procesul de
învăţămînt a subiecţilor managementului calităţii; repartizarea optimă a funcţiilor, drepturilor şi atribuţiilor;
asigurarea nivelului înalt al competenţei şi cuturii qualimetrice a reprezentanţilor administraţiei, pedagogilor,
specialiştilor serviciilor auxiliare şi verigilor funcţionale;
— evidenţa diversităţii tipurilor de schimburi, legături şi relaţii în sistemul calităţii instituţiei de învăţămînt, cu
sisteme analogice de nivel superior, cu mediul înconjurător.
Forţele motrice ale dezvoltării şi perfecţionării sistemului calităţii instituţiei de învăţămînt sînt determinate de
următoarele contradicţii:
— necorespunderea cerinţelor oportune faţă de calitatea învăţămîntului, asigurate de şcoală, precum şi posibilităţile
limitate de îndeplinire a acestor obiective/cerinţe prin aplicarea abordărilor tradiţionale faţă de managementul
şcolii şi procesul ei de învăţămînt;
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— extinderea proceselor inovaţionale în învăţămînt şi lipsa mecanismului de asigurare a coordonării acţiunilor
pozitive asupra calităţii învăţămîntului;
— dezvoltarea nivelului teoretic şi practic al implementării sistemelor de management al calităţii în diferite sisteme
sociale, şi nivelul insufucient de valorificare a acestei direcţii în învăţămînt;
— decalajul dintre varietatea indicatorilor calitativi, structurilor şi proceselor, caracteristice învăţămîntului şcolar
contemporan, şi sistemele lui manageriale formate în mod spontan.
În calitate de idei metodologice de bază ale concepţiei sistemului calităţii instituţiei de învăţămînt pot servi
următoarele:
— tehnologia sistemului calităţii instituţiei de învăţămînt se caracterizează prin multivarietatea deciziilor
tehnologice pentru sarcini concrete ale managementului calităţii obiectelor şi proceselor, ţinîndu-se cont de
existenţa potenţialului, mijloacelor de influenţă, priorităţilor preconizate etc.;
— sistemul calităţii instituţiei de învăţămînt trebuie orientat spre o proprie dezvoltare şi perfecţionare permanentă,
precum şi a tehnologiilor manageriale ale calităţii învăţămîntului cu lărgirea bazei lui de date informaţionale şi
atingerea rezultatelor preconizate;
— în sistemul calităţii instituţiei de învăţămînt pot fi prezentate, în măsură egală, diferite tipuri de activitate (de la
cea educativă, metodică, instructivă pînă la managerială, evaluare, diagnosticare, pronosticare); de asemenea, are
loc materializarea activităţii precedente în anumite rezultate. Se evidenţiază, respectiv, diverse subiecte de
activitate cu includerea elevilor. Aceasta permite să vorbim despre existenţa integrală a subiectului activităţii.
— spaţiul temporar al sistemului calităţii instituţiei de învăţămînt constă din cicluri de viaţă ale obiectelor, din
procese de diferită durată (cu durată de la cîteva luni pînă la 12 ani şi mai mult), care se repetă, dar la nivel
calitativ nou.
La implementarea şi funcţionarea sistemelor de calitate în instituţiile de învăţămînt se iau ca bază următoarele legităţi
principale:
1. Dualismul procesului de dezvoltare a sistemului calităţii (în baza evidenţei concomitente a informaţiei “din
trecut” şi informaţiei “din viitor”).
2. Obiectivitatea condiţionată a rezultativităţii sistemelor de calitatea nivelurilor de dezvoltare şi funcţionare a
componentelor lui de bază.
3. Continuitatea dezvoltării componentelor de bază ale sistemului de calitate pe parcursul evoluţiei lui, condiţionată
de condiţiile existente din start, inerţia unor componenţi, diferenţa de resurse pentru implementare.
4. Integrarea, diferenţierea proceselor, fenomenelor şi legăturilor sistemului calităţii pe parcursul dezvoltării,
apariţiei noilor structuri, forme şi modalităţi de luare a deciziilor.
5. Dependenţa termenilor de dezvăluire completă a sistemului calităţii în şcoală, a consecutivităţii etapelor de
implementare de condiţiile iniţiale (organizatorice, pedagogice, metodice, material-financiare, de personal), de
posibilităţile de resurse ale instituţiei, de influenţa factorilor interni şi externi.
6. Repetarea majorităţii proceselor, tipurilor de activitate şi fenomenelor în limita sistemului calităţii; îmbinarea
ciclurilor de durată scurtă, medie şi lungă pentru realizarea şi perfecţionarea sistemului calităţii.
Ideile, legităţile, bazele expuse în acest subcapitol servesc drept punct de pornire pentru modelarea sistemului
calităţii în limitele învăţămîntului continuu multinivelar.

IV.2. Modelarea sistemului calităţii învăţămîntului continuu multinivelar
Calitatea învăţămîntului şcolar depinde de o mulţime de factori şi condiţii. Eforturile cadrelor didactice şi
administraţiei şcolii concrete nu sînt suficiente pentru asigurarea nivelului cuvenit de calitate. Aceasta condiţionează
necesitatea managementului sistemic al calităţi învăţămîntului la toate nivelurile şi pentru diferite aspecte.
De aceea în cercetare a fost modelat şi implemetat sistemul calităţii învăţămîntului continuu multinivelar (SCÎCM),
care cuprinde nivelul instituţiei de învăţămîmt preuniversitar, nivelul teritorial şi nivelul naţional, încadrat în sistemul
managerial al învăţămîntului din Republica Moldova [48, p. 150].
Modelul calităţii învăţămîntului continuu, prezentat în continuare, este mai mult de pronosticare, deoarece multe
dintre elementele şi legăturile lui la momentul actual lipsesc sau trec printr-o perioadă lungă de formare.
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Complexitatea modelării sistemului calităţii învăţămîntului continuu multinivelar constă în faptul că standardele
internaţionale ale calităţii ISO familia 9000: 2000 nu reglează sistemul calităţii unui asemenea nivel; Standardele
nominalizate descriu sistemul calităţii la nivelul organizaţiei/instituţiei. Concomitent, în domeniul învăţămîntului,
conform specificului său, implementarea sistemului calităţii nu se poate limita numai la nivelul instituţiei de învăţămînt.
Acestea sînt condiţionate de următoarele circumstanţe:
— postulatul asigurării unităţii spaţiului educaţional pe verticală (continuitate) şi orizontală (compatibilitate,
intercomplementaritatea curriculumurilor);
— particularităţile asigurării calităţii, constau în aceea că ea se realizează prin intermediul acţiunilor şi măsurilor la
nivel naţional, teritorial şi al instituţiei de învăţămînt;
— sistemele de învăţămînt la nivel de şcoală, teritoriu şi stat conţin aceleaşi elementele (personal, standarde
educaţionale, infrastructura de deservire, baza normativ-juridică) lipsa cărora fac dificilă funcţionarea
învăţămîntului ca domeniu ce asigură viabilitatea ramurilor economiei naţionale.
În procesul modelării s-a ţinut cont de faptul că acest proces de creare se bazează pe realizările domeniului asigurării
instrumentale a calităţii învăţămîntului, obţinute în ultimul deceniu. Lista acestor realizări o constituie: elaborarea
standardelor educaţionale; crearea Consiliului Naţional de Curriculum şi Evaluare; fondarea Agenţiei de Evaluare şi
Examinare în cadrul Ministerului Educaţiei fondarea Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare; implementarea
atestării, acreditării şi licenţierii instituţiilor de învăţămînt; realizarea monitoringului în învăţămînt; realizările ştiinţei şi
practicii pedagogice în evaluarea calităţii învăţămîntului, managementul dezvoltării sistemelor de învăţămînt ş.a.
În acelaşi timp, trebuie de constatat că lipsa la nivel naţional a unui sistem balansat, în limitele căruia s-ar efectua
asigurarea calităţii învăţămîntului, limitează nu numai efectul măsurilor întreprinse, dar şi posibilităţile implementării
sistemelor calităţii în instituţiile de învăţămînt.
În aceste condiţii ideea, care determină crearea modelului sistemului calităţii, este cea a izomorfismului sistemelor de
calitate a diferitor niveluri care au ca bază cerinţele standardelor internaţionale ale calităţii ISO familia 9000: 2000. De
aceea crearea unui astfel de sistem trebuie să corespundă cu postulatul: de la general – la particular. Atunci modelul
calităţii învăţămîntului continuu multinivelar trebuie să devină un reper pentru implementarea sistemului calităţii la
nivelul instituţiei de învăţămînt. Aceasta reiese din:
— ideile de bază ale politicii naţionale în domeniul calităţii învăţămîntului, care servesc drept sursă pentru formarea
acestei politici la nivel teritorial şi de instituţie de învăţămînt. Ideile-cheie sînt legate de determinarea căilor de
formare, păstrarea şi creşterea potenţialului intelectual al naţiunii; de rolul învăţămîntului în transformările
social-economice; de direcţiile interacţiunii ştiinţei, culturii şi învăţămîntului;
— existenţa sistemului naţional de învăţămînt public, administrat şi gestionat de organe de stat;
— în condiţiile construirii sistemului calităţii învăţămîntului continuu multinivelar de sus în jos este posibil efectul
sumar al sistemului, adică al sistemului de interlegături mecanice, locale; sistemul de calitate se închide la nivel
de instituţie de învăţămînt; astfel de sistem conglomerat nu este viabil, eficient;
— existenţa şi funcţionearea reală a sistemului de asigurare a calităţii învăţămîntului la nivel naţional şi teritorial, nu
chiar perfect, dar care tinde spre o perfecţionare continuă, deschide noi perspective la nivelul instituţiei de
învăţămînt în formarea unui sistem de calitate perfect;
— existenţa la nivel naţional a procedurilor de atestare şi acreditare a instituţiilor de învăţămînt, atestarea cadrelor
didactice, de verificare a îndeplinirii curriculumurilor şi standardelor educaţionale trebuie să se reflecte şi în
desfăşurarea procedurilor analogice la nivel de instituţie de învăţămînt. Aceasta poate fi: autoevaluarea calităţii,
testarea elevilor, evidenţa performanţelor personale ale pedagogilor, expertiza proiectelor şi inovaţiilor.
Cele menţionate ne-au permis să ne formăm o viziune a sistemului calităţii învăţămîntului continuu multinivelar. Mai
întîi trebuie să evidenţiem în această componenţa subsistemele teritoriale şi ramurale, cît şi sistemele primare prezentate
de sistemele calităţii instituţiilor de învăţămînt.
SCÎCM se deosebeşte de subsistemele sale (teritoriale şi ramurale) numai prin nivelul generalizării şi luării
deciziilor, componentele de bază ale funcţiilor procesului managerial. Această diferenţă este determinată şi de necesitatea
delimitării drepturilor, atribuţiilor, responsabilităţilor şi obiectivelor gestionate; de volumul resurselor pe care le posedă
managementul operativ; de relaţiile subordonării liniare şi funcţionale.
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Diferenţa SCÎCM de sistemul calităţii şcolii constă, în primul rînd, în diferenţa proceselor de bază şi celor
complementare care se gestionează. În sistemul calităţii şcolii procesul de bază este cel de învăţămînt, pe cînd la nivel
naţional acest proces nu este prezent.
Sistemul calităţii, de orice nivel şi destinaţie, poate fi prezentat ca o mulţime de elemente strîns legate între ele. Însă,
aici trebuie de menţionat că, pentru prezentarea sistemului calităţii este important de înţeles structura cu elementele ei şi
legăturile elementelor sistemului, care fixează cantonarea elementelor în sistem.
Conform standardelor internaţionale ale calităţii ISO 9000:2000, şi anume a acelei părţi a lor, care reglează
mecanismele şi ordinea proiectării şi implementării sistemelor calităţii, se evidenţiază patru elemente generalizatoare ale
oricărui sistem de calitate: structuri organizatorice, resurse, procese, proceduri (metodici). Fiecare nivel al sistemului
calităţii (naţional, teritorial, institutuţional, curricular) are specificul său constructiv şi acţional-aplicativ, indicat în Tabelul
19.
Tabelul 19.

Interpretarea elementelor sistemului calităţii în domeniul învăţămîntului
Elementele
sistemului calităţii

Nivelurile sistemului calităţii
Naţional

Teritorial

Instituţional

Curricular

Structuri
organizaţionale

- Ministerul Educaţiei şi - Direcţiile raionale
Tineretului.
educaţie, tineret şi
- Direcţiile de învăţămînt
sport.
ale ministerelor
- Centrele ştiinţificoramurale.
metodice.
- Consiliile obşteşti de
- Organele obşteşti şi
coordonare.
statale.

Administraţia şi consiliile
profesorale ale
instituţiei de învăţămînt.

Conducătorii şi membrii
reiniunilor metodice,
catedrele şcolare,
grupuri de creaţie.

Resurse

- Standardul educaţional.
- Bugetul de stat.
- Proprietatea statului în
domeniul
învăţămîntului.
- Potenţialul ştiinţific în
domeniul
învăţămîntului.

- Finanţarea normativă.
- Sursele nebugetare de
finanţare.
- Suprafeţele de instruire
şi complementare.
- Fondul de carte şi
mijloace tehnice.
Potenţialul ştiinţificometodic.

- Seturi curriculare.
- Potenţialul
perfecţionării şi
reînnoirii
curriculumurilor,
procesului de
învăţămînt.
- Elaborările metodice şi
experienţă.
- Programele calităţii
pentru perfecţionarea
curriculumurilor şi
tehnologii.

- Componentul teritorial
al standardului
educaţional.
- Bugetul raional şi
sistemul de susţinere a
învăţămîntului.
- Banca de date, reţelele
computaţionale.
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Procese

- Procesul managerial al
sistemului de
învăţămînt.
- Procesele creative
normate.
- Procesele de
interacţiune a
învăţămîntului cu alte
domenii ale societăţii.
- Procesul coordonării
standardelor
educaţionale naţionale
cu cele internaţionale

- Procesul managerial al
sistemului teritorial de
învăţămînt.
- Procesele de personal:
perfecţionarea şi
recalificarea
pedagogilor.
- Managementul
resurselor.

- Procesul de învăţămînt.
- Procesul de educaţie.
- Procesul decizional
managerial.
- Procesul elaborării
curriculumurilor.
- Procesul reglementării
activităţii participanţilor
în procesul de
învăţămînt.
Managementul
informaţional.

- Lucrul metodic.
- Cercetări.
- Efectuarea
experimentelor
pedagogice.
- Procesul studierii şi
răspîndirii experienţei
avansate.

Proceduri/metodici

- Proceduri de audit
- Proceduri de atestare a
extern în calitatea
cadrelor didactice.
învăţămîntului.
- Proceduri de
- metodici şi proceduri de reglementare a
monitoring al calităţii
activităţii instituţiei de
învăţămîntului.
învăţămînt.
- proceduri de reînnoire a
conţinutului
învăţămîntului.

- Procedura determinării
eficienţei formării
sistemului calităţii
instituţiei de învăţămînt.
- Metodici qualimetrice
şi proceduri ale
managementului
calităţii procesului de
învăţămînt.
- proceduri intermediare
şi de evaluare finală a
elevilor.
- Proceduri de personal şi
de lucru metodic.

- Expertiza proiectelor.,
curriculumurilor,
tehnologii.
- Priceduri de elaborare şi
de aprobare a noilor
curriculumuri.

SCÎCM şi fiecare element al său este organic legat cu sistemul de învăţămînt, proiectîndu-se pe componente de bază:
organizaţional, de obiective, normativ, de conţinut, valorico-motivaţional, criterial, informaţional.
De exemplu, orientările obiectivelor documentelor de bază ale sistemului calităţii (manualul calităţii, programul
calităţii, politica managerială în domeniul calităţii etc.) se pot reflecta în componente cu destinaţie specială ale sistemului
de învăţămînt. Componenta normativă a sistemului de învăţămînt fixează ideile normative, care se referă nu numai la
funcţionarea sistemului de învăţămînt în ansamblu, ci mai determină activitatea în domeniul calităţii învăţămîntului.
Prezentarea funcţională a sistemului calităţii ţine de conceperea lui ca o mulţime de acţiuni (funcţii), necesare pentru
îndeplinirea obiectivelor specifice şi atingerea scopului final. Partea funcţională a sistemului calităţii poate fi descrisă în
corespundere cu structura obiectului conducerii şi prin reflectarea procesului activităţii manageriale.
Caracteristicile şi fazele/etapele procesului activităţii manageriale în sistemul managementului calităţii pot fi
evidenţiate pentru toate nivelurile şi funcţiile manageriale. Convenţional, aceste faze determină evidenţierea
managementului dezvoltării perspective, curente şi operative. La fiecare fază managerială se îndeplineşte una şi aceeaşi
consecutivitate a funcţiilor: pronosticarera, planificarea, reglarea funcţională, evidenţa şi controlul, aprecierea şi analiza.
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Pentru o înţelegere mai bună a structurii funcţionale a SCÎCM este raţional de a aplica principiul fractalităţii
(intrării/pătrunderii unei funcţii în alta), care reflectă ierarhia funcţiilor managementului calităţii învăţămîntului ca
consecinţă legitimă de funcţionare şi dezvoltare a calităţii.
A. I. Subetto [156; 157] propune ca în sistemul învăţămîntului managementul calităţii să se prezinte sub formă de
piramidă, unde vîrful piramidei funcţiilor managementului calităţii o constituie cea mai generală funcţie – funcţia
managementului calităţii; nivelul doi cuprinde funcţia elaborării strategiei managementului calităţii, funcţia realizării
strategiei şi funcţia legăturii inverse; nivelul trei cuprinde decompoziţia, care descrie conţinutul acestor trei funcţii
generalizate.
Trasarea strategiei managementului se concretizează prin funcţiile “definirii obiectivelor”, “pronosticării”,
“planificării”, “normării” şi “standardizării”. Mecanismul funcţiei de realizare a strategiei managementului calităţii se
realizează prin funcţiile “activizării activităţii”, “coordonării şi conducerii operative”, “asigurării”. Funcţia feedback-ului
se dezvăluie prin funcţiile “control”, “evidenţă şi raportare”, “apreciere a calităţii”, “atestare”, “analiză şi modernizare”.
Un loc deosebit în aceste funcţii ale managementului calităţii este atribuit aprecierii calităţii. Se consideră că evoluţia
sistemelor managementului calităţii în sfera producerii materiale este condiţionată de imaginea şi nivelul elaborării noilor
mijloace de apreciere.
Sistemele calităţii în domeniul învăţămîntului, în dependenţă de funcţiile managementului calităţii, se structurează
conform principiului de niveluri precum şi scopului. Principiul nivelurilor indică exponentul plenitudinii asimilării
funcţiilor, realizarea şi eficienţa lor. Evaluarea nivelului determină exponentul implementării sistemului calităţii.
Realizarea funcţiilor managementului calităţii se reflectă în procedurile efectuate de organele manageriale şi de persoanele
cu funcţii din sistemul învăţămîntului: proceduri de implementare a standardelor; evaluările şi atestările elevilor,
absolvenţilor şi cadrelor pedagogice; acreditările, licenţierea instituţiilor de învăţămînt, expertizele proiectelor şi
programelor, aprobări de acte normative etc.
Componenţa funcţiilor realizate în limitele sistemului de calitate concret reflectă specificul lui şi arătă orientarea
sistemului calităţii. Sub acest aspect pot fi evidenţiate sisteme ale calităţii cu destinaţie limitată: sistemul calităţii
cercetărilor pedagogice, sistemul calităţii proiectării pedagogice, sistemul calităţii nivelurilor învăţămîntului continuu etc.
Proiectarea şi implementarea sistemului global al calităţii este un proces de lungă durată, care necesită resurse materiale,
financiare şi umane impunătoare.
În afară de conturul funcţional în sistemul calităţii se evidenţiază conturul parametric. Cu ajutorul standardelor şi
criteriilor se determină scopurile managementului calităţii, modalităţile şi metodele de apreciere a nivelului
performanţelor. Acest contur se prezintă formalizat sub formă de model al calităţii învăţămîntului.
Prezentarea sistemico-ierarhică se bazează pe noţiunea de subsistem. Subsistemul posedă specificul funcţional al
întregului (sistemului). Sistemul poate fi prezentat sub formă de unităţi, care alcătuiesc ierarhia sistemică.
Altă noţiune de prezentare ierarhică a sistemului este nivelul analizei, care caracterizează adîncimea ierarhiei
sistemului (de la sistem ca unitate integră pînă la elemente) şi exprimă limita divizării acestui sistem în unităţi.
Nivelueile ierarhice ale SCÎCM se reprezintă ca niveluri organizaţionale, unde se efectuează managementul calităţii
învăţămîntului.
Sub aspect organizaţional sistemele calităţii pot fi ramurale şi teritoriale. Primele se organizează în sistemul de
învăţămînt ale ramurilor economiei naţionale (de exemplu, instituţiile ministerului agriculturi, ministerului apărării,
ministerului afacerilor interne etc.). Cele de a doilea se fondează la nivel de municipiu/raion. Sistemul calităţii
Ministerului Educaţiei şi Tineretului este în cazul dat un set de subdiviziuni organizatorice: serviciul managementului
calităţii, consilii ştiinţifico-metodice pentru metode de management al calităţii etc. În limita unui sistem concret al calităţii
(ramural sau teritorial) se pot evidenţia unităţi organizatorice (servicii, secţii, direcţii etc.) ca purtători ai experienţei
manageriale concrete şi executori ai funcţiilor concrete ale managementului calităţii învăţămîntului: planificarea,
proiectarea, aprecierea, expertiza, atestarea), asigurare normativă, formularea obiectivelor etc.
Aspectul organizaţional de tratare a SCÎCM presupune evidenţierea resurselor existente pentru funcţionarea şi
dezvoltarea sistemului de învăţămînt sub formă de edificii, surse financiare, informaţie, elaborări ştiinţifico-metodice,
personal pedagogic şi managerial.
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În cadrul acestei direcţii de structurare a SCÎCM se evidenţiază nivelurile: naţional, teritorial, instituţional, curricular.
SCÎCM se mai structurează după indicele apartenenţei la treptele învăţămîntului continuu multinivelar: sistemul calităţii
învăţămîntului preşcolar, primar, gimnazial, liceal, superior, complementar, profesional.
În Tabelul 20 sînt prezentate nivelurile organizaţionale de bază ale învăţămîntului continuu multinivelar, componenţa
organelor managementului calităţii învăţămîntului şi obiectele lui.

Tabelul 20.

Niveluri organizaţionale de bază ale învăţămîntului continuu multinivelar, componenţa organelor managementului calităţii
învăţămîntului şi obiectele lui (după V.P. Panasiuk, modificat)
Nivelurile
organizaţional
e ale SCÎCM

Organele managementului calităţii învăţămîntului

Obiectele managementului calităţi

Nivelul
naţional

Ministerul Educaţiei şi Tineretului.
Bazele normative ale învăţămîntului.
Comitetele şi subcomitetele ale parlamentului.
Relaţiile organizatorice de muncă şi legislative în domeniul
Comisiile interdepartamentale.
învăţămîntului.
Consiliile de coordonare pentru realizarea Infrastructura materială şi financiară a sferei învăţămîntului.
proiectelor şi programelor naţionale.
Funcţionarea instituţiilor de învăţămînt cu subordonare republicană.
Organele responsabile pentru evaluare, atestare, Procese inovaţionale-cheie în învăţămînt.
acreditare şi licenţiere în învăţămînt.
Procese de personal în domeniul învăţămîntului.
Direcţiile (departamentele) ramurale de învăţămînt. Durabilitatea funcţionării sistemului de învăţămînt naţional în
Organizaţiile social-statale (fonduri, asociaţii, contextul dezvoltării social-economice a ţării.
centre).
Consiliile obşteşti pe lîngă organele de conducere a
învăţămîntului.

Nivelul
teritorial

Comisiile (comitetele) pentru învăţămînt ale Bazele normative ale învăţămîntului.
organelor
puterii
legislative
ale Relaţiile organizatorice de muncă şi legislative în domeniul
raionului/municipiului.
învăţămîntului.
Direcţiile / departamentele învăţămînt ale Infrastructura materială şi financiară a sferei învăţămîntului.
organelor puterii executive.
Funcţionarea instituţiilor de învăţămînt cu subordonare raională.
Organele responsabile pentru evaluare, atestare, Procesele inovaţionale-cheie în învăţămînt.
acreditare şi licenţiere în învăţămînt la nivel Procesele de personal în domeniul învăţămîntului.
teritorial.
Durabilitatea funcţionării sistemului de învăţămînt naţional în
Organizaţiile social-statale (fonduri, asociaţii, contextul dezvoltării social-economice a raionului/municipiului
comisii, centre).

Nivelul
instituţional

Administraţia instituţiei de învăţămînt.
Subdiviziunile de tip stat major (secţia instruire,
centru de coordonare etc.).
Consiliul profesoral al instituţiei.
Consilii metodice, ştiinţifico-metodice etc.

Calitatea procesului de învăţămînt.
Calitatea funcţionării curente a instituţiei de învăţămînt.
Procesele dezvoltării sistemului de învăţămînt al şcolii.
Calitatea muncii cadrelor pedagogice, calitatea muncii elevilor.
Dezvoltarea bazei tehnico-materiale.
Nivelul de pregătire al absolvenţilor.
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Nivelul
curricular

Reuniuni metodice.
Consiliile, comisiile formate din cadre didactice.
Grupele de creaţie a cadrelor didactice.

Procesul de asimilare a curriculumului, disciplinei.
Procesele integrative în instruire.
Procesul reînnoirii, perfecţionării conţinutului,
tehnologiilor educaţionale, mijloacelor de evaluare.

metodicilor,

Sistemul calităţii din învăţămînt, precum şi a fiecărei verigi a lui (preşcolar, primar, gimnazial, liceal, secundar
profesional, superior, complementar etc.) are un specific, care se manifestă în particularităţile structurilor organizaţionale,
schemele manageriale, resurselor formate; realizarea proceselor şi procedurilor de bază şi secundare.
De exemplu, în instituţiile complementare de învăţămînt sistemul calităţii este asemănător sistemului de deservire. În
domeniul învăţămîntului preuniversitar şi profesional principiile standardelor ISO ce reglementează implementarea şi
funcţionarea; pentru multe poziţii e nevoie de adaptare şi interpretare pedagogică.
Sistemul calităţii instituţiei de învăţămînt diferă considerabil de sistemul calităţii altor niveluri prin aceea că la bază
se află sistemul pedagogic intern de asigurare a calităţii procesului de învăţămînt; aici procesul de învăţămînt este proces
de bază al sistemului de învăţămînt.
Aspectul procesual al sistemului calităţii se concepe ca un ansamblu de procese, principala categorie fiind intervalul
de timp (perioada de viaţă), pe parcursul căruia funcţionează procesul. Procesele care au loc în sistem, se pot diviza în
două grupe: procese de dezvoltare şi procese de funcţionare. Procesele de dezvoltare se referă la procesele externe, pe
cînd procesele de funcţionare se referă la procesele interne ale sistemului.
În standardele internaţionale ale calităţii ISO 9000 : 2000, la descrierea cerinţelor faţă de sistemele calităţii, se
evidenţiază procese de bază şi procese secundare. Prin analogie, ele pot fi evidenţiate şi în sistemul învăţămîntului. Din
acest punct de vedere SCÎCM se poate prezenta ca ansamblu de sisteme ale calităţii pentru procese şi obiecte. De
exemplu, sistemul calităţii pentru asigurarea calităţii procesului de învăţămînt; a reciclării şi perfecţionării calificării
cadrelor pedagogice; a înnoirii şi perfecţionării infrastructurii învăţămîntului; a dezvoltării şi înnoirii sistemului de
învăţămînt. Modelul generalizator al SCÎCM se poate prezenta după cum urmează (Fig. 9).
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Idei fundamentale, tendinţe, legităţi, principii ale managementului calităţii la nivel de
instituţie de învăţămînt, principii ale politicii în domeniul calităţii

STRUCTURI ORGANIZATORICE PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÎNTULUI
Direcţia atestare,
acreditare a instituţiilor
de învăţământ

Agenţia de evaluare,
centre de testare a
elevilor şi absolvenţilor

Subdiviziuni, organe
instructiv-metodice şi
metodico-ştiinţifice,
instituţii de cercetare
ştiinţifică

Subdivizizuni /
organe responsabile
de statistică,
informare şi analiză
remurală

TEMEIURILE ŞI BAZA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII
ÎNVĂŢĂMÎNTULUI
Standardele educaţionale; standardele sociale ale calităţii învăţămîntului; curriculumurile
educaţionale; normele ramurale şi interdepartamentale; normele comparative şi de pronosticare;
modelul parametric al calităţii învăţămîntului

PROCEDURILE DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÎNTULUI
Atestarea, acreditarea,
licenţierea instituţiilor de
învăţământ; atestarea
cadrelor pedagogice;
evaluarea absolvenţilor

Testarea
obligatorie şi
benevolă a
instrucţiunii
elevilor şi
absolvenţilor

Consultarea, schimbul
de experienţă şi
informaţii; realizarea
experimentelor-pilot,
cercetărilor teoreticoaplicative

PROCESELE DE BAZĂ, REGLATE DE
SISTEMUL CALITĂŢII
Activitatea de învăţămînt a instituţiilor educaţionale;
pregătirea, perfecţionarea şi reciclarea cadrelor
pedagogice; realizarea curruculumurilor educaţionale;
îndeplinirea standardelor educaţionale; activitatea
instructiv-metodică şi ştiinţifică; tendinţe şi
contraziceri în activitatea educaţională; funcţionarea şi
dezvoltarea sistemelor de învăţămînt

Acumularea
datelor,
completarea
formularelor şi
evidenţa
statistică

Elaborarea
instrumentelor de
evaluare a
calităţii

RESURSELE DE BAZĂ ALE
SISTEMULUI DE ÎNVĂŢĂMÎNT
Resurse de personal, informaţionale,
metodice, materiale, financiare, intelectuale;
realizările ştiinţei şi experienţei pedagogice
avansate

REZULTATELE EDUCAŢIONALE ŞI ALE FUNCŢIONĂRII INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÎNT
Calitatea realizării curriculumurilor; rezultatele educaţionale, financiar-economice, metodice şi ştiinţifice
ale instituţiei de învăţămînt; creşterea indicilor de asigurare a activităţii de învăţămînt; calitatea pregătirii
absolvenţilor; volumul implementării în practica educaţională a inovaţiilor şi tehnologiilor noi; satisfacerea
cerinţelor, doleanţelor, aşteptărilor societăţii, învăţămîntului şi activităţii profesionale

Fig. 9. Modelul multinivelar calităţii învăţămîntului continuu (după V.P. Panasiuk, modificat)

Ca orice alt sistem al calităţii, SCÎCM este alcătuit din patru elemente: structuri organizatorice, proceduri
(metodici), procese şi resurse. Actualmente managerii din sistemul învăţămîntului, reprezentanţii comunităţii ştiinţificometodice realizează activ procesul determinării dominantelor politicii naţionale în învăţămînt şi, respectiv, în domeniul
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asigurării calităţii. Însă politică e doar în formare. Ea influenţează activitatea structurilor organizatorice participante în
managementul învăţămîntului şi asigurarea calităţii lui.
Structurile organizatorice ale managementului calităţii învăţămîntului la nivel naţional şi teritorial reprezintă un
ansamblu de organe liniare şi funcţionale, subdiviziuni şi instituţii, care realizează funcţii şi interlegături speciale în limita
sistemului managerial unic. În ultimii ani, în managementul învăţămîntului, de rînd cu structurile guvernamentale, au
apărut structuri sociale nonguvernamentale. Ultimele îşi asumă atribuţii, drepturi şi responsabilităţi în direcţiile de: a)
pregătire, perfecţionare, recalificare şi atestare a cadrelor pedagogice şi manageriale; b) expertiză independentă şi audit în
sfera învăţămîntului; susţinere informaţională, juridică şi consultingul; c) învăţămînt alternativ.
În structura organizatorică generală s-au format subdiviziuni, destinate îndeplinirii funcţiilor speciale de management
al calităţi. Aceste structuri sînt: 1) direcţia acreditare a instituţiilor de învăţămînt; 2) organele de certificare a serviciilor
educaţionale; 3) Agenţia de evaluare; 4) centrele de evaluare a elevilor şi absolvenţilor; 5) centrele ştiinţifico-metodice şi
consiliile; 4) organele de statistică, informare şi analiză.
Trebuie, însă, de recunoscut că nici componenţa acestor subdiviziuni, nici caracterul legăturilor dintre ele nu
corespund pe deplin cerinţelor contemporane faţă de managementul calităţii învăţămîntului, ca obiect sistemic şi complex.
În condiţiile lipsei unei politici unice a calităţii învăţămîntului, recunoscute de majoritate, formarea structurilor
organizatorice de realizare a ei are loc sistematic, sporadic, asimetric, atît pe verticală, cît şi pe orizontală. Astfel, se
încalcă balanţa drepturilor, responsabilităţilor, atribuţiilor. Managementul calităţii n-a devenit o funcţie care ar pătrunde
toate nivelurile ierarhice şi verigile structurii organizaţionale ale conducerii învăţămîntului.
Pe lîngă aceasta, în componenţa structurilor organizatorice ale organelor responsabile de evaluare, atestare,
acreditare şi licenţiere a instituţiilor de învăţămînt, evaluarea şi atestarea absolvenţilor şi cadrelor pedagogice, de evidenţă
şi statistică, un rol stabilizator îl joacă, fără îndoială, menţinerea calităţii învăţămîntului la un anumit nivel.
Dezvoltarea structurii organizatorice în cheia apropierii ei de cerinţele managementului sistemic al calităţii se
observă din perspectiva:
— creării verigii care ar corespunde nivelului naţional şi teritorial;
— redistribuirii domeniilor de competenţă, responsabilităţilor şi atribuţiilor structurilor;
— asimilării de către subdiviziunile structurilor existente a funcţiilor specifice managementului calităţii;
— formării structurilor nonguvernamentale care vor participa la asigurarea managementului calităţii.
Al doilea element al SCÎCM sînt procedurile (metodicele). În corespundere cu standardele calităţii ISO destinaţia
bază a procedurilor constă în coordonarea diferitor tipuri de activităţi (ce influenţează calitatea) pe calea determinării
obiectivelor şi succesiunii realizării lor. Pentru procedurile sistemului calităţii se înaintează cerinţe faţă de documentarea
lor, stabilirea criteriilor precise, care ar permite determinarea nivelului de atingere a scopurilor preconizate.
În cadrul SCÎCM se evidenţiază următoarele proceduri:
— verificarea îndeplinirii standardelor educaţionale (atestarea) de către instituţiile de învăţămînt; acreditarea
instituţiilor;
— îndeplinirea deciziilor referitor la realizarea activităţii de învăţămînt (licenţierea);
— determinarea nivelului de asimilare de către elevi şi absolvenţi a curriculumului (evaluarea, atestarea
absolvenţilor, testarea instrucţiunii);
— verificarea calificării cadrelor pedagogice (atestarea cadrelor pedagogice);
— expertiza proiectelor, mijloacelor programate şi metodice;
— certificarea serviciilor educaţionale, produselor pentru domeniul învăţămîntului şi multe altele.
Aici menţionăm că lipseşte, încă, o documentare deplină a procedurilor SCÎCM, de asemenea nu putem pierde cu
vederea şi deficienţele, depistate în SCÎCM:
— lipsa numărului necesar de cadre pedagogice cu nivel de pregătire satisfăcător pentru a realiza auditul sistemului
calităţii în instituţia de învăţămînt şi certificarea serviciilor educaţionale etc.;
— dezvoltarea slabă a procedurii autoevaluării la toate nivelurile ierarhice ale sistemului de învăţămînt;
— elaborarea insuficientă a instrumentariului de evaluare a calităţii învăţămîntului;
— lipsa procedurilor fondate de evaluare a deciziilor manageriale, de comparare a proiectelor alternative şi de
alegere a deciziilor optime;
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— existenţa unei baze normativ-juridică slabă, culturi managerială şi celei de evaluare joasă a participanţilor la
activitatea de învăţămînt care duc la aceea că majoritatea proceselor şi aspectelor activităţii nu se reglează şi nu
se corectează în mod cuvenit.
Drept fundament pentru evaluarea şi asigurarea calităţii învăţămîntului la nivel naţional este standardul educaţional,
curriculumurile, normele ramurale şi interramurale, prognoza şi compararea. Majoritatea normelor şi standardelor
existente determină nivelul minim/accesibil al calităţii. În unele cazuri starea se agravează datorită neasigurării validităţii,
fidelităţii şi obiectivităţii informaţionale a procedurilor de evaluare şi expertiză.
Încă o deficienţă a unor proceduri aplicate la nivel naţional şi teritorial constă în aceea că ele practic nu se sprijină pe
informaţia statistică despre instituţiile de învăţămînt şi pe activitatea lor. Ele folosesc informaţiile care vin pe calea dărilor
de seamă din domeniu. Lipsa interlegăturilor şi racordării scopurilor, termenilor, criteriilor procedurilor aplicate la nivel
naţional şi teritorial determină o dificultate a SCÎCM, care ar fi încă în stare de formare. Aceasta se explică şi prin aceea
că în ţară nu există un organ unic, care ar efectua analiza situaţiei, ar lua la timp decizii, ar folosi pe deplin informaţia
despre calitatea principalelor procese şi a rezultatelor din sistemul naţional de învăţămînt.
Orice sistem de calitate (SCÎCM) există şi funcţionează datorită proceselor care produc şi asigură calitatea
rezultatelor. Procesele sînt elementul de bază al sistemului calităţii. În SCÎCM procesele pot fi structurate pe niveluri
ierarhice: naţional, teritorial, instituţional. Fiecare nivel conţine procese de bază şi procese secundare. Pentru nivelul
instituţional procesul de bază este procesul de învăţămînt. Alte procese şi tipuri de activităţi (metodică, de cercetare,
experimentală etc.) sînt procese secundare, deoarece asigură procesul de învăţămînt.
La nivel naţional şi teritorial procesul de bază este procesul managerial de reglementare a activităţii instituţiilor de
învăţămînt şi activităţii educaţionale. Alte procese şi tipuri de activităţi (pregătirea, perfecţionarea, reciclarea cadrelor
pedagogice; asigurarea ştiinţifico-metodică şi ştiinţifico-informaţională a activităţii de învăţămînt etc.) sînt procese
secundare.
În sistemele de învăţămînt este raţional de a evidenţia şi procesele care au loc în ele. Aceste procese determină
mişcarea şi dezvoltarea sistemului de învăţămînt. Ele influenţează calitatea învăţămîntului, în special atunci, cînd sistemul
de învăţămînt se află într-o stare nestabilă, critică. Cele mai importante procese sînt procesele care asigură funcţionarea
curentă şi dezvoltarea sistemului de învăţămînt şi dezvoltarea lui. Ele condiţionează două contururi ale managementului
calităţii: 1) managementul calităţii funcţionării curente; 2) managementul calităţii dezvoltării.
Ţinînd cont de faptul că calitatea învăţămîntului depinde de activităţile lui determinante şi de ciclurile de viaţă a
produselor, şi conform versiunii standardelor calităţii ISO, în Tabelul 21 se prezintă interpretarea pedagogică a
activităţilor ce influenţează calitatea învăţămîntului.
Tabelul 21.

Activităţile care influenţează calitatea învăţămîntului
şi interpretarea ei pedagogică
Tipurile de activitate care influenţează
calitatea sau ciclurile de viaţă (conform
standardelor ISO)

Interpretarea pedagogică a tipurilor de activitate,
ce influenţează calitatea

Studiul pieţei şi marketingul

Studiul stării reale a pieţii serviciilor educaţionale, a experienţei pedagogice avansate
şi cerinţelor expuse în documentele normative

Proiectarea şi elaborarea producţiei

Proiectarea şi elaborarea modelului rezultatului, a cerinţelor de calificare, stabilirea
indicilor de identificare şi criteriilor de evaluare

Planificarea şi elaborarea modelului
proceselor

Planificarea şi elaborarea modelului procesului, cerinţelor faţă de parametri şi
caracteristicile de “ieşire” a criteriilor de evaluare

Cumpărături

Acţiuni de asigurare materială, tehnică, financiară, metodică, informaţională, asigurare
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cu personal etc.
Producerea sau prestarea serviciilor

Realizarea proceselor, prestarea serviciilor educaţionale, formarea rezultatului

Verificări/evaluări

Efectuarea expertizelor de lucru; evaluarea/verificarea executării, îndeplinirii;
încercări/testări intermediare; organizarea atestării

Ambalarea şi păstrarea

Culegerea datelor pentru darea de seamă, prelucrarea lor, formarea bazelor de date

Realizarea şi distribuirea

Transmiterea instruiţilor, experienţei, datelor şi metodicilor în alte verigi, subdiviziuni
structurale, sisteme organizaţionale; publicarea rezultatelor

Montarea şi exploatarea

Acordarea ajutorului în asimilarea experienţei, metodicilor, adaptarea rezultatelor şi
interpretarea datelor

Ajutorul/asistenţa tehnică şi deservirea

Studierea eficienţei proceselor, activităţii instruiţilor, folosirii experienţei şi
metodicilor în alte verigi şi subdiviziuni structurale, sisteme organizatorice

Activitatea după vînzare

Studierea eficienţei proceselor, activităţii instruiţilor, folosirii experienţei şi
metodicilor în alte verigi şi subdiviziuni structurale, sisteme organizatorice

Utilizarea sau prelucrarea la finele
termenului de expirare

Transmiterea datelor, materialelor pentru păstrarea în arhivă; scoaterea din folosinţă a
curriculumurilor; înlocuirea documentelor vechi cu altele noi

În domeniul învăţămîntului există procese care dictează cerinţe mari faţă de managementul calităţii lor. Standardele
internaţionale ale calităţii ISO acordă o deosebită atenţie evidenţierii problemelor potenţiale şi reale ale calităţii şi
realizării interacţiunilor preventive şi de corecţie.
Existenţa în componenţa sistemului calităţii a etapelor tipice ciclului lui de viaţă, prezentat în Tabelul 21 determină
configuraţia acestui sistem. În corespundere cu standardele ISO sînt posibile următoarele variante ale configuraţiei
sistemului calităţii:
Varianta I – sistemul calităţii corespunde standardului ISO – 9001, include în sine toate etapele – de la proiectare
şi/sau elaborarea pînă la deservire (proiectare şi sau elaborare; producere, montare, deservire şi mentenanţă);
Varianta II – sistemul calităţii corespunde standardului ISO – 9002, include etapele variantei anterioare, fară etapa
proiectării;
Varianta III – sistemul calităţii corespunde standardului ISO – 9003, include numai etapa controlului şi încercării
definitive.
Este evident, că configuraţia sistemului calităţii în domeniul învăţămîntului trebuie să corespundă variantei I sau II.
Pentru sistemul calităţii de nivel naţional sau teritorial se acceptă configuraţia variantei I; anume la acest nivel se
proiectează standardele şi curriculumurile educaţionale.
Al patrulea element al sistemului de calitate sînt resursele, deoarece realizarea eficientă a proceselor, unui sau altui
tip de activitate este imposibilă fără ele. Sistemele calităţii în domeniul învăţămîntului se caracterizează prin necesitatea
sporită de resurse. În standardele ISO familia 9000: 2000 se evidenţiază următoarele tipuri de resurse: de personal,
finanţe, mijloace de deservire, utilaje, metode şi metodici. Aceste resurse se utilizează şi în învăţămînt.
Particularităţile resurselor sistemului calităţii învăţămîntului constau în aceea că o parte din ele vin din alte domenii
ale economiei naţionale (resurse materiale, financiare). Altă parte se creează/reproduc în sistemul de învăţămînt (resursele
metodice, informaţionale, de personal, intelectuale, realizările ştiinţei şi practicii pedagogice). Fiind condiţie necesară
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pentru funcţionarea oricărui proces şi tip de activitate, resursele determină calitatea rezultatelor finale. Lipsa lor parţială
aduce la reducerea calităţii curente şi finale.
În afară de cele patru elemente ale SCÎCM, enumerate anterior, în cercetare s-au evidenţiat încă douăzeci de
elemente lucrative care asigură calitatea învăţămîntului. Descrierea lor şi interpretarea pedagogică se prezintă în Tabelul
22.
Tabelul 22.

Elementele sistemului calităţii în versiunea standardelor calităţii ISO şi conţinutul lor
în domeniul învăţămîntului
Elementele sistemului
calităţii în versiunea
standardelor calităţii
ISO

Conţinutul elementelor sistemului calităţii în domeniul învăţămîntului

1.

Responsabilitatea
conducerii

Acest element determină responsabilul pentru calitatea în şcoală. Se determină
atribuţiile, competenţele, responsabilitatea directorului, directorului-adjunct,
reprezentanţilor întrunirilor metodice şi grupurilor de creaţie, diriginţelor de clasă,
conducătorilor diferitor servicii pe problemele managementului calităţii (cui, ce, cînd,
cu cine seefectuează; cui şi cînd se dă darea de seamă etc.).

2.

Sistemul calităţii

Acest element determină structura documentaţiei, folosită în sistemul calităţii:
manualul calităţii, programul calităţii curriculumului educaţional, regulamentele
privind diferite servicii acordate de şcoală, instrucţiunile de lucru (de efectuare a
lucrărilor de evaluare, de testare, de atestare etc.).

3.

Analiza contractului

Se prevăd legăturile şcolii cu şcolile, instituţiile, organizaţiile, unde se vor încadra
absolvenţii clasei a IX/XII. Conţine conţinutul mecanismului de conlucrare cu ele, de
coordonare a activităţii lor comune, se formulează cerinţele acestor organizaţii instituţii
faţă de absolvenţii şcolii.
Prevede interacţiunea şcolii cu instituţiile preşcolare, cu Institutul de Ştiinţe ale
Educaţiei, cu facultăţile de perfecţionare a cadrelor didactice etc. Acest element este
prezent şi în relaţiile contractuale ale şcolii cu alte organizaţii, instituţii. De exemplu,
contract în alimentare, contract de pregătire a cadrelor didactice pentru şcoală.

4.

Managementul
proiectelor

Determină cerinţele faţă de proiectarea curriculumului, planului de învăţămînt,
tehnologiilor educaţionale, evaluarea şi diagnosticarea pedagogică, elaborarea
inovaţiilor. Descrie interacţiunea diferitor lucrători şi subdiviziuni, care participă la
proiectare (de exemplu, directorul-adjunct – întrunirea metodică – grupul de creaţie –
consultanţii – experţii). Conţine cerinţe faţă de documentaţia finală a proiectelor (ce
trebuie să obţinem ca rezultat, care sînt parametrii). Descrie procedura primirii
lucrărilor de proiectare.

5.

Managementul
documentaţiei şi datelor

Acest element asigură plenitudinea, asigurarea la timp a informaţiei metodice,
caracterul normativ şi reînnoirea ei. Prevede aplicarea registrelor, băncii de date şi
statistică, cataloage, ordinea revizuirii documentelor, scoaterea lor, completarea,
familiarizarea executanţilor. Elementul dat asigură circulaţia documentelor în şcoală.

Nr.
de or.
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6.

Cumpărături/procurări

Acest element al sistemului calităţii reglează acţiunile de asigurare materială şi tehnică
a activităţii şcolii (procurarea manualelor, tehnicii, mijloacelor tehnice de instruire,
reactivelor, mobilii şcolare, metodicilor noi, produselor curriculare etc.).

7.

Managementul
producţiei prestate
consumatorilor

Aici se are în vedere acordarea serviciilor educaţionale elevilor şi populaţiei. În acest
caz se stabileşte ordinea prestării serviciilor, acţiunile de asigurare calificativă şi
completă a serviciilor, protecţia sănătăţii; anticiparea reclamaţiilor şi plîngerilor.
Acest element al sistemului calităţii poate avea o “coloratură de producere” în cazul
organizării producerii în atelierele şi gospodăria experimentală al şcolii.
Este posibilă furnizarea permanentă a producţiei metodice şi a materialelor curriculare
în cadrul şcolii sau în afara ei.

8.

Identificarea producţiei Identificarea permite controlul asupra calităţii serviciilor, producţiei după furnizare
şi controlul asupra ei
(cum elevii aplică cunoştinţele şi deprinderile, obţinute la discipline/cursuri; cum se
foloseşte metodica oferită/elaborată de profesori, cît este ea de eficientă).

9.

Managementul
proceselor

Elementul în cauză determină cerinţele faţă de organizarea proceselor instructiveducative (se fixează limitele normative; cerinţele pentru asigurarea seturilor instructivmetodice, mijloacele tehnice de instruire; cerinţele valeologice; cerinţele faţă de
amenajarea cabinetelor şi locurilor de muncă a elevilor). De asemenea se poate regla
lucrul metodic, activitatea ştiinţifică a elevilor, lucrul extraşcolar al elevilor. Se indică
momentele importante ale proceselor, unde este nevoie de observare şi evaluare
minuţioasă, de ghidare administrativă sau metodică. Se determină componenţa şi
executorii funcţiilor manageriale ale procesului educaţional (cine conduce un
aspect/sector al procesului educaţional, cine evaluează, cine asigură, cine analizează).

10.

Controlul şi efectuarea
încercărilor/probelor

În cadrul acestui element al sistemului calităţii, se indică de regulă acţiunile
(procedurile) de control şi inspectare, de verificare şi evaluare: verificarea nivelului de
instruire, îndeplinirea standardelor, acţiunilor planificate, atestarea intermediară şi
finală, lucrările de evaluare pe secţiuni, îndeplinirea cerinţelor documentelor
normative. Cerinţa de bază constă în verificarea, probarea/încercarea, înregistrarea la
timp. Tipurile de control, încercările se descriu amănunt în metodici. Se aplică
următoarele tipuri de control şi încercări: controlul şi încercarea la intrare (înscrierea în
şcoală cl. I şi înmatricularea în cl. X; controlul şi încercările pe parcursul procesului de
instruire; evaluarea finală la absolvirea şcolii. Rezultatele controlului/evaluărilor se
protocolează, unde se indică corespunderea/necorespunderea rezultatelor procesului
educaţional cerinţelor stabilite (însuşirea noţiunilor de bază, viteza citirii sau scrierii
etc.).

11.

Folosirea utilajului de
control, măsurare şi
încercare – aspect

Se verifică periodic exactitatea, eficienţa instrumentelor de diagnosticare (metodicile,
testele, scalele, indicatorii). Verificarea şi evaluarea poate fi expertiza independentă,
certificarea, compararea rezultatelor cu datele obiective. În şcoală e necesar de a
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managerial

corecta periodic scalele şi baremele testelor, metodicilor de diagnosticare a
instrucţiunii, regulamentelor de evaluare complexă etc.

12.

Statutul controlului şi
încercărilor

Acest element al sistemului calităţii asigură continuitatea activităţii de control,
apreciere, diagnosticare la toate nivelurile instruirii şcolare (începînd cu înscrierea în
clasa I pînă la absolvire şi trecerea absolventului în alt sistem de învăţămînt). Se
presupune abordarea unică, indicatorii, comparabilitatea scalelor şi coeficienţilor.
Cerinţa obligatorie: trebuie să se ţină cont de programele şi formele de control, pentru a
se asigura eficienţa lui în managementul calităţii învăţămîntului (de exemplu, în cazul
schimbării standardelor, curriculumurile, statutului şcolii, implementării unui model
nou de instruire).

13.

Managementul
producţiei care nu
corespunde cerinţelor

Prin intermediul procedurilor documentate se formează garanţii de a nu se folosi
curriculumurile, tehnologii, literatură necalitativă în activitatea de învăţămînt. Aceasta
evită rezultatele educaţionale nedorite. Se prevede scoaterea din arsenalul profesorului
a procedurilor care nu corespund cerinţelor şi a metodicilor neverificate. Acest element
al sistemului calităţii poate stabili ordinea exmatriculării elevilor din şcoală, modul de
promovare al lor din clasă în clasă. Aici se aplică procedurile de selectare psihologică,
de observare valeologică, consiliumul pedagogic; procedurile de determinare a
corespunderii sau satisfacerii, lucrul comisiilor complexe.

14.

Acţiuni de corectare şi
prevenire

Destinaţia acestui element al sistemului calităţii este de a avertiza despre
necorespunderea absolventului şcolii cerinţelor calificative; necorespunderea
documentelor curriculare cerinţelor stabilite. Pentru aceasta toate abaterile din procesul
de instruire se înregistrează, se studiază, se supun analizei. După rezultatele obţinute se
determină acţiunile de corectare şi lichidare a cauzelor necorespunderii. Se face
controlul pentru fondarea corectării eficiente (de exemplu, se poate acorda timp
suplimentar pentru studierea matematicii; poate fi ajustată programa de învăţămînt;
poate fi schimbat profilul clasei; se schimbă manualul de bază etc.). Pentru
determinarea la timp a necorespunderilor se aplică anchetarea, asistenţa lecţiilor,
analiza tabelelor şi avizelor, verificarea planificată, atestarea cadrelor.

15.

Activităţi de încărcaredescărcare, păstrare,
ambalare, conservare şi
furnizare

Acest element al sistemului calităţii asigură calitatea la ieşirea din şcoală, aplicîndu-se
procedurile corespunzătoare. Rolul-cheie o deţine procedura evaluării complete a
absolvenţilor, alcătuirea caracteristicilor pentru absolvenţi.
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16.

Managementul
înregistrării datelor
despre calitate

Procedura completării datelor despre absolvenţi, urmărirea la etapele începătoare ale
învăţămîntului profesional şi/sau activităţii profesionale formează elementul necesar de
identificare a calităţii învăţămîntului din punct de vedere a rezultatului. Acest element
al sistemului calităţii presupune acumularea informaţiei respective, alcătuirea
cartelelor, determinarea accesului la ele, evidenţa şi înnoirea datelor despre calitate etc.
Înscrierile despre calitate trebuie făcute de toate sectoarele, nivelele, verigile
sistemului de învăţămînt. Standardele calităţii ISO recomandă ca aceste înscrieri să fie
clare, să se păstreze astfel ca, să fie găsite uşor. În acelaşi timp, se pune accentul pe
asigurarea condiţiilor, care preîntîmpină schimonosirea sau pierderea datelor. Termenii
păstrării înscrierilor despre calitate trebuie să fie concretizaţi.
Realizarea deplină a acestui element a sistemului calităţii poate fi determinată de
sistemul de circulare a documentelor, de evidenţa şi dările de seamă. Înregistrarea
datelor despre calitate se face în registre, cataloage, ghiduri despre masive de
informaţie, cu aplicarea tehnologiilor computerizate.
Datele de bază în şcoală, managementul căruia este necesar în limita sistemului
calităţii, sînt următoarele: date despre componenţa calitativă a elevilor, absolvenţilor şi
cadrele pedagogice; date despre infrastructura educaţională, cantitatea şi calitatea
utilagelor, mijloacelor tehnice de instruire etc.; componenţa şi eficienţa realizării
curriculumurilor ş.a.m.d.
Volumul datelor şi informaţiilor în sistemul calităţii depinde de mulţi factori, în acelaşi
timp şi de nivelul implementării în activitatea managerială a criteriilor şi indicatorilor
de evaluare, de nivelul culturii de evaluare a managerilor şi pedagogilor, de nivelul
centralizării manageriale, de stabilitatea sistemului de învăţămînt.

17.

Controlul intern ale
calităţii

Controalele interne ale calităţii se planifică şi se realizează pentru determinarea
corespunderii activităţii în domeniul calităţii şi a rezultatelor obţinute faţă cele
planificate şi cerinţele stabilite. Ele au de asemenea scopul de a determina eficienţa
sistemului calităţii.
Controalele interne ale calităţii presupun existenţa planurilor operative şi perspectiva,
bazei normative, a unui personal pregătit, capabil să aprecieze obiectiv şi calificat
starea, principalele tendinţe, părţile forte şi slabe ale diferitor laturi ale sistemului
educaţional.
Caracteristica de bază a controlului intern constă în efectuarea lui în interesul şcolii.
Informaţia, obţinută în urma controalelor, se foloseşte în cadrul managerial care a
iniţiat controlul.
Controlul intern poate fi realizat în şcoală cu scopul controlului verigilor, reuniunilor
metodice, se referă numai la lucrul instructiv, educativ, metodic sau cuprinde tot
ansamblul activităţilor, care influenţează calitatea pregătirii absolvenţilor. În domeniul
învăţămîntului este importantă obiectivitatea controlului intern, asigurarea motivaţiei
respective a colaboratorilor subdiviziunilor controlate, asigurarea cu resurse, controlul
cît mai econom.

18.

Pregătirea cadrelor

Acest element este important nu numai pentru sistemul calităţii la nivel naţional şi
teritorial, dar şi pentru sistemul calităţii instituţionale. În aceste sisteme trebuie să fie
cadre, capabile să realizeze lucrul pentru asigurarea calităţii, să determine direcţiile
potenţiale ale îmbunătăţirii ei. Aceasta se referă îndeosebi la managerii top. Lor li se
atribuie un rol deosebit în structurile organizatorice ale managementului calităţii;
poziţia lor în calitatea învăţămîntului determină orientarea generală şi eficienţa multor
lucrători din structurile liniare şi funcţionale.
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19.

Asistenţa, deservirea
tehnică

Acest element al sistemului calităţii în domeniul învăţămîntului se aplică limitat. El
este caracteristic domeniului de producere, ce furnizează producţie consumatorului,
care necesită deservire după furnizare. Acest element al calităţii este acolo, unde şcoala
are sector de producere, şi necesită deservire după vînzare.

20.

Metodele statistice

Aplicarea metodelor statistice asigură sistemul de conducere cu informaţie despre
procese, tendinţe în schimbarea calităţii. Metodele statistice dau posibilitate de a se
“comprima” masivele empirice de date şi informaţia, a se ieşi la un nou nivel de
concepere a lor.
Elaborarea şi susţinerea în stare lucrativă a procedurilor de documentare; aplicarea şi
managementul metodelor statistice determină nivelul maturităţii şi desfăşurării
sistemului calităţii.
În şcoală se pot folosi aceleaşi metode de control statistic al calităţii şi metode de
analiză ale ei, care se aplică în domeniile de producere şi deservire: hărţi de control,
histograme, diagrame sub formă de arbore, diagrama cauză-consecinţe etc.
Aplicarea acestor metode conform procedurilor determinate de stocare a datelor permit
determinarea legăturilor cauză-consecinţă, adică să urmărim dinamica calităţii, să
determinăm aportul factorilor în îmbunătăţirea sau scăderea calităţii. Metodele
statistice sînt un mijloc foarte eficient de majorare a calităţii. Aplicarea lor determină
eficienţa şi nivelul perfecţiunii sistemului de calitate.
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Capitolul V
PROIECTAREA ŞI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL
PREUNIVERSITAR

V.1. Analiza şi evaluarea sistemului intern de asigurare a calităţii învăţămîntului în şcoală
Proiectarea şi implementarea sistemului calităţii în şcoală este un proces de durată, complex, şi care necesită un
volum mare de muncă. În faza incipientă managerul şcolii şi grupul de lucru trebuie să cunoască părţile tari şi slabe
caracteristice sistemului intern de asigurare a calităţii existente în şcoală. Sistemele existente diferă de sistemele calităţii
elaborate conform standardelor internaţionale ale calităţii ISO. Ele permit, în acelaşi rînd cu nivelul lor de eficienţă,
soluţionarea cît de cît a obiectivelor ce ţin de asigurarea calităţii învăţămîntului în şcoală. Ele reprezintă un nivel inferior,
un prim-pas în implementarea sistemului calităţii în instituţiile educaţionale, dar care nu corespund pe deplin standardelor
ISO.
Pentru determinarea eficienţei sistemelor de asigurare a calităţii învăţămîntului (SACÎ) (formate în mod spontan) şi
pentru determinarea direcţiilor de perfecţionare pentru a le apropia de standardele ISO, în cercetare s-a recurs la
elaborarea şi aplicarea metodicii analizei şi evaluării SACÎ.
În continuare expunem specificul metodicii de analiză şi evaluare a SACÎ. Metodica fiind elaborată în cadrul
Direcţiei educaţie, Tineret şi Sport din sectorul Ciocana, mun. Chişinău, aplicată în 26 de şcoli din sector şi este adresată
conducătorilor instituţiilor preuniversitare, implicaţi în implementarea şi perfecţionează SACÎ. Ea asigură
autoexaminarea calităţii şi poate fi aplicată pentru auditul extern al calităţii învăţămîntului în şcoală.
Scopul metodicii constă în analiza sistemică şi evaluarea sistemului calităţii existent în şcoală. În metodică se aplică
criteriile şi indicii informativi, aparatul şi realizările qualimetriei.
Obiectul analizei şi evaluării reprezintă tehnologia şi componentele SACÎ în şcoală. Analiza sub aspect morfologic
cuprinde următoarele componente: obiectivele pedagogice şi cadrul motivaţional-stimulativ, normativ, informaţional,
evalutiv-ctriterial, organizaţional şi de conţinut. Analiza sub aspect funcţional cuprinde: metodele, formele, tehnologiile,
tipurile de management al calităţii.
Destinaţia metodicii constă în autoanaliza şi autoevaluarea SACÎ. Ea se bazează pe criteriile extinderii şi
adaptivităţii; pe determinarea nivelului de manifestare a elementelor şi a proporţionalităţii dezvoltării lor; pe efectuarea
comparaţiilor şi contrapunerilor. Metodica este utilă pentru expertiza sistemului asigurării calităţii în şcoală, la cererea
organelor manageriale superioare.
Criteriul adaptivităţii reflectă:
— măsura adaptării SACÎ la condiţiile externe şi interne, a componentelor tehnologiei ei faţă de specificul sarcinilor
de rezolvat, de particularităţile obiectului managerial;
— însuşirea tehnologiilor manageriale noi;
— capacitatea de a schimba comportamentul în limitele cerute;
— orientare la structura proceselor inovative.
Extinderea SACÎ în interiorul şcolii caracterizează nivelul maturităţii, armonia dezvoltării subsistemelor ei şi a
componenţilor tehnologici. Criteriul extinderii caracterizează SACÎ de pe poziţiile genetice şi presupune evidenţierea
dinamicii şi dezvoltării uniforme sau neuniforme.
În cadrul experimentului de constatare cu aplicarea metodicii nominalizate s-a determinat legitatea obiectivă a
calităţii învăţămîntului în şcoală în dependenţă de:
— nivelul dezvoltării sistemului de asigurare a calităţii în şcoală;
— dezvoltarea proporţională şi armonioasă a componentelor de bază a tehnologiilor ei;
— plenitudinea aplicării metodelor, formelor, tehnologiilor, tipurilor de management al calităţii.
Abordarea qualimetrică a procedurilor de formalizare a proceselor şi obiectelor în metodica dată ne permite să
majorăm considerabil obiectivitatea analizei şi evaluării, să micşorăm cheltuielile de resurse. Rezultatele obţinute în
cadrul aplicării metodicii constituie o bază informaţională pentru a urmări dinamica dezvoltării SACÎ.
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I. Descrierea metodicii. Metodica include 70 de indicatori de diagnosticare a SACÎ în şcoală (Tabelul 22 a).
Evaluările formalizate se efectuează conform scalei de 5 puncte, scalei binare (+ sau -) şi coeficientului de la 0 la 1.
Izvoarele informative se nominalizează prin litera “D” (analiza documentelor), “E” (prin expertiză) şi “A” (prin
anchetării).
Tabelul 22 a.

Indicatorii sistemului de asigurare a calităţii învăţămîntului în şcoală, utilizaţi pentru analiză şi evaluare
Nr
d/o

Indicatorul de diagnosticare a SACÎ

Scala de evaluare

1.

Sînt formulate oare obiectivele de atingere a performanţelor calităţii funcţionării şi
a rezultatelor procesului de învăţămînt în Statutul şcolii (D)

+ sau –

2.

Cîte procente din profesori au plasat în rîndul celor prioritare scopul de a obţine o
calitate înaltă a învăţămîntului (A)

Coeficientul de la 0 pînă la 1

3.

Existenţa tehnologiilor care asigură calitatea înaltă a procesul de învăţămînt în
şcoală (D)

+ sau -

4.

Raportul profesorilor din colectivul pedagogic cu grad didactic superior şi I (II)
(numărul celor cu grad superior/numărul cu gradul I/numărul cu gradul II) (D)

Coeficientul de la 0 la 1

5.

Evaluarea potenţialului şcolii conform capacităţii de asigurare a calităţii
superioare a învăţămîntului (E)

1–2–3–4–5

6.

Evaluarea nivelului de dezvoltare a tehnologiilor educaţionale şi a metodicilor de
instruire (E)

1–2–3–4–5

7.

Evaluarea nivelului de tehnologizare a procesului de instruire şi a sistematizării
curriculumurilor (E)

1–2–3–4–5

8.

Prezenţa curriculumurilor, integrate în procesul de învăţămînt (D)

+ sau -

9.

Evaluarea nivelului de implementare a tehnologiilor educaţionale noi – ludice,
informaţionale, euristice, de colaborare, umanist-personală ş.a. (E)

1–2–3–4–5

10.

Evaluarea nivelului de manifestare a funcţiei de elaborare a strategiei
managementului calităţii procesului de învăţămînt în lucrul administraţiei şcolii –
pronosticarea pe lungă durată, formularea obiectivelor strategice, modelarea,
etalonarea etc. (A)

1–2–3–4–5

11.

Evaluarea nivelului de manifestare a funcţiei de realizare a strategiei
managementului calităţii procesului de învăţămînt în lucrul administraţiei şcolii –
stimularea activităţii participanţilor procesului de învăţămînt, coordonare,
management operativ, asigurare etc. (A)

1–2–3–4–5

12.

Evaluarea nivelului de manifestare a funcţiei de studiere a calităţii procesului de
învăţămînt şi a mediului pedagogic extern în lucrul administraţiei şi serviciilor

1–2–3–4–5
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şcolii – controlul calităţii; evidenţa şi gestiunea calităţii procesului de învăţămînt;
evaluarea sau atestarea calităţii procesului de învăţămînt; analiza calităţii
procesului de învăţămînt şi a componentelor lui (A)
13.

Existenţa subdiviziunii sau persoanei cu funcţie, responsabile de managementul
calităţii procesului de învăţămînt în statele şcolii (D)

+ sau -

14.

Evaluarea nivelului de coordonare a activităţii subdiviziunilor şi persoanelor cu
funcţii responsabile şi celor care asigură nivelul necesar al calităţii procesului de
învăţămînt (A)

1–2–3–4–5

15.

Existenţa în şcoală a documentelor normative care determină cerinţele pentru
calitatea procesului de învăţămînt – modelul absolventului, programul dezvoltării
şcolii, cerinţele calificative etc. (D)

+ sau -

16.

Evaluarea activismului în elaborarea şi implementarea bazelor normative ale
calităţii procesului de învăţămînt în şcoală (E)

1–2–3–4–5

17.

Evaluarea nivelului de cunoaştere a bazelor normative ale calităţii procesului de
învăţămînt de către administraţie şi profesorii şcolii – standardele, legile, cerinţele
etc. (A)

1–2–3–4–5

18.

Evaluarea nivelului de participare la elaborarea şi implementarea criteriilor şi
indicatorilor de evaluare a calităţii predării şi a lucrului profesorilor (E)

1–2–3–4–5

19.

Evaluarea calităţii însuşirii curriculumurilor şi instrucţiunii elevilor la diferite
etape de instruire şcolară (E)

1–2–3–4–5

20.

Existenţa metodicilor şi mecanismelor de evaluare a calităţii procesului de
învăţămînt şi a elementelor lui particulare (D)

+ sau -

21.

Evaluarea nivelului de folosire a tehnologiilor computerizate şi realizărilor
qualimetriei la evaluarea calităţii procesului de învăţămînt (E)

1–2–3–4–5

22.

Evaluarea nivelului de cultură evaluativă a administraţiei şi profesorilor (A)

1–2–3–4–5

23.

Existenţa modelului absolventului şi cerinţelor faţă de nivelul şi conţinutul
pregătirii absolvenţilor (D)

+ sau -

24.

Evaluarea nivelului de asigurare informaţională a managementului calităţi
procesului de învăţămînt (E)

1–2–3–4–5

25.

Asigurarea procesului de învăţămînt cu literatură instructivă (în % faţă de nome
sau necesităţi) (D)

Coeficientul de la 0 la 1

26.

Evaluarea extensiunii canalelor şi schimbului de informaţie privind calitatea
procesului de învăţămînt, în acelaşi timp, existenţa sistemului intern computerizat

1–2–3–4–5
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în şcoală, folosirea purtătorilor de informaţie video, audio şi magnetică, a tehnicii
de multiplicare (E)
27.

Existenţa în şcoală a literaturii pe problemele învăţămîntului, managementului,
qualimetriei, materialelor conferinţelor ştiinţifice (D)

+ sau -

28.

Accesul şcolii la bazele de date în regim on-line, poşta electronică, fax (D)

+ sau -

29.

Publicaţiile lucrătorilor şcolii, din anul trecut sau curent – articole ştiinţifice,
manuale, recomandări metodice (D)

+ sau -

30.

Posedă oare şcoala o bancă de date (statistica) despre rezultatele procesului de
învăţămînt şi a lucrului şcolii (D)

+ sau -

31.

Evaluarea autenticităţii informaţiei administraţiei şi profesorilor despre calitatea
procesului de învăţămînt (A)

1–2–3–4–5

32.

Evaluarea plenitudinii informaţiei despre calitatea procesului de învăţămînt,
folosită în lucrul administraţiei şi profesorilor (informaţiei inverse) (A)

1–2–3–4–5

33.

Evaluarea şcolii ca cîmp unic informaţional (activism în folosirea surselor
informaţionale externe, autoîndestulare) (A)

1–2–3–4–5

34.

Existenţa produselor muncii pedagogilor sub formă de informaţie nouă –
metodici, curriculumuri, programe etc. (D)

+ sau -

35.

Evaluarea nivelului de interesare a participanţilor procesului de învăţămînt pentru
a se obţine un nivel înalt al calităţii procesului de învăţămînt (A)

1–2–3–4–5

36.

Evaluarea eficienţei sistemului de stimulare morală pentru atingerea nivelului
înalt de calitate a procesului de învăţămînt (A)

1–2–3–4–5

37.

Evaluarea eficienţei sistemului de stimulare materială pentru atingerea nivelului
înalt de calitate a procesului de învăţămînt (A)

1–2–3–4–5

38.

Nivelul la care se realizează managementul calităţii procesului de învăţămînt (E):
a) la nivelul elevului
b) la nivelul clasei
c) la nivelul şcolii

39.

Evaluarea unităţii acţiunilor cadrelor didactice, orientate spre asigurarea calităţii
procesului de învăţămînt (A)

40.

Plenitudinea şi nivelul dezvoltării sistemului de asigurare a calităţii învăţămîntului
– numărul circuitelor manageriale: (E)
management cu un circuit
management cu două circuite
management cu trei şi mai multe circuite
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+ sau –
+ sau –
+ sau –
1–2–3–4–5

+ sau –
+ sau –
+ sau –

41.

Evaluarea nivelului de angajare a experţilor independenţi în evaluarea calităţii
procesului de învăţămînt, curriculumurilor şi pregătirii absolvenţilor (E)

1–2–3–4–5

42.

Tipul de management al calităţii procesului de învăţămînt care se practică în şcoală:
(E)
+ sau –
– managementul calităţii funcţionării curente a procesului de învăţămînt
+ sau –
– managementul calităţii dezvoltării procesului de învăţămînt

43.

Evaluarea nivelului de asigurare a calităţii lucrului ştiinţific şi metodic pentru
realizarea procesului de învăţămînt (A)

1–2–3–4–5

44.

Evaluarea nivelului de asigurare tehnico-materială a procesului de învăţămînt (A)

1–2–3–4–5

45.

Evaluarea potenţialului intelectual al profesorilor (E)

1–2–3–4–5

46.

Procentul cîştigătorilor la olimpiadele pe obiecte în cadrul municipiului/raionului
(raportul cîştigătorilor faţă de numărul total al elevilor şcolii) (D)

Coeficientul de la 0 la 1

47.

Evaluarea nivelului de interacţiune a şcolii cu instituţiile educaţionale şi ştiinţifice
(E)

1–2–3–4–5

48

Importanţa calităţii învăţămîntului pentru: (A)
– profesori
– elevi
– părinţi

1–2–3–4–5
1–2–3–4–5
1–2–3–4–5

49.

Tipul sistemului intern de asigurare a calităţii procesului de învăţămînt în şcoală
(a se alege unul dintre tipurile indicate): (E)
– managementul strict centralizat
– managementul cu coordonator
– managementul descentralizat

50.

Raportul evaluărilor externe şi interne a calităţii învăţămîntului, asigurat de şcoală
(evaluarea după scala de 5 puncte); evaluarea externă/evaluarea internă (E)

Coeficientul
mai < sau mai > decît 1

51.

Raportul evaluării calităţii învăţămîntului asigurat de profesorii şi elevii şcolii
(evaluarea după scala de 5 puncte); evaluarea profesorilor/evaluarea elevilor (A)

Coeficientul
mai < sau mai > decît 1

52.

Evaluarea nivelului de descriere a calităţii procesului de învăţămînt, exprimată
prin criterii, indicatori, scale de evaluare (E)

1–2–3–4–5

53.

Caracterul proceselor sistemului intern de asigurare a calităţii învăţămîntului în
şcoală (a se selecta una dintre variantele propuse): (E)
— managementul acţiunilor continue
— managementul acţiunilor discrete
— managementul acţiunilor ciclice

54.

Raportul dintre standardul calităţii şcolii şi standardul respectiv pentru instituţiile
educaţionale de acest tip (St. Şc./St. in. educ.) (E)

Coeficientul
mai < sau mai > decît 1

55.

Nivelul de abatere ai parametrilor de bază ai procesului de învăţămînt de la

Coeficientul de la 0 la 1
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parametrii prescrişi în documentele normative (de exemplu, după normele de
încărcătură instructivă) (D)
56.

Evaluarea optimizării deciziilor manageriale în şcoală (A)

1–2–3–4–5

57.

Evaluarea nivelului plenitudinii bazei informaţionale, destinate comparări calităţii
procesului de învăţămînt între clase, cu alte şcoli (E)

1–2–3–4–5

58.

Evaluarea sensibilităţii calităţii procesului de învăţămînt în raport cu acţiunile
manageriale (E)

1–2–3–4–5

59.

Raportul rezultatelor generale ale procesului de învăţămînt şi cheltuielilor făcute
pentru obţinerea lor (evaluarea după scala de 5 puncte) (Ev. rez./Ev. chelt.) (E)

Coeficientul de la 0 la 1

60.

Raportul dintre legăturile evaluate prin intermediul sistemului asigurării calităţii
procesului de învăţămînt şi legăturile potenţiale (maniabilitatea sistemului) (Leg.
ev./Potenţ. leg.) (E)

Coeficientul de la 0 la 1

61.

Evaluarea nivelului de asigurare a sistemului intern de asigurare a calităţii
învăţămîntului din şcoală cu resurse (E)

1–2–3–4–5

62.

Evaluarea componenţei calitative şi profesionalismului colectivului pedagogic
(siguranţa, eficienţa, rezultativitatea lucrărilor, lipsa conflictelor, erorile etc.) (E)

1–2–3–4–5

63.

Evaluarea calităţii planurilor de învăţămînt şi curriculumurilor din şcoală (E)

1–2–3–4–5

64.

Evaluarea calităţii contingentului de elevi după componenţă (E)

1–2–3–4–5

65.

Evaluarea calităţii metodicilor şi tehnologiilor educaţionale (E)

1–2–3–4–5

66.

Evaluarea climatului social-psihologic şi a activităţii de asigurare a calităţii
învăţămîntului în şcoală (A)

1–2–3–4–5

67.

Aprecierea generalizată a calităţii pregătirii procesului de învăţămînt (definirea
obiectivelor, tehnologizarea, organizarea, asigurarea) (A)

1–2–3–4–5

68.

Evaluarea calităţii acţiunilor procesului de învăţămînt (rapiditatea influenţei,
oportunitatea, lipsa erorilor la îndeplinire, înlăturarea erorilor şi a consecinţelor
etc.) (A)

1–2–3–4–5

69.

Raportul poruncilor şi executanţilor în şcoală (Număr. porunc./Număr. execut.)
(D)

Coeficientul
mai < sau mai > decît 1
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Raportul profesorilor cu grad didactic superior şi a învingătorilor la olimpiade pe
obiecte (raionale/municipale) (Număr. prof. gr.sup./Număr înving. olimp.) (D)

Coeficientul
mai < sau mai > decît 1
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Nivelul dezvoltării celor opt componente (cu destinaţie specială, propriu zis pedagogic, de conţinut, organizatoric,
normativ, criterial, informaţional, motivaţional-stimulativ) se determină în baza datelor obţinute conform indicilor din
Tabelul 22 a. Rezultatele evaluării lor se adună în evaluarea unică integră. După obţinerea evaluării fiecărui component
apelăm la metoda restrîngerii, cu ajutorul căreia se determină valorile lor medii. În unele cazuri se aplică coeficienţii de
corecţie a evaluării integrale (valoarea maximă a corectării să nu depăşească 0,05 puncte) pentru a se duce evidenţa
indicilor, la care nu este scala numerică (indicii cu scală binară: + există; – lipseşte). De exemplu, dacă la componenta de
conţinut SACÎ valoarea medie a evaluării a indicilor nr. 10, 11, 12 constituie 3,78 puncte, atunci din contul indiciului
nr.38 această valoare poate fi corectată în diapazonul de la 3,73 pînă la 3,83.
Evaluarea integră a celor 8 blocuri din tehnologia SACÎ se efectuează în corespundere cu schema indicată în Tabelul
23.
Tabelul 23.

Evaluarea integră a componentelor tehnologiei SACÎ

Cu destinaţie
specială

Propriu
pedago-gic

De conţinut

Nr. indicilor
care
determină
valoarea
medie a
evaluării

2

5,6, 7,9,
45, 62, 63,
64, 65

10,11, 12

14, 41, 47,
56

16, 17

18,21,
22, 52,
60

24, 25, 26,
31, 32, 33,
43, 57

35, 36, 37

Nr. indicilor
care prevăd
corectarea de
la 0,01 pînă la
0,05

1

3

38

13

15

20

28

-

Organizatoric

Nor-mativ

Criterial

Motivaţional stimulativ

Informaţional

Indicatorii care lipsesc în această schemă reflectă un anumit aspect al tehnologiei, a mecanismului general şi al
tehnologiilor manageriale ale acestui sistem. Însă din cauza lipsei posibilităţii de evaluare cantitativă, de aceşti indici se
ţine cont doar la analiza calitativă a sistemului de asigurare a calităţii învăţămîntului în şcoală (numărul acestor indici este
28).
Majoritatea indicilor se evaluează după scala de 5 puncte. În cazul cînd indicii se exprimă prin coeficienţi
convenţionali de la 0 pînă la 1 (de exemplu, indicii nr. 2; 25; 60), ei se transformă în puncte conform scalei de 5, unde se
foloseşte scala proporţională de tipul indicat în Fig. 10.
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Scala de evaluare de 5 puncte
90
80
70
60

Восток

50

Запад

40
30

Север

20
10
0
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

4,55
4,40
4,25
4,10
3,95
3,80
3,65
3,50
3,35
3,20
0,32 0,39 0,46 0, 53 0, 60 0,67

0,74 0,81 0, 88

0,95
Coeficienţi convenţionali

Fig. 10. Scala de transformare a coeficienţilor convenţionali de la 0 pînă la 1 în scala de 5 puncte.

Datele despre nivelul dezvoltării componenţilor principali al tehnologiei SACÎ se introduc în Tabelul 24. În baza
acestor date se fac concluzii despre aportul fiecărui component în asigurarea calităţii învăţămîntului; ele permit să
determinăm strategia perfecţionării sistemului de asigurare a calităţii învăţămîntului în şcoală. Ca exemplu aducem
varianta strategiei elaborate în cadrul cercetării destinate componentelor informaţional şi organizaţional.
Rezultatele cercetării n-au permis să stabilim că în tehnologia SACÎ nu sunt realizate posibilităţile componentei
informaţionale în:
— optimizarea procesului de căutare, transmitere şi schimb de informaţie în interiorul instituţiei educaţionale,
îndeosebi în baza utilizării diferitor mijloace tehnice;
— asigurarea legăturilor mai largi şi diverse ale şcolii cu mediul extern; în acelaşi timp lipseşte accesul la diferite
baze de date, surse de informaţie;
— mărirea interesului lucrătorilor instituţiilor educaţionale pentru a însuşi tehnologii informaţionale noi, pentru
crearea produselor informaţionale şi ştiinţifice pentru aplicare în procesului educaţional.
Majorarea eficienţei componentei organizaţionale pentru a influenţa pozitiv asupra calităţii învăţămîntului se poate
efectua prin:
— introducerea în statele şcolii a funcţiilor şi structurilor, care participă în procesul managementului calităţii
învăţămîntului (director-adjunct pentru calitatea învăţămîntului, coordonator de programe, grupul analitic);
— realizarea acţiunilor de instruire a personalului şcolii în scopul formării deprinderilor de muncă în domeniul
calităţii învăţămîntului, ridicării culturii de evaluare a profesorilor;
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— organizarea şi construirea contururilor suplimentare a nivelurilor manageriale, perfecţionarea tuturor tipurilor de
activităţi pentru asigurarea calităţii învăţămîntului;
— extinderea legăturilor şcolii cu instituţiile educaţionale, organizaţiile şi centrele ştiinţifice specializate în
soluţionarea problemelor managementului calităţii învăţămîntului.
Tabelul 24.

Date despre dezvoltarea componentelor tehnologiei SACÎ.
Componenţii tehnologiei
SACÎ

Valoarea medie

Coeficientul de
transfer de la 0,01
pînă la 0,05

Evaluarea
generală

Rangul componentului de la
I pînă la VIII

Cu destinaţie specială

Propriu pedagogic

De conţinut

Organizatoric

Normativ

Criterial

Informaţional

Motivaţional –stimulativ

În cadrul analizei calitative a tehnologiei SACÎ s-a recurs la divizarea convenţională pe componente. În realitate
fiecare component este legat de altul şi este influenţat de alte componente. De exemplu, componenta cu destinaţie specială
suportă influenţa componentei normative. Această influenţă este condiţionată de actele şi regulamentele juridice
referitoare la calitatea învăţămîntului, cum ar fi standardele educaţionale.
Componenta cu destinaţie specială a tehnologiei SACÎ reprezintă o reflectare a cerinţelor şi normelor socialpsihologice; este indicatorul conştientizării de către pedagogi. De aceea dezvoltarea insuficientă a componentei normative
limitează, în mare măsură, posibilităţile acţiunii pozitive a componentei cu destinaţie specială asupra calităţii
învăţămîntului.
Componenta criterială reflectă modul cum se utilizează în practica şcolară criteriile şi indicatorii pentru evaluarea
diferitor laturi ale instruirii şi instrucţiunii elevilor. În acelaşi timp, în cadrul ei se implementează criteriile aplicate în
teoria şi practica managementului calităţii (criteriul siguranţei, funcţionalităţii, productivităţii, eficienţii etc.).
Elaborarea strategiei de perfecţionare a componentei criteriale a tehnologiei SACÎ constă în determinarea căilor şi
modalităţilor de implementare în procesul managerial a unui spectru larg de criterii şi indici, etaloane, norme, modele,
scale şi proceduri de evaluare.
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Rezultatele analizei calitative şi evaluării cantitative al SACÎ se reflectă în raportul de autoevaluare a şcolii. Pentru a
pregăti acest raport s-a elaborat schema analizei şi evaluării în care se includ următoarele subiecte:
1. Obiectivele şi fundamentele valorico-motivaţionale ale calităţii învăţămîntului şcolar.
2. Baza normativă a calităţii învăţămîntului şcolar.
3. Baza informaţională a calităţii învăţămîntului şcolar.
4. Baza criterial-evaluativă a calităţii învăţămîntului şcolar.
5. Însuşirea principalelor funcţii ale managementului calităţii.
6. Perfecţiunea mecanismului organizatoric al managementului calităţii învăţămîntului.
7. Nivelul însuşirii tehnologiei, tipurilor de management al calităţii, perfecţiunea mecanismului general al
managementului calităţii.
Pentru aceste componente s-au evidenţiat particularităţile şi conţinutul lor. De aceea, în continuare dezvăluim
conţinutul fiecărui component.
1. Obiectivele şi fundamentele valorico-motivaţionale ale calităţii învăţămîntului şcolar. Caracteristica şcolii
conform acestui criteriu presupune analiza următoarelor aspecte.
1a. În care documente reglatoare, destinate activităţii şcolii, şi sub ce formă sînt fixate obiectivele atingerii calităţii
înalte a funcţionării şcolii şi a rezultatelor procesului de învăţămînt?
1b. Rangul calităţii învăţămîntului, prezentat în cadrul a 10 priorităţi de funcţionare şi dezvoltare a sistemului de
învăţămînt al şcolii.
1c. Procentul profesorilor care îşi pun obiective prioritare de a obţine calitate înaltă în învăţămînt (conform
rezultatelor anchetării);
1d. Evaluarea importanţei calităţii învăţămîntului în opinia profesorilor, elevilor, părinţilor (scala de 5 puncte);
1e. Ce acţiuni de analiza a anului de învăţămînt s-au întreprins în şcoală pentru a studia şi trasa orientările spre
obiective şi valori la participanţii procesului de învăţămînt pentru a ridica calitatea învăţămîntului? Care sînt acţiunile de
motivare realizate în această direcţie (cercetări, stimulare materială şi morală, decorări, premii, concursuri etc.)?
1f. Ce acţiuni s-au întreprins de către administraţie pentru a răspîndi ideile îmbunătăţirii calităţii învăţămîntului în
colectivul pedagogic şi cel de elevi? Ce a făcut administraţia pentru a promova principiile, obiectivele şi valorile
respective?
2. Baza normativă a calităţii învăţămîntului şcolar. Pentru a determina conţinutul acestei direcţii este necesar de
analizat următoarele aspecte:
2a. În care documente, elaborate şi aprobate în şcoală, sînt fixate cerinţele faţă de calitatea procesului de învăţămînt
(modelul absolventului, programul dezvoltării şcolii, cerinţele de calificare, regulamentul privind atestarea profesorilor,
regulamentul privind consiliul profesoral, instrucţiuni etc.)?
2b. Ce paşi s-au făcut în anul de învăţămînt analizat pentru a elabora şi implementa bazele normative ale calităţii
învăţămîntului în şcoală (implementarea standardelor educaţionale, elaborarea şi implementarea cerinţelor, normelor,
normativelor, din şcoală, împrumutate din alte domenii, adaptate din elaborările de peste hotare)?
2c. Ce s-a întreprins pentru studierea şi familiarizarea reprezentanţilor administraţiei şi profesorilor, elevilor,
specialiştilor serviciilor funcţionale cu problemele bazelor normative despre calitatea procesului de învăţămînt
(cunoaşterea legilor şi actelor juridice; documentelor venite de la organele superioare de conducere ale învăţămîntului)?
2d. Nivelul general şi rezervele de asigurare normativă a activităţii şcolii, a organizării procesului de învăţămînt
(evaluarea prin anchetare; lista documentelor necesare pentru elaborarea şi aprobarea activităţilor reglementate, relaţiile
reciproce, pentru determinarea drepturilor, responsabilităţilor şi atribuţiilor, majorarea eficienţei managementului şcolii;
politica şcolii în domeniul elaborării şi perfecţionării bazei normative a calităţii învăţămîntului etc.).
3. Baza informaţională a calităţii învăţămîntului şcolar.
3a. Caracteristica generală a stării asigurării informaţionale a proceselor managementului calităţii a procesului de
învăţămînt:
— ramificarea canalelor de provenienţă şi schimb de informaţii despre calitate, precum şi existenţa reţelei
computerizate, utilizarea video, audio şi a purtătorilor magnetici de informaţie, a tehnicii de multiplicare;
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— asigurarea procesului de învăţămînt cu literatură;
— existenţa în şcoală a literaturii pe probleme de ştiinţă a învăţămîntului, managementului, qualimetriei,
materialelor conferinţelor ştiinţifice;
— accesul şcolii la baza de date în regim on-line, poşta electronică, fax;
— existenţa în şcoală a bazelor de date statistice despre rezultatele procesului de învăţămînt şi activităţii şcolii;
— aprecierea autenticităţii informării administraţiei şi profesorilor despre calitatea procesului de învăţămînt (în scala
de 5 puncte);
— aprecierea plenitudinii folosirii informaţiei despre calitatea procesului de învăţămînt în lucrul administraţiei şi a
profesorilor, informaţiei inverse (în scala de 5 puncte);
— aprecierea sistemului de învăţămînt al şcolii drept un cîmp educaţional unitar (în scala de 5 puncte).
3b. Acţiunile de perfecţionare a asigurării informaţionale a proceselor managementului calităţii învăţămîntului la
aspectele enunţate anterior, efectuate în anul analizat, rezultatele lor (de asemenea, elaborarea de către reprezentanţii şcolii
a producţiei intelectuale sub formă de publicaţii ştiinţifice, metodici, curriculumuri; perfecţionarea bazei tehnice şi
tehnologiilor informaţionale pentru asigurarea procesului de învăţămînt).
4. Baza criterial-evaluativă a calităţii învăţămîntului şcolar.
4a. Caracteristica generală a bazei criterial-evaluative a calităţii învăţămîntului în şcoală: descrierea metodicilor
psihodiagnostice aplicate în instruire şi a managementului procesului de învăţămînt, a metodicilor de evaluare a calităţii
predării, procesului de învăţămînt în ansamblu, a activităţii profesorilor; a asimilării curriculumurilor de către elevi, a
realizării lecţiei, pregătirii elevilor pentru şcoală; a diagnozei nivelului de instrucţiune şi cunoştinţelor elevilor la etapele
principale ale instruirii şcolare, în acelaşi rînd folosirea în ele a criteriilor, sistemelor de indici:
— direcţiile principale şi realizările şcolii în utilizarea tehnicii şi programelor computerizate, realizărilor ştiinţei şi,
în particular, a qualimetriei pentru efectuarea evalării;
— nivelul de compatibilitate şi completare reciprocă a complexelor evaluativ-criteriale;
— nivelul de informare, validitate şi siguranţă a metodicilor de evaluare;
— perspectivele perfecţionării bazei criterial-evalutive a calităţii învăţămîntului în şcoală;
— aprecierea nivelului de cultură evaluativă a administraţiei şi profesorilor (în scala de 5 puncte).
4b. Acţiunile pentru perfecţionarea bazei evalutiv-criteriale a calităţii învăţămîntului în şcoală, realizate în anul
analizat, rezultatele lor (acţiunile de elaborare, adaptare şi implementare în practică a metodicilor de evaluare, a formelor
noi de evaluare didactică; acţiunile de dezvoltare/perfecţionare a metodicilor şi procedurilor de evaluare existente şi celor
experimentale; acţiunile de asimilare a lor de către majoritatea profesorilor; acţiunile de fundamentare ştiinţifică şi
tehnologizare a activităţii de evaluare şi diagnosticare; acţiunile de majorare a nivelului de evaluare a profesorilor;
acţiunile de studiere complexă a calităţii procesului de învăţămînt).
5. Însuşirea principalelor funcţii ale managementului calităţii.
5a. Direcţiile, caracteristica generală a procesului de realizăre în şcoală a funcţiilor generalizate ale managementului
calităţii învăţămîntului (valorificare, eficienţă, conexiune, forme, particularităţi tehnologice de realizare):
— funcţia elaborării strategiei managementului calităţii;
— funcţia realizării strategiei managementului calităţii;
— funcţia studierii calităţii învăţămîntului şi a mediului pedagogic extern.
5b. Evaluarea eficienţei realizării şi plenitudinii utilizării funcţiilor managementului calităţii învăţămîntului în
activitatea managerială din şcoală (în scala de 5 puncte). Lista funcţiilor este indicată în Tabelul 25.
Tabelul 25.

Funcţiile de bază ale managementului calităţii în şcoală

1.

Pronosticare de lungă durată

18.
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Analiza calităţii

2.

Definirea obiectivului strategic

19.

Implementarea experienţei avansate

3.

Coordonarea funcţională

20.

Coordonarea

4.

Coordonarea conform obiectivelor

21.

Tipizarea

5.

Asigurare cu personal

22.

Normarea complexă şi standardizarea

6.

Stimularea materială

23.

Etalonarea

7.

Evaluarea eficacităţii sistemului de asigurare a
calităţii

24.

Experimentală

8.

Modelarea, sinteza şi optimizarea

25.

Stimularea morală

9.

Definirea obiectivelor operative

26.

Asigurarea informaţională

10.

Definirea obiectivelor tactice

27.

Asigurarea tehnologică

11.

Conducerea operativă

28.

Asigurarea legislativă

12.

Planificarea operativă

29.

Asigurarea organizaţională

13.

Planificarea calendaristică

30.

Asigurarea tehnico-materială

14.

Evaluarea calităţii

31.

Asigurarea qualimetrică

15.

Evidenţă şi dare de seamă

32.

Asigurarea ştiinţifică

16.

Expertiza calităţii

33.

Crearea sistemelor informaţionale şi de expert

17.

Aprecierea calităţii

34.

Asigurarea psihologo-valeologică

5c. Acţiunile pentru valorificarea/însuşirea, ridicarea nivelului de utilizare şi eficienţa funcţiilor de bază ale
managementului calităţii, realizate în anul analizat rezultatele lor (descrierea acţiunilor concrete întreprinse:
organizatorice, ştiinţifico-metodice, material-financiare, managerial-tehnologice şi de alt ordin; caracteristica şi analiza
rezultatelor, tendinţelor, schimbărilor în comparaţie cu anul precedent de studiu, starea iniţială şi dorită).
6. Perfecţiunea mecanismului organizatoric al managementului calităţii învăţămîntului.
6a. Caracteristica generală a mecanismului de management al calităţii învăţămîntului în şcoală:
— existenţa în şcoală a subdiviziunilor sau persoanelor cu funcţii responsabile pentru calitatea învăţămîntului;
— principiile şi responsabilii pentru realizarea concretă a funcţiilor de bază a managementului calităţii;
— corelaţia drepturilor, obligaţiilor, responsabilităţilor şi atribuţiilor pe chestiunea respectivă a persoanelor cu
abilităţi şi a subdiviziunilor funcţionale ale şcolii conform nivelului structurii organizatorice:
I – directorul;
II – directorul-adjunct;
III – reuniunile metodice, serviciile, centrele şi alte subdiviziuni funcţionale;
IV – participanţii direcţi ai procesului de învăţămînt (profesorii, elevii);
— locul şi rolul conducătorului de şcoală şi a consiliului profesoral în managementul calităţii învăţămîntului;
— caracterul real al acţiunii şi corelarea dintre structura managerială a şcolii (structura funcţional-liniară) şi
structurile managementului calităţii (structuri pe bază de programe şi obiective);
— perfecţiunea mecanismului organizatoric al managementului calităţii învăţămîntului în şcoală în raport cu
criteriile:
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— caracterul influenţei asupra obiectului condus (influenţa asupra calităţii procesului de învăţămînt pentru fiecare
funcţie în parte sau influenţa în complex şi de comun acord);
— criteriul divizării structurale a sistemului managerial (asigurarea unităţii dispoziţiilor manageriale, cooperarea
eforturilor între conducători şi subalterni, unitatea circulaţiei ordinelor în sistemul de conducere);
— raportul centralizării şi descentralizării în conducere (volumul de obligaţii ale directorului şi directorului-adjunct
pentru managementul calităţii, cine are cel mai mare volum de lucru în organizarea procesului managerial);
— coordonarea în sistemul managerial (existenţa în şcoală a organului, persoanei abilitate care coordonează
executarea funcţiilor managementului calităţii învăţămîntului sau funcţia este deţinută de conducătorul şcolii;
— organizarea fluxului informaţional (canalele şi modul transmiterii informaţiei despre asigurarea calităţii
învăţămîntului – pe canal vertical, orizontal sau încrucişat; extinderea canalelor: directorul – şeful reuniunii
metodice; directorul-adjunct – dirigintele de clasă etc.; orientarea informaţiei: de jos în sus; de sus în jos; de sus
în jos cu ramificare etc.); asigurarea transmiterii informaţiei pe adrese.
6b. Nivelurile managementului calităţii învăţămîntului la care se iau cele mai importante decizii, persoanele oficiale
şi verigile structurale care joacă rolul-cheie în realizarea lor; persoanele care asigură funcţiile strategice de ridicare a
calităţii învăţămîntului în şcoală; persoanele care asigură şi îndeplinesc funcţiile analitice, de cercetare, informaţionale,
cele tehnico-tehnologice, de dispecerat, de planificare, de evidenţă; la ce tip de mecanism organizatoric din management
al calităţii în şcoală se referă;
— vertical (cu subordonare rigidă şi dominare a nivelurilor ierarhice manageriale superioare);
— orizontal (cu coordonare orizontală dezvoltată, cu interacţiune între toate persoanele oficiale şi subdiviziuni,
colaborare pe bază neformală);
— mixtă.
6c. Proporţionalitatea şi armonia repartizării funcţiilor şi responsabilităţii pentru managementul calităţii
învăţămîntului între subiecţii manageriali (lipsa unui volum excesiv de lucru, dublarea, lipsa de coordonare); măsura în
care sînt dezvoltate în şcoală mecanismele automanagementului, autoorganizării (existenţa reuniunilor ştiinţifico-metodice
neformale, grupurilor de lucru, organelor consultative, consiliilor de experţi etc.); contradicţiile şi problemele
nesoluţionate în mecanismul managementului calităţii.
6d. Evaluarea eficienţei structurilor organizaţionale ale managementului calităţii învăţămîntului în şcoală, conform
celor ce urmează:
1) Grupul indicilor care exprimă rezultatele finale ale activităţii sistemului de învăţămînt al şcolii, drept un efect
condiţionat de funcţionare a sistemului de asigurare a calităţii învăţămîntului (ridicarea calităţii cunoştinţelor elevilor,
volumul implementării în procesul de învăţămînt a inovaţiilor organizatorice şi metodice, creşterea performanţelor
personale ale elevilor şi profesorilor, numărul de curriculumuri de autor şi celor experimentale, implementate în şcoală
etc.).
2) Grupul indicilor care caracterizează conţinutul şi organizarea procesului de asigurare a calităţii învăţămîntului în
şcoală (indicii cheltuielilor pentru plata suplimentară a muncii specialiştilor, pentru procurarea şi exploatarea mijloacelor
tehnice, pentru pregătirea şi perfecţionarea cadrelor didactice, pentru efectuarea lucrărilor de cercetare şi proiectare etc.);
de asemenea, analiza procesului de asigurare a calităţii conform criteriilor:
— productivitate, ca volum de informaţie obţinută în procesul managerial, numărul realizat de verificări, seminare
de instruire etc.;
— economie, ca cheltuieli relative pentru întreţinerea funcţionării sistemului, raportarea la rezultatele finale ale
procesului de învăţămînt;
— adaptivitate, ca capacitate de a îndeplini eficient funcţiile indicate în diapazonul determinat al condiţiilor de
schimbare;
— plasticitate, ca proprietate a subiecţilor manageriali de a-şi schimba rolul în procesul luării deciziilor şi ajustării
legăturilor, în corespundere cu obiectivele apărute, fără a deregla relaţiile care aparţin structurii date;
— operativitate, în luarea deciziilor manageriale referitor la calitatea învăţămîntului, drept calitate de a evidenţia la
timp problemele manageriale şi rapiditatea soluţionării lor, asigurîndu-se atingerea maximă a obiectivelor
preconizate, păstrîndu-se stabilitatea proceselor în cadrul sistemului de învăţămînt;
— siguranţă, ca funcţionare fără întrerupere în raport cu obiectivele respective.
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3) Grupul indicilor care caracterizează raţionalitatea structurii organizatorice şi a nivelului ei tehnico-organizatoric al
sistemului de asigurare a calităţii învăţămîntului (numărul verigilor prin care se transmite consecutiv informaţia, ordinele;
nivelul de centralizare a funcţiilor manageriale; balanţa repartizării obligaţiilor şi responsabilităţilor; nivelul specializării
şi funcţionării închise a elementelor structurale etc.).
6e. Acţiunile întreprinse în anul de studiu analizat pentru perfecţionarea mecanismului organizatoric de asigurare a
calităţii învăţămîntului, analiza eficienţei lor, direcţia de continuare a lucrului.
7. Nivelul însuşirii tehnologiilor, tipurilor de management al calităţii, perfecţiunea mecanismului general al
managementului calităţii.
7a. Analiza plenitudinii valorificării tipurilor de management al calităţii faţă de componentele calităţii procesului de
învăţămînt, după cum urmează în Tabelul 26.
Tabelul 26.

Taxonomia managementului calităţii în raport cu componentele
procesului de învăţămînt în şcoală
Criteriile de clasificare ale
tipurilor de management
1. Formele, mijloacele şi
metodele dominante

Obiectele influenţei manageriale în şcoală

Tipurile de management
al calităţii
– economic
– tehnic
– social
– organizaţional

1
++
+
+

2

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

3. Siguranţa
managementului şi limitele
sistemului organizaţional

– extern
– intern

+
+

+
+

– programat
– management cu feedbeck

+

– deschisă
– închisă

– management
compensator
– management la
excitare
– management la devieri
– management mixt

4

5

+

2. Durata obiectivelor trasate – de perspectivă (de
lungă durată)
– curente

4. Asigurarea sistemului
conducător cu informaţie
iniţială:
– informaţie iniţială completă
– informaţie iniţială
incompletă
5. Prezenţa (lipsa)
informaţiei curente (de
lucru)
– lipsa totală a informaţiei
curente
– prezenţa informaţiei
6. curente
Caracterul informaţiei curente:
– admiterea informaţiei despre
schimbările mediului extern,
admiterea informaţiei la
“intrare” în mod obligatoriu
– dominarea informaţiei
despre obiectul conducerii

3

+

+

6
+
+
+
+

7
++
+
+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
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+

7. Combinarea informaţiei
despre “trecut” cu cea
despre “prezent”

– pe un canal
– pe două canale

8. Obiectivele manageriale şi – finit
repetarea lor în timp
– conducere după
operaţii terminale (cu
operaţii care au termin
fixat, durată
temporară)
– obiectivele manageriale se – după programe şi
repetă peste anumite
obiective
perioade de timp
– operativ – dispeceriale
– conducere după
calendar şi operaţii
dezvoltative
9. Caracterul descrierii
obiectului condus în
parametrii spaţiului

10. Dinamica schimbării
parametrilor obiectului
condus:
– managementul urmăreşte
obiectivul menţinerii
parametrilor obiectului
condus (OC) la nivel
constant
– parametrii OC se schimbă
conform programului strict
determinat
– urmărirea schimbării
parametrilor OC care se
schimbă în limite în mod
voluntar
11. Caracterul proceselor în
sistemul managerial

12. Numărul de contururi în
sistemul managerial

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

– monoparametric
– biparametric
– poliparametric

+

+

– stabilizator

+

– programat

+

– de urmărire

+

– managementul acţiunii
continue
– managementul acţiunii
discrete
– managementul acţiunii
releu
– managementul acţiunii
mixte

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

– un contur
– două contururi
– mai multe conturiri

+

+

+

+

+
+
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+

+

+

+

+

13. Ierarhia managementului

14. Centralizarea puterii în
subiectul conducerii

– un nivel
– două niveluri
– trei niveluri
– centralizat
– decentralizat
– conducerea prin
coordonator

+
+
+

+

+
+
+

+

+

+
+

+
+

+
+
+

+

+

+
+
+

+
+
+

Semnele convenţionale ale obiectelor conduse: 1 – calitatea procesului de învăţămînt în genere;
2 – instrucţiunea absolvenţilor; 3 – calitatea curriculumurilor educaţionale; 4 – calitatea activităţii profesorilor; 5 – calitatea
lecţiilor; 6 – calitatea dezvoltării procesului de învăţămînt; 7 – calitatea funcţionării procesului de învăţămînt.

7b. Nivelul de însuşire a tehnologiei manageriale a calităţii învăţămîntului în şcoală (folosirea modelelor matriciale
informaţionale, a sistemelor tehnice şi celor de experţi, modelelor de imitare etc.).
7c. Caracteristica generală a mecanismului de asigurare a calităţii învăţămîntului în şcoală:
— algoritmul tipic de asigurare a calităţii: studierea iniţială a nivelului pînă la efectuarea acţiunilor de corectare;
— contururi de legătură inversă, puse în aplicare;
— ciclurile temporale care se evidenţiază în asigurarea calităţii învăţămîntului şi a componentelor lui;
— împărţirea procesului managerial al calităţii pe etape separate:
— etapa formulării scopului (cercetarea necesităţilor, studiul cererilor, analiza cerinţelor şi posibilităţilor referitor la
calitatea învăţămîntului);
— etapa planificării proceselor de realizare a scopului (proiectarea şi elaborarea curriculumurilor, inovaţiilor,
metodicilor, efectuarea activităţii de cercetare ştiinţifică, efectuarea experimentelor pedagogice etc.);
— etapa de realizare a procesului în corespundere cu scopul (realizarea proceselor de învăţămînt);
— etapa realizării scopului în exteriorul sistemului de învăţămînt al şcolii (se urmăreşte cum absolvenţii şcolii îşi
realizează potenţialul în activitatea profesională şi în procesul învăţămîntului profesional secundar /superior);
— modul în care se stochează, se sistematizează şi se foloseşte informaţia, obţinută cu “ieşirea” acestor etape.
7d. Caracteristica mecanismului de asigurare a calităţii curriculumurilor educaţionale, realizării lecţiei, activităţii
profesorului, instrucţiunii absolvenţilor (mijloace, instrumentarii, principii, forme, tehnologii, monitoring, interlegătura).
7e. Acţiunile de însuşire de către subiecţii activităţii manageriale a tehnologiilor şi tipurilor de management al
calităţii învăţămîntului, perfecţionării generale şi a mecanismelor particulare.

V.2. Algoritmul de proiectare şi condiţiile organizatorico-pedagogice de
implementare a sistemului calităţii în instituţia de învăţămînt
Implementarea sistemului de asigurare a calităţii depinde de un complex întreg de factori. În sistemul de învăţămînt
preuniversitar aceşti factori pot fi:
— nivelul autonomiei instituţiei de învăţămînt;
— posibilităţile şi resursele materiale şi financiare;
— starea bazei normative a învăţămîntului şcolar;
— nivelul elaborării şi complexităţii sistemului de învăţămînt, al curriculumurilor educaţionale;
— stilul dominant în managementul instituţiei de învăţămînt;
— competenţa managerială a lucrătorilor administrativi;
— nivelul asigurării ştiinţifico-metodice şi informaţionale a procesului de implementare;
— obiectivele, factorii valorici şi motivaţionali etc.
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Nivelul autonomiei instituţiei de învăţămînt în raport cu mecanismul implementării sistemului calităţii orientează în
mare măsură procesul inovaţional. În dependenţă de nivelul autonomiei procesului de implementare, managementul se
poate realiza în regim programat şi pe obiective sau în regim de autodezvoltare, automanagement. În primul caz,
orientările strategice şi obiectivele sistemului calităţii se formulează de subiecţii managementului top. În cazul al doilea,
activitatea inovaţională este iniţiată de participanţii procesului managerial şi educaţional şi poartă un caracter de
management intern. Fiecare dintre variantele enumerate au avantaje şi dezavantaje, prezentate în Tabelul 27. Alegerea
mecanismului de implementare depinde de analiza condiţiilor concrete în realizarea sistemului calităţii.
Tabelul 27

Analiza comparativă a abordărilor necesare pentru elaborarea mecanismului de implementare
a sistemului calităţii
Baza pentru analiză şi
comparaţie

Caracteristica şi particularităţile mecanismului de implementare
Mecanismul de implementare
“management extern”

de

tip

Mecanismul de implementare
“management intern”

de

tip

Corespunderea sistemului
calităţii şi mecanismului de
implementare cerinţelor şi
aşteptărilor

Depinde de existenţa informaţiei depline Presupune nivelul înalt de corespundere a
despre domeniul implementării, tendinţele sistemului calităţii şi mecanismului de
schimbării lui puse la la dispoziţia organului implementare a cerinţelor practicii
de elaborare şi implementare

Suportul motivaţional de
implementare

Prevalarea stimulilor şi motivelor “externe”
Eforturi considerabile pentru fondarea
motivaţională a implementării sistemului
calităţii

Unitatea conceptuală şi lipsa
contradicţiilor sistemului de
asigurare a calităţii şi
mecanismului de implementare

Nivelul înalt al unităţii conceptuale, lipsa Admite un nivel scăzut al unităţii
contradicţiilor sistemului şi mecanismului de conceptuale şi lipsa contradicţiilor în
implementare
sistemul calităţii şi mecanismul de
implementare. Unitatea conceptuală poate fi
asigurată de legăturile stabile orizontale

Ciclul de viaţă al implementării

Durată relativ
implementare

Volumul resurselor pentru
realizare

Necesitatea unui volum mare de finanţe şi Volumul mic de resurse, orientarea spre
resurse umane
resurse “interne”

Stabilitatea şi posibilitatea
adaptării sistemului de asigurare
a calităţii

Dependenţa stabilităţii sistemului de asigurare Prevalarea mecanismelor de “preadaptare”,
de un număr mare de factori
punerea în acţiune a mecanismelor
Posibilităţi limitate de adaptare
sistemogenetice
Adaptare de tip “întîrziere”

scurtă

a
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ciclului

de

Prevalarea motivelor “interne”

Ciclul implementării de lungă durată (din
contul perioadei latente)

Profunzimea transformării
structurilor organizatorice
manageriale

Necesitatea transformări considerabile a Lipsa necesităţii transformărilor profunde
mecanismului
managerial,
separarea ale mecanismului managerial şi de creare a
mecanismelor funcţionale noi, schimbarea şi verigilor funcţionale noi
redistribuirea funcţiilor

Evidenţa factorului resurse şi posibilităţi materiale şi financiare la implementarea sistemului calităţii în şcoală este
importantă, în primul rînd, pentru soluţionarea termenilor şi tempoului de implementare a lui.
Starea bazei normative a învăţămîntului din şcoală influenţează mecanismul implementării şi necesită respectarea
anumitor particularităţi. Aceste particularităţi se manifestă la etapa determinării politicii în domeniul calităţii şi a
elaborării documentelor sistemului calităţii. Insuficienţa bazei legislativ-normative creează stimulente adăugătoare pentru
elaborarea sistemului de documente la nivelul instituţiei de învăţămînt. În cazuri particulare, sistemul poate depăşi unele
norme, cerinţe, standarde deja existente, iar la implementarea lui nu e urmărită de blocaje. Influenţa blocajelor asupra
mecanismului de implementare a sistemului calităţii se observă în cazul existenţei unei baze legislativ-normative, care nu
reglează îndeajuns practica învăţămîntului în domeniul calităţii.
După nivelul de influenţă asupra mecanismului de adaptare şi implementare al sistemului calităţii este semnificativ
factorul diversităţii şi complexităţii sistemelor de învăţămînt (teritorial, ale şcolii şi curriculumurilor educaţionale).
Esenţa influenţei acestui factor constă în faptul, că influenţa elementelor sistemului calităţii se construieşte conform
principiului identităţii complexe. Odată cu complexitatea şi diversitatea sistemului de învăţămînt, creşte şi complexitatea
conţinutului procedurilor şi operaţiilor mecanismului de implementare a sistemului calităţii.
Particularităţile implementării sistemului calităţii mai depind de condiţiile iniţiale (nivelul la care se implementează
în instituţia de învăţămînt abordarea sistemică în managementul calităţii învăţămîntului). Dacă sistemul existent se
adaptează la condiţiile şi cerinţele noi, atunci în mecanismul de implementare pot lipsi procedurile şi operaţiile de
proiectare şi de experimentare. Astfel, accentul se pune pe sarcinile de asigurare informaţională şi metodică. Dacă, însă,
implementarea sistemului calităţii presupune activitatea inovaţională, accentul cade pe activitatea de proiectare şi
cercetare-experimentare.
Tehnologia implementării sistemului de asigurare a calităţi la nivel de instituţie este un proces complex, care
include următoarele etape: etapa preventivă (analitică), etapa de bază (de proiectare) şi etapa finală (de realizare).
La etapa preventivă se analizează condiţiile externe şi interne, necesare pentru implementarea sistemului. În
corespundere cu standardele ISO, condiţiile externe se stabilesc, reieşindu-se din determinarea necesităţilor educaţionale,
cererilor, aşteptărilor instruiţilor, cerinţelor societăţii, organelor statele etc. Se poate stabili următoarea consecutivitate a
procedurilor şi operaţiilor pentru a evidenţia influenţa condiţiilor externe:
— evaluarea posibilităţii şi necesităţii realizării în şcoală a curriculumurilor educaţionale de diferite niveluri de
complexitate şi destinaţie;
— determinarea tipurilor de servicii educaţionale suplimentare, care trebuiesc incluse în practica instituţiei de
învăţămînt;
— analiza şi corectarea curriculumurilor educaţionale în corespundere cu cererile consumatorului.
Evidenţierea condiţiilor interne se realizează prin intermediul:
— determinării resurselor instituţiei de învăţămînt;
— constatării contradicţiilor interne şi externe a sistemului de învăţămînt;
— analizei calităţii funcţionării şi rezultatelor sistemului de învăţămînt;
— studierii eficienţei funcţionării tuturor verigilor şi structurilor managementului şcolii şi procesului de învăţămînt.
Analiza pregătirii instituţiei de învăţămînt pentru implementarea sistemului calităţii la etapa preventivă permite
determinarea “punctului iniţial” şi a bazei necesare pentru efectuarea viitoarelor lucrări, pentru luarea deciziilor principale
manageriale.
Scopul etapei de proiectare (de bază) în implementarea sistemului calităţii, în corespundere cu standardele ISO, este
proiectarea modelului sistemului calităţii, documentarea tuturor elementelor, cerinţelor şi ideilor, necesare pentru
funcţionarea lui. Modelul general al sistemului calităţii instituţiei de învăţămînt se prezintă în Fig. 11.
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În perioada aceasta se elaborează concepţia instituţiei de învăţămînt, care include tendinţele, ideile de bază, legităţile
şi principiile politicii în domeniul calităţii, obiectivele şi procedurile de asigurare, managementul şi îmbunătăţirea acestei
concepţii.
Documentele de bază care însoţesc sistemul calităţii sînt: politica în domeniul calităţii; manualul calităţii;
programul calităţii; descrierea procedurilor; dicţionarele; documentaţia de evidenţă a calităţii şi purtătorii de informaţie
primară despre calitate.
Politica referitor la calitate este tratată ca direcţia de activitate şi intenţiile generale ale unei instituţii de învăţămînt,
privind calitatea, exprimate oficial de către conducătorul instituţii de învăţămînt. Conducerea instituţiei de învăţămînt
trebuie să-şi definească în scris politica în domeniul calităţii şi să se asigure că aceasta: corespunde cerinţelor clienţilor,
ale societăţii în ansamblu şi intereselor instituţiei; include angajamentul privind implicarea sa în satisfacerea cerinţelor
definite şi în asigurarea îmbunătăţirii continue a resurselor şi proceselor instituţiei; oferă un cadru adecvat pentru stabilirea
obiectivelor referitoare la calitate; este comunicată, înţeleasă şi implementată de întregul personal; este analizată periodic
pentru a se asigura actualizarea sa permanentă, luîndu-se în consideraţie evoluţia fenomenelor.
Elaborarea politicii calităţii este îndreptată spre repartizarea corectă a responsabilităţilor şi drepturilor pentru
asigurarea calităţii, stabilirea ordinii acţiunilor subdiviziunilor şi executorilor. Elaborarea politicii presupune determinarea
direcţiilor prioritare şi a perspectivei de dezvoltare în baza evaluării obiective a stării reale, orientărilor strategice,
scopurilor şi obiectivelor şcolii în domeniul calităţii. Politica în domeniul calităţii învăţămîntului este un element al
politicii generale în domeniul învăţămîntului. Ea poate fi formulată sub formă de orientări prin obiective sau sub formă de
principii de activitate a instituţiei de învăţămînt referitor la calitate. Politica în domeniul calităţii trebuie să reflecte
orientările strategice ale dezvoltării sistemului de învăţămînt al şcolii; concepţia funcţionării stabile şi a dezvoltării şcolii
în condiţiile realizării standardelor educaţionale; angajamentul şcolii pentru calitate; direcţiile de prezentare a politicii
şcolii pentru opinia publică.
Politica calităţii instituţiei de învăţămînt se descrie într-un document şi se aprobă de directorul şcolii. Obiectivele
principale în realizarea politicii calităţii în corespundere cu standardele ISO 9000:2000 sînt orientate spre planificarea,
managementul, asigurarea calităţii şi îmbunătăţirea ei în cadrul sistemului proiectat.
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Scopurile şi obiectivele instituţiei de învăţămînt; cererile şi necesităţile societăţii, producerii,
personalităţii în domeniul calităţii învăţămîntului
STRUCTURILE ORGANIZATORICE
ALE MANAGEMENTULUI
INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÎNT ŞI
ALE PROCESULUI EDUCAŢIONAL
(administraţia, serviciu metodic şi alte
servicii funcţionale)

Politica în
domeniul
calităţii

Documentele
sistemului
calităţii: manualul
calităţii,
instrucţiunile
metodologice şi
metodice

TEMEIURILE ŞI BAZA PENTRU APRECIEREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII
ÎNVĂŢĂMÎNTULUI:
standardele educaţionale; curriculumurile educaţionale; sistemul evalutiv-criterial al şcolii;
normele, fixate în Regulamentul instituţiei de învăţămînt, în actele normative care funcţionează
PROCEDURILE APLICATIVE PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÎNTULUI
Atestarea
cadrelor
pedagogice

Atestarea
absolvenţilor

Expertiza
inovaţiilor,
proiectelor,
curriculumurilor
educaţionale

Autoexaminare
a calităţii
învăţămîntului

Luarea celor
mai importante
decizii
manageriale,
realizarea
programelor
calităţii

PROCESELE DE BAZĂ REGLATE DE
SISTEMUL CALITĂŢII
PROCESELE DE
BAZĂ
activitatea de
învăţămînt; activitatea
educativă; procesul
curent de funcţionare a
sistemului de
învăţămînt al şcolii;
procesul de dezvoltare
a sistemului de
învăţămînt al şcolii

Verificarea
executării
planurilor,
deciziilor,
diagnosticarea
eficienţei
sistemului
calităţii, stării
elementelor lui

Documentarea
mersului şi
rezultatele
proceselor

RESURSELE CE ASIGURĂ
FUNCŢIONAREA INSTITUŢIEI DE
ÎNVĂŢĂMÎNT ŞI A PROCESULUI
EDUCAŢIONAL

PROCESE
SECUNDARE
Activitatea metodică
şi experimentală;
activitatea
gospodărească;
activitatea în
domeniul
învăţămîntului
complimentar;
lucrul cu cadrele;
procese
motivaţionale

Cadrele administraţiei, lucrătorii
pedagogici şi specialiştilor serviciilor
funcţionale; infrastructura de învăţămînt;
mijloacele financiare bugetare şi
nebugetare; produsele activităţii
intelectuale (elaborări metodice şi
ştiinţifice etc.); statistica, banca de date;
fondurile de literatură; mijloacele de
comunicare; fondul mijloacelor de
evaluare

REZULTATELE EDUCAŢIONALE ŞI CELE ALE FUNCŢIONĂRII INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÎNT
Calitatea pregătirii absolvenţilor; realizarea planului de învăţămînt şi curriculumurilor; satisfacţia instruiţilor
de calitate a învăţămîntului; performanţele personale ale profesorilor şi instruiţilor; influenţa şcolii asupra
altor sisteme educaţionale şi sociale; rezultatele activităţii inovaţionale; rezultatele activităţii financiareconomice, metodice şi ştiinţifice ale instituţiei de învăţămînt; rezultatele evaluării externe a instituţiei,
auditului extern al calităţii învăţămîntului
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Fig.11. Modelul sistemului calităţii instituţiei de învăţământ preuniversitar.
Planificarea calităţii se referă la: procesele sistemului de management al calităţii; resursele necesare pentru realizarea
obiectivelor calităţii; îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii. Prin urmare, activitatea de
planificare a calităţii trebuie corelată cu ansamblul cerinţelor referitoare la sistemul de management al calităţii şcolii şi să
asigure că cerinţele specifice pentru procesele şi resursele şcolii să fie satisfăcute. În acest scop conducerea şcolii va
acorda importanţă cuvenită următoarelor activităţi: elaborarea planurilor/programelor calităţii; identificarea şi asigurarea
tuturor mijloacelor necesare pentru ţinerea sub control a proceselor şcolii, a resurselor umane şi a celorlalte resurse pentru
obţinerea calităţii cerute; asigurarea compatibilităţii proceselor, procedurilor de evaluare şi a documentaţiei aplicabile;
actualizarea permanentă a tehnicilor de ţinere sub control a proceselor şcolii şi a rezultatelor acestora; identificarea
înregistrărilor referitoare la calitate.
Reieşind din politica calităţii se elaborează planul/programul calităţii ca document care reglează acţiunile concrete
în domeniul asigurării calităţii, repartizînd resursele şi consecutivitatea acţiunilor pentru a atinge obiectivele preconizate.
În program necesită a fi reflectate:
1. Scopul şi obiectivele referitoare la calitate, care trebuie realizate;
2. Sistemul criteriilor cu ajutorul cărora se va efectua evaluarea realizării scopului şi obiectivelor;
3. Etapele realizării programului cu indicarea procedurilor de evaluare;
4. Atribuirea drepturilor şi responsabilităţilor specifice, a competenţelor decizionale şi mijloacelor corespunzătoare
fiecărei etape, persoanelor cu funcţii şi subdiviziunilor structurale;
5. Metodele şi procedurile de corectare a programului calităţii pe parcursul realizării lui.
6. Programele de audit şi analize care vor fi efectuate în diferite etape ale proceselor şcolii;
7. O procedură scrisă referitor la modificarea şi completarea programului calităţii;
8. O metodă care să permită determinarea gradului de implementare a obiectivelor referitoare la calitate;
9. Alte acţiuni necesare pentru realizarea obiectivelor referitoare la calitate.
Pe baza politicii definite se determină scopurile/obiectivele referitoare la calitate pînă la nivelul fiecărui angajat al
şcolii. Stabilirea obiectivelor se face cu participarea nemijlocită a întregului personal al şcolii, asigurîndu-se corelarea
recompenselor cu nivelul realizării acestor obiective. Conducerea şcolii trebuie să asigure ca la toate nivelurile structurale
organizatorice şi pentru fiecare entitate funcţională să fie definite obiectivele referitoare la calitate, astfel încît acestea: să
fie în concordanţă cu politica şcolii în domeniul calităţii; să fie în concordanţă cu angajamentul conducerii şcolii privind
îmbunătăţirea continuă a proceselor şi rezultatelor acestora; să asigure satisfacerea cerinţelor specifice referitoare la
calitate.
Obiectivele elaborării programului calităţii în şcoală sînt:
a) analiza îndeplinirii cerinţelor, stabilite faţă de nivelul pregătirii absolvenţilor;
b) analiza cerinţelor diferitor consumatori de servicii educaţionale;
c) determinarea etapelor la care se efectuează verificările şi evaluările;
d) determinarea metodelor şi mijloacelor de verificare, precum şi a celor care pot fi standardizate;
e) determinarea periodicităţii evaluărilor.
Scopul şcolii în domeniul calităţii este obţinerea de către absolvenţi a nivelului de instrucţiune, care ar permite
adaptarea lui cu succes în societate, asimilarea curriculumurilor învăţămîntului profesional, realizarea în diferite domenii
de activitate.
Mecanismul de trecere de la reprezentările generale despre calitatea pregătirii absolvenţilor la conceperea ei concretă
poate fi reprezentată sub formă de trepte:
I – analiza diferitor cerinţe faţă de personalitatea absolventului şcolii;
II – obiectivele sistemului de învăţămînt şcolar;
III – obiectivele şcolii concrete, misiunea ei;
IV – obiectivele procesului de învăţămînt;
V – performanţele personale, aşteptate ale elevilor şi absolvenţilor.
La treaptă I se determină factorii de influenţă asupra sistemului de învăţămînt din partea societăţii, diferitor domenii
de activitate, care înaintează parametrii de bază ai condiţiilor de învăţămînt, parametrii procesuali externi şi interni al
activităţii sistemului de învăţămînt.
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Consecutivitatea concretizării obiectivelor pentru treptele II şi III se poate prezenta în felul următor: 1)
Determinarea cerinţelor şcolii în lanţul multinivelar al învăţămîntului continuu; 2) Stabilirea scopurilor şi obiectivelor
învăţămîntului şcolar în dependenţă de schimbarea condiţiilor social-economice şi cultural-ideologice; 3) Fondarea
statutului instituţiei de învăţămînt şi crearea concepţiei ei, în care se reflectă politica calităţii; 4) Elaborarea strategiei
dezvoltării şcolii; 5) Determinarea condiţiilor interne şi externe de funcţionare a şcolii; 6) Pronosticarea rezultatelor
activităţii şcolii în instruirea, educaţia, dezvoltarea elevilor; 7) Asigurarea qualimetrică a tuturor tipurilor de activităţi
ale şcolii.
Treapta IV presupune proiectarea procesului de învăţămînt şi a tehnologiilor educaţionale.
Treapta V de concretizare a scopurilor şi obiectivelor permite să se descrie detaliat rezultatul procesului de
învăţămînt. Această descriere conduce spre determinarea modalităţii de control/evaluare. La această treaptă se formulează
obiectivele diagnostice cu rol de etalon al rezultatelor, atinse de elevi, ca bază pentru construirea complexului criterial de
evaluare a rezultatelor învăţămîntului şcolar. Aceste rezultate includ rezultatele aşteptate ale activităţii (sau acţiunile
observabile), indicii etalonaţi.
Pentru asigurarea succesului în realizarea obiectivelor calităţii este necesar ca la elaborarea lor să se ţină seama de
următoarele cerinţe:
1. Scopurile calităţii trebuie să fie formulate astfel încît să existe posibilitatea evaluării (măsurării) lor.
Exprimarea scopului prin tipuri concrete măsurabile creează baza pentru deciziile ulterioare şi evaluarea atingerii lor.
2. Scopurile calităţii trebuie să fie formulate clar, pentru a fi înţelese de personalul şcolii, dar şi de clienţii
acesteia; fiecare angajat trebuie să înţeleagă rolul său în realizarea obiectivelor calităţii şi să cunoască contribuţia
activităţii sale la succesul şcolii în ansamblu.
3. Scopurile trebuie să fie orientate în timp. Determinarea timpului atingerii rezultatului este o caracteristică
importantă a eficienţei definirii şi punerii scopurilor. Scopurile de lungă durată au de obicei un orizont destul de larg în
planificare şi limite puţin determinate. Cu cît mai aproape este orizontul planificării scopurilor, cu atît ele sînt mai
concrete.
4. Scopurile calităţii trebuie să fie realiste, realizabile, astfel, încît să existe posibilitatea îndeplinirii lor, ţinîndu-se
seama de resursele umane, materiale şi financiare disponibile. Stabilirea scopului, care depăşeşte posibilităţile asigurării
resurselor ei de realizare, duc de la bun început la consecinţe distructive.
5. Scopurile trebuie să se susţină între ele, adică acţiunile şi soluţiile, necesare pentru atingerea unui scop, nu
trebuie să fie un obstacol pentru altele, altfel apar conflicte.
6. Scopurile trebuie să fie stabilite oficial, însuşite şi acceptate de participanţii procesului de învăţămînt.
Pentru aceasta sînt necesare anumite acţiuni, în lista cărora pot fi incluse:
— efectuarea unui şir de acţiuni informativ-explicative;
— includerea în statutul şi programul de dezvoltare al şcolii, pentru o perioadă îndelungată, a scopurilor care
orientează spre un nivel înalt de calitate a învăţămîntului;
— accentuarea chestiunilor calităţii procesului de învăţămînt în cadrul atestării cadrelor pedagogice;
— efectuarea autoevaluării anuale a calităţii învăţămîntului din şcoală şi prezentarea raportului analitic.
Pentru ca realizarea scopurilor să poată fi controlată, este necesar să se stabilească responsabilităţile, competenţele,
termenele precise, evaluîndu-se, periodic, gradul de îndeplinire al lor. Caracterul orientat şi dirijabil al lucrului necesită un
sistem evaluativ-criterial, care ar permite diagnosticarea, urmărirea în dinamică a componentelor de bază a calităţii
procesului de învăţămînt şi rezultatele lui. Drept exemplu de sistem evaluativ-criterial poate servi modelul autoevaluării
calităţii învăţămîntului în şcoală, elaborat şi implementat de noi. Pentru elaborarea acestui sistem s-a recurs la studiul
literaturii de specialitate şi practicii existente. Rezultatele acestui studiu au permis să formulăm cerinţele generale faţă de
elaborarea sistemului de criterii:
— la elaborarea criteriilor obiective de evaluare, a standardelor de evaluare trebuie de atras atenţia asupra obiectului
evaluat, diferenţiindu-se evaluarea instituţională şi cea specializată (atestarea şi acreditarea de stat;
autoevaluarea);
— schimbarea statutului instituţiei de învăţămînt, care aduce la schimbarea structurii ei tradiţionale, necesită
construirea modelului criterial de funcţionare a ei. Aceasta dă posibilitate de a evalua posibilele consecinţe şi
cheltuieli, să se formuleze cerinţele, condiţionate de alegerea respectivă;
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— problemele elaborării criteriilor evaluării calităţii învăţămîntului, standardelor de evaluare necesită implicarea
tuturor membrilor comunităţii educaţionale. Aceasta ar permite lichidarea interpretărilor divergente de a acţiona
obiectiv la alegerea variantelor şi abordărilor de construire ale lor;
— sistemul de criterii trebuie să reflecte strategia dezvoltării şcolii, scopurile ei; să fie tehnologic.
Implementarea procedurii de autoevaluare, destinată pentru verificarea realizării politicii calităţii în practica
funcţionării şcolii, contribuie la ridicerea rolului şcolii şi subdiviziunilor ei în alegerea direcţiilor de dezvoltare ulterioară;
să formeze cultura reflexivă a participanţilor procesului de învăţămînt.
Procesele evaluării externe şi interne vor avea un efect pozitiv, dacă se vor concentra asupra componentelor existente
în funcţionarea sistemului de învăţămînt din şcoală, vor fi orientate asupra diferitor aspecte ale calităţii procesului de
învăţămînt:
a) calitatea funcţionării curente a procesului de învăţămînt în şcoală (în unitatea componentelor procesuale şi
rezultative); calitatea dezvoltării procesului de învăţămînt;
b) calitatea procesului de învăţămînt în verigile de bază ale şcolii (primară, gimnazială, liceală);
c) calitatea lecţiei (activităţii), sistemul de lecţii (acţiuni), activităţii instructive, metodice, educative, ştiinţifice în
ansamblu;
d) calitatea efectivului şi activităţii participanţilor în procesul de învăţămînt;
e) calitatea realizării funcţiilor de bază ale managementului procesului de învăţămînt;
f) calitatea documentaţiei normativ-metodice pentru dirijarea procesului de învăţămînt.
Conform aspectelor evidenţiate ale calităţii procesului de învăţămînt, vom descrie, în continuare, sistemul criteriilor
de evaluare şi diagnosticare, încadrîndu-ne în sistemul intern de asigurare a calităţii învăţămîntului în şcoală.
Calitatea funcţionării curente a procesului de învăţămînt din perspectiva unităţii procesuale şi a rezultatelor este,
în primul rînd, mulţimea proprietăţilor lui relativ stabile, de care depinde corespunderea procesului şi rezultatelor lui
standardelor, etaloanelor, cerinţelor stabilite. De aceea, calitatea funcţionării curente a procesului de învăţămînt se poate
exprima prin criteriile funcţionalităţii, siguranţei şi eficienţei. Primele două criterii caracterizează latura procesuală a
procesului de învăţămînt, cel de al treilea – cea a rezultatului.
Criteriul funcţionalităţii reflectă, în genere, calitatea pregătirii procesului de învăţămînt (orientarea spre scop,
tehnologizarea, organizarea, asigurarea) şi se poate diagnostica cu ajutorul unor indici, parametri obiectivi (asigurarea
procesului de învăţămînt cu documente instructiv-metodice, literatură, utilaje, spaţii pentru instruire etc.), să presupună
evaluarea expertă subiectivă după o anumită procedură (evaluarea nivelului de organizare, tehnologizare, orientare spre
scop, planificarea ş.a. de către participanţii procesului de învăţămînt).
Criteriul siguranţei poate fi împărţit în cîteva criterii particulare, care caracterizează calitatea procesului de
învăţămînt din perspectiva executorului:
a) punctualitatea (executarea la timp a acţiunilor principale, parametrii temporali pentru îndeplinire);
b) siguranţa funcţională (executarea fără erori a prescripţiilor, însărcinărilor, acţiunilor planificate; înlăturarea
erorilor şi consecinţelor lor);
c) siguranţa structurală (exactitatea, impecabilitatea, corectitudinea şi coordonarea acţiunilor participanţilor la
procesul de învăţămînt, a reprezentanţilor administraţiei, serviciilor funcţionale; înlocuirea cadrelor didactice şi a
altor specialişti, în caz de lipsă temporară).
Măsurători ai siguranţei pot fi evaluările experte, datele rapoartelor, evaluările procesului de învăţămînt, observaţiile
administraţiei şcolii, autoevaluările participanţilor la procesul de învăţămînt.
Criteriul eficienţei exprimă latura rezultativă a calităţii procesului de învăţămînt, calitatea atingerii scopului final, şi
se descompune în cîteva criterii particulare, cum ar fi:
a) eficienţa pedagogică (eficienţa (E) exprimă raportul rezultatelor (Rez) şi resurselor (Res) [ E=Rez/Res ];
determină nivelul instrucţiunii absolvenţilor, corespunderea nivelului şi conţinutului pregătirii lor necesităţilor şi cererilor,
cerinţelor sociale). Despre ea se poate judeca după rezultatele inspectării şcolii, susţinerii examenelor de absolvire,
examenelor de înmatriculare în instituţii superioare de învăţămînt, performanţele individuale ale elevilor pe parcursul
instruirii în şcoală;
b) eficacittatea (Ef) educaţională exprimă raportul rezultatelor educaţionale şi obiectivelor educaţionale;
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c) eficienţa managerial-organizaţională exprimă volumul şi plenitudinea rezultatelor obţinute, ce ţin de realizarea
planurilor, scopurilor puse din exterior şi interior referitor la ciclurile de funcţionare mici (trimestru, semestru), mijlocii
(an de învăţămînt) şi mari (2 – 5 ani):
— schimbarea statutului juridic al şcolii;
— implementarea curriculumurilor educaţionale noi;
— dinamica pozitivă a rezultatelor activităţii şcolii;
— indicii globali a numărului de acţiuni, realizate la nivel de şcoală şi raion/municipiu;
— rezultatele participării şcolii la diferite concursuri, realizarea programelor specifice şi complexe, precum şi a
celor de scurtă durată şi pe termen lung.
Calitatea procesului de învăţămînt în verigile principale ale şcolii poate fi evaluată cu ajutorul aceloraşi criterii, ca şi
calitatea procesului de învăţămînt în ansamblu pe şcoală. Accentul, însă, se pune pe criteriul siguranţei, ca proprietate a
subsistemelor (primar, gimnazial, liceal) de a păstra statornicia procesului şi rezultatelor funcţionării. Ea constă în lipsa
acţiunilor incorecte şi a erorilor, în menţinerea continuităţii, în asigurarea indicilor minimi necesari la ieşire pentru nivelul
de pregătire a instruiţilor. În acelaşi timp, calitatea funcţionării verigilor principale ale şcolii posedă o particularitate
importantă. Sistemul de indici se proiectează pentru tot ciclul de aflare a elevilor în şcoală, de aceea trebuie de orientat la
criteriul productivităţii activităţii. Sensul acestui criteriu constă în plenitudinea realizării obiectivelor puse în faţa
subsistemului, aportul adus pentru sistemul superior. Pentru şcoala primară, criteriul productivităţii poate fi exprimat prin
indicii dezvoltării la elevi a deprinderilor intelectuale de bază, nivelul formării tehnicii de citire, adaptarea pentru
învăţarea în ciclul gimnazial. La construirea sistemului calităţii în şcoală este important de a prezenta indicii
productivităţii în monitoringul calităţii fiecărei verigi a şcolii şi la etapele ciclului de aflare a elevilor în şcoală.
Calitatea lecţiei (activităţii), sistemul de lecţii (acţiuni), activităţii instructive, metodice, educative, ştiinţifice în
ansamblu poate fi exprimată cu ajutorul criteriilor funcţionalităţii, siguranţei, eficienţei, productivităţii. Aceste criterii se
supun însă corectării, reieşindu-se din specificul şi aria obiectului prezentat. În particular, eficienţa pedagogică a lecţiei, a
sistemului de lecţii se poate diagnostica cu ajutorul indicilor formării cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor la elevi.
Eficienţa pedagogică a activităţii de învăţare a elevilor şi profesorilor se stabileşte cu ajutorul satisfacţiei pentru
rezultatele sumative, plenitudinea realizării posibilităţilor potenţiale etc.
Productivitatea lecţiei (sistemului de lecţii) exprimă aportul ei în succesul însuşirii temei concrete, compartimentului
concret din curriculum. Productivitatea activităţii de învăţămînt exprimă aportul ei în rezultatele finale ale procesului de
învăţămînt. Calitatea activităţii instructive, educative, metodice, ştiinţifice în cadrul procesului de învăţămînt se poate
exprima, mai deplin, prin aspectul eficienţei pedagogice şi sociale:
— satisfacţia subiecţilor, antrenaţi în aceste tipuri de activitate, de starea sănătăţii instruiţilor;
— nivelul instrucţiunii elevilor;
— nivelul competenţei profesionale, creativităţii în activitatea profesorilor.
Un criteriu important al calităţii activităţii de învăţare este criteriul optimizării. Esenţa acestui criteriu constă în
raportarea cheltuielilor de timp, efort, resurse la rezultatele obţinute; alegerea conţinutului, metodelor, mijloacelor,
formelor de instruire, variantelor de îmbinare a lor, pentru a asigura rezultate maxim posibile în instruire, educaţie şi
dezvoltare a elevilor pentru condiţiile date, respectîndu-se normele de timp, stabilite ştiinţific, pentru lucrul în clasă şi la
domiciliu a elevilor şi profesorilor.
Calitatea efectivului şi activităţii participanţilor în procesul de învăţămînt. Drept cele mai importante criterii ale
calităţii efectivului cadrelor didactice pot servi stabilitatea şi armonia. Criteriul stabilităţii presupune gestiunea dinamicii
cadrelor, stabilitatea cadrelor pedagogice-cheie, existenţa mecanismului de continuitate în schimbul şi rotaţia cadrelor.
Criteriul armoniei completează stabilitatea, exprimă îmbinarea şi completarea reciprocă în colectivul pedagogic
a cadrelor experimentate şi celor tinere, a specialiştilor de diferite categorii, vîrste, experienţă de lucru. Calitatea
efectivului de elevi se exprimă în nivelul de pregătire şi omogenitate şi presupune, în general, evaluarea iniţială (la
înscrierea în clasa I şi pe parcursul anilor de studii). Nivelul de pregătire se poate diagnostica cu ajutorul testelor
pedagogice şi psihologice, prin observaţie pe parcursul activităţii de instruire, prin analiza succesului şi eficienţei acestei
activităţi. Criteriul nivelului de pregătire a elevului se transformă în procesul parcurgerii consecutive şi treptate a rutei
individuale de învăţare în eficienţă pedagogică. Criteriul omogenităţii efectivului de instruiţi exprimă preponderent
dispersia valorilor indicilor nivelului de pregătire. El este important pentru alegerea concepţiei clasei, curriculumurilor
conform nivelului de complexitate, variantelor de diferenţiere (după teme, volum, nivel de dificultate) şi diversificare.
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Calitatea activităţii profesorilor, elevilor, administraţiei, savanţilor, metodiştilor, specialiştilor – psihologi poate fi
exprimată cu ajutorul criteriului capacităţii de muncă. Capacitatea de muncă este o stare a participanţilor procesului de
învăţămînt, conducătorilor, specialiştilor în timpul căruia ei pot îndeplini corect funcţiile, atribuite lor. Adică, ei sînt
orientaţi pozitiv, scopurile lor corespund scopurilor sistemului, ei sînt motivaţi în raport de activitatea dată. Ei posedă un
nivel necesar de pregătire profesională, sînt asiguraţi biologic pentru activitate, sînt compatibili din punct de vedere social,
psihologic şi biologic cu subelementele sistemului şi elementele lui externe. Capacitatea de muncă se poate evalua cu
ajutorul indicilor de competenţă, bunăstării, satisfacţiei în relaţiile reciproce, orientării personalităţii şi colectivului,
activismului în perfecţionare, creativităţii în activitate.
Dat fiind faptul că drept criteriu este multidimensional, el poate fi diagnosticat, aplicîndu-se diverse tipuri de
evaluări: diferenţiate, complexe, mixte.
Calitatea realizării funcţiilor de bază ale managementului procesului de învăţămînt se identifică cu calitatea
organizării procesului de învăţămînt şi evaluarea pedagogică. Cele mai importante criterii ale calităţii organizării
procesului de învăţămînt sînt criteriile siguranţei, eficienţei, funcţionalităţii, esenţa cărora s-a dezvăluit anterior. Indici
pentru diagnosticare şi evaluare în cazul dat pot fi: realismul planificării; executarea/punctualitatea; calitatea utilizării
acţiunilor planificate; organizarea generală; ritmicitatea procesului de învăţămînt în şcoală; echilibrarea programului
zilei; satisfacţia participanţilor procesului de învăţămînt de modul de viaţă şcolară; existenţa timpului liber la elevi şi
profesori; realizarea deciziilor manageriale la toate nivelurile organizării procesului de învăţămînt; implicarea
participanţilor la procesul de învăţămînt în elaborarea deciziilor manageriale; coordonarea în activitatea tuturor
subdiviziunilor şi persoanelor cu funcţii; reprezentanţa tuturor nivelurilor de bază şi a contururilor manageriale; balanţa
centralizării şi descentralizării; stabilitatea proceselor manageriale ale procesului de învăţămînt; lipsa contradicţiilor în
deciziile manageriale.
Calitatea evaluării pedagogice poate fi exprimată printr-un şir de criterii-principii: eficacitate, tehnologic,
obiectivitate, sistematic, multilateral, probabilitate, diferenţiere.
Eficacitatea evaluării pedagogice reflectă nivelul influenţei ei asupra caracteristicilor procesuale şi rezultative ale
calităţii procesului de învăţămînt, proprietatea ei de a evidenţia şi corecta devierile parametrilor de evaluare. Ea poate fi
exprimată prin coeficienţi de corelaţie, evaluări experte etc.
Tehnologicul presupune simplitate, economicitate, gradul de însuşire a metodicilor şi procedurilor de evaluare. Drept
indici pentru diagnostica lui pot servi evaluările experte, diferiţi coeficienţi (de exemplu, raportul dintre metodicele,
aplicate în procesul de învăţămînt şi numărul total de metodici existente).
Obiectivitatea reflectă capacitatea evaluării pedagogice de a transmite informaţia despre starea obiectului procesului
evaluat. Este foarte important de a avea nomenclatorul general al indicilor, care au o provenienţă obiectivă (rezultatele
activităţii, indicii de timp, cheltuieli etc.).
Sistematicul exprimă criteriul care caracterizează evaluarea pedagogică de pe poziţia capacităţii ei de a cuprinde
toate acţiunile de bază în ciclul managerial, toate etapele procesului de învăţămînt.
Profunzimea exprimă plenitudinea evaluării diferitor laturi ale procesului de învăţămînt. Toate aspectele pot fi
determinate drept raport al legăturilor/proprietăţilor evaluate, dirijabile sau controlate, la legăturile/proprietăţile potenţial
posibile.
Diferenţierea constă în divizarea proprietăţilor obiectului, procesului, reprezentarea lui printr-un sistem de legături
elementare care conduc la indici generalizatori. Despre nivelul diferenţierii evaluării pedagogice se pot face raţionamente
în baza volumului indicilor elementari.
Calitatea documentaţiei normativ-metodice, destinate pentru reglarea procesului de învăţămînt este raţional să fie
exprimată cu ajutorul criteriilor eficienţei şi oportunităţii. Criteriul eficienţei curriculumurilor exprimă, mai întîi de toate,
măsura potenţialului realizării calităţii lor. Ea poate fi determinată cu ajutorul indicilor economiei timpului instructiv,
creşterii instrucţiunii etc.
Oportunitatea curriculumurilor exprimă gradul corespunderii lor cerinţelor generale faţă de alegerea conţinutului
învăţămîntului, necesităţilor dezvoltării multilaterale a personalităţii instruiţilor. Oportunitatea poate fi exprimată prin
punctul de pe curba uzării morale, evaluată de experţi.
Calitatea dezvoltării procesului de învăţămînt în şcoală, în cea mai mare măsură, se caracterizează prin criteriul
dinamismului care include:
— evaluarea tempoului schimbării potenţialului de personal, ştiinţifico-metodic al şcolii etc.;
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— reînnoirea sistemelor de norme, standardelor, criteriilor, care reglementează procesul de învăţămînt, fiind
determinate de necesităţile sociale dinamice şi de realizările din ţară şi de peste hotare;
— implicarea membrilor colectivului pedagogic în procesul de inovare.
Criteriul libertăţii exprimă realizarea diferitor “libertăţi” în dezvoltarea procesului de învăţămînt, ce determină
potenţialul autodezvoltării lui. El include evaluarea:
— nivelului libertăţii elevilor în alegerea profilului de instruire (real, umanist);
— nivelului libertăţii profesorilor în alegerea curriculumului, modelului de instruire şi libertatea de a le schimba;
— echilibrului libertăţii şi responsabilităţii reciproce a instruiţilor şi profesorilor în procesul de învăţămînt;
— nivelului dezvoltării structurilor procesului de învăţămînt, bazate pe dialog (seminare, cercuri, mese rotunde,
jocuri de afaceri şi intelectuale etc.);
— nivelului autonomiei şcolii.
Criteriul potenţialului inovativ şi realizarea lui reflectă potenţialul dezvoltării şi gradului de realizare a inovaţiilor.
El se exprimă prin sistemul următorilor indici:
— existenţa programelor complexe, de perspectivă şi cu destinaţie specială care contribuie la dezvoltarea şi
renovarea procesului de învăţămînt;
— funcţionarea mecanismelor şi subdiviziunilor, care asigură implementarea inovaţiilor în procesul de învăţămînt;
— existenţa mecanismului de control şi evidenţă a eficienţei inovaţiilor (baze de date, monitoring).
Criteriul sistematic şi complex reflectă dezvoltarea procesului de învăţămînt ca obiect sistemic, unitatea
subsistemelor şi componentelor lui, legăturilor şi relaţiilor existente.
Proiectarea tehnologiei implementării sistemului calităţii este concepută ca proiectare a modalităţilor de realizare a
nivelului cerut de calitate a învăţămîntului şcolar prin aplicarea procedurilor şi operaţiilor consecutive şi strîns legate între
ele. Aceste proceduri şi operaţii se reduc la pronosticarea şi planificarea rezultatelor aşteptate (cu stabilirea timpului,
resurselor şi condiţiilor pentru atingerea lor), cît şi la evaluarea stării reale a procesului şi rezultatelor instruirii şi
educaţiei.
În corespundere cu terminologia standardelor internaţionale, calitatea procedurii reprezintă o descriere a procesului,
a consecutivităţii efectuării lui sub formă de algoritm, tehnologii, standarde.
La proiectarea sistemului calităţii pentru instituţia de învăţămînt o importanţă mare o are elaborarea următoarelor
proceduri, tehnologii şi standarde:
— standardele de control şi evaluare a calităţii sistemului de învăţămînt;
— standardele de control şi evaluare a calităţii procesului de învăţămînt;
— standardele de lucru cu cadrele (cerinţele faţă de nivelul calificării, profesionalism, productivitatea activităţii);
— standardele de lucru cu efectivul de instruiţi (evaluarea nivelului de instrucţiune, diagnoza posibilităţilor de
învăţare şi aptitudinilor elevilor, stabilirea performanţelor individuale);
— tehnologiile evaluării experte a curriculumurilor educaţionale, tehnologiile educaţionale, realizărea
curriculumurilor în instituţiile sistemului complementar;
— modalităţile şi procedurile de optimizare a managementului şcolii;
— algoritmul de monitoring educaţional;
— modalităţile de înregistrare a rezultatelor procesului de învăţămînt, performanţelor individuale ale participanţilor
în acest proces;
— procedurile de evaluare a rezultatelor procesului de învăţămînt, a activităţii şcolii;
— procedurile de expertiză a inovaţiilor pedagogice;
— metodicile de evaluare psihologo-valeologice a procesului de învăţămînt; tehnologiile de asigurare
informaţională a procesului de învăţămînt; procedurile de luare a deciziilor manageriale.
Aceste proceduri se aplică la anumite etape ale procesului managerial conform consecutivităţii stabilite. Procedura
prezintă o consecutivitate de acţiuni etapizate şi precise, unde se manifestă gradul de participare a subiecţilor
managementului. Proiectarea lor presupune stabilirea spectrului de componente ale calităţii învăţămîntului (calitatea
proceselor, rezultatele, funcţionarea curentă, dezvoltarea sistemului educaţional etc.).
Implementarea nemijlocită a sistemului calităţii are loc la etapa de realizare. Algoritmul implementării sistemului
calităţii include următorii paşi:
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Pasul 1. În baza evaluării complexe a stării reale a sistemului de învăţămînt se elaborează strategia dezvoltării şcolii,
se determină politica în domeniul calităţii; se efectuează analiza şi corectarea curriculumurilor educaţionale; se stabilesc
tipurile de servicii educaţionale, necesare pentru introducere în practica şcolii.
Pasul 2. Se evaluează rezultatele activităţii şcolii, conform următoarelor criterii şi indici:
— prestigiul şcolii recunoscut de public şi consumatorii serviciilor educaţionale (conform nivelului completării
instituţiei de învăţămînt cu elevi şi instrucţiunii absolvenţilor);
— calitatea pregătirii absolvenţilor (dacă sînt satisfăcuţi sau nu de scoală, plenitudinea realizării potenţialului
personal; dacă sînt satisfăcuţi reprezentanţii învăţămîntului profesional şi patronatului de performanţele
individuale ale absolvenţilor);
— nivelul asigurării cu resurse a instituţiei de învăţămînt.
Pasul 3. Se evaluează starea procesului de învăţămînt conform criteriilor elaborate pentru fiecare component al lui.
În baza evaluării se trag concluzii despre:
— tehnologiile educaţionale care nu asigură nivelul satisfăcător de însuşire a materiei de studiu;
— domeniile de învăţămînt, conţinutul cărora nu corespunde cerinţelor standardului educaţional;
— componentele procesului de învăţămînt care necesită reînnoire sau elaborare de curriculum, documente noi.
Pasul 4. Se analizează condiţiile care au contribuit la rezultatul obţinut nedorit (asigurarea cu personal, ştiinţificometodică, tehnico-materială, financiară). Pentru analiza asigurării cu resurse se aplică procedura autoevaluării calităţii
învăţămîntului în instituţia educaţională.
Pasul 5. Se efectuează implementarea sistemului elaborat al calităţii. Sînt posibile modalităţile frontale şi
consecutive de implementare a sistemului calităţii. Cea mai raţională modalitate este cea consecutivă (în dependenţă de
lipsa sau numărul scăzut de personal pedagogic, pregătit pentru efectuarea lucrărilor în domeniul calităţii în şcoală).
Numărul suficient de paşi asigură unitate şi integritate în formarea sistemului. Nivelurile implementării sistemului calităţii
în şcoală se pot determina în baza criteriilor indicate în Tabelul 28.
Tabelul 28.

Criteriile pentru determinarea nivelului de implementare a sistemului calităţii în şcoală
(după V.P. Panasiuk, modificat)
Paşii principali

I

II

III

1. Crearea
pachetului de
documente
normative şi
organizarea
circulaţiei
documentaţiei

a) Aprobarea politicii calităţii. a) Primirea şi acceptarea
Aprobarea Manualului
b) Aprobarea programului
instrucţiunilor de lucru şi celor
calităţii
calităţii pentru diferite tipuri
metodologice.
de activitate ale şcolii şi
b) Introducerea registrelor, stocarea,
laturi ale procesului de
păstrarea, transmiterea
învăţămînt
informaţiei
c) Implementarea mecanismului de
gestiune a documentaţiei
(prezentarea documentaţiei
executorilor, scoaterea din uz a
documentelor învechite,
prelucrare)

2. Pregătirea
(instruirea)
personalului

a) Formarea motivaţiei
personalului pedagogic
pentru ridicarea calităţii
rezultatelor activităţii lor.
b) Instruirea conducătorilor
nivelului superior privind

a) Organizarea şi pregătirea
Pregătirea personalului
calitativă a profesorilor,
pentru îndeplinirea
conducătorilor şi specialiştilor
obligaţiunilor în
subdiviziunilor funcţionale
limitele prescripţiilor
b) Însuşirea funcţiilor
tuturor aspectelor
managementului calităţii de către metodologice şi a
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metodele de lucru în
domeniul calităţii
c) Însuşirea funcţiilor
managementului calităţii de
către reprezentanţii
administraţiei

conducătorii serviciilor,
subdiviziunilor de asigurare

instrucţiunilor de
lucru

3. Perfecţionarea
structurii
organizatorice şi a
mecanismului
managerial al
şcolii

a) Perfecţionarea mecanismului a) Redistribuirea obligaţiunilor
managementului procesului
funcţionale în limita structurilor
de învăţămînt
organizaţionale existente în
b) Implementarea elementelor
legătură cu realizarea concepţiei
managementului calităţii în
calităţii
mecanismul managerial
b) Transformarea unor elemente ale
c) Revederea parţială a
structurii organizaţionale în
competenţelor, domeniilor
managementul şcolii
de atribuţii, responsabilităţi a c) Implementarea mecanismului maconducătorilor superiori şi
nagementului calităţii la toate
celor de subdiviziuni
etapele ciclului de viaţă a obiecstructurale
telor şi proceselor pedagogice

Utilizarea complexă şi
eficientă a resurselor
instituţiei de
învăţămînt

4.Perfecţionarea
asigurării cu
resurse

Compensarea insuficienţei
unor tipuri de resurse ale
şcolii

Utilizarea complexă şi
eficientă a resurselor
şcolii

Procurarea resurselor şi
îmbunătăţirea situaţiei şcolii cu
resurse pentru realizarea
programului de dezvoltate

5.Perfecţionarea
Perfecţionarea unor
Implementarea elementelor
proceselor de bază
componente ale procesului de
inovative în procesului de
şi secundare
învăţămînt din şcoală
învăţămînt

Restructurarea
procesului de
învăţămînt şi a
proceselor secundare

6.Implementarea
procedurilor de
lucru

Implementarea procedurilor de
lucru pentru asigurarea
proceselor

Implementarea procedurilor de
lucru pentru reglarea proceselor
strîns legate între ele

Implementarea
procedurii de
autoevaluare

7. Desfăşurarea
complexelor
evolutiv-criteriale

Implementarea sistemului
evaluativ-criterial de
diagnosticare a calităţii
funcţionării procesului de
învăţămînt

Implementarea sistemului
Desfăşurarea deplină a
evaluativ-criterial de
sistemului evaluativdiagnosticare a calităţii dezvoltării criterial pentru toate
procesului de învăţămînt
structurile şcolii ca
sistem de învăţămînt

8.Implementarea
mecanismului şi
instrumentelor de
evaluare a
sistemului calităţii

Crearea scalelor de
diagnosticare pentru
elementele de lucru ale
sistemului calităţii

Implementarea mecanismului de
evaluare a dinamicii sistemului
calităţii
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Implementarea
mecanismului de
expertiză şi certificare
a sistemului calităţii

Analiza rezultatelor anchetării personalului pedagogic din diferite şcoli, efectuată pentru examinarea opiniei lor
despre implementarea sistemului calităţii în instituţiile în care activează, permite să concluzionăm că cele mai importante
condiţii organizatorico-pedagogice pentru realizarea acestui proces sînt următoarele:
1. Prezenţa documentaţiei normative pentru reglarea activităţii instituţiei de învăţămînt în domeniul calităţii (Fig.
12).
2. Crearea instrumentelor de evaluare a calităţii procesului de învăţămînt.
3. Prezenţa structurilor organizatorice abilitate pentru asigurarea calităţii procesului de învăţămînt.
4. Motivarea şi stimularea personalului pedagogic pentru ridicarea calităţii învăţămîntului.

A

B

C

Manualul
calităţii
Procedurile sistemului
calităţii

Documentele sistemului de calitate
(forme, dări de seamă, instrucţiuni de
lucru etc.)

Fig. 12. Structura ierarhică a documentaţiei sistemului de management al calităţii.

Legendă: A) Descrie sistemul calităţii în corespundere cu politica stabilită în domeniul calităţii şi a obiectivelor, cît
şi a standardelor ISO familia 9000 : 2000. B) Descrierea activităţii subdiviziunilor funcţionale, necesară pentru
implementarea sistemului de management al calităţii. C) Documentele de lucru detaliate.

V.2.1. Metodologia elaborării şi determinarea conţinutului manualului calităţii
Manualul calităţii este documentul de bază care descrie politica şi sistemul de management al calităţii în organizaţie.
Metodologia şi cerinţele faţă de conţinutul manualului calităţii sînt determinate în standardele internaţionale ale calităţii
ISO 10013 “Indicaţii directive pentru elaborarea Manualului calităţii”.
Manualul calităţii trebuie să conţină descrierea procedurilor sistemului calităţii care, după cum s-a vorbit anterior,
sînt desemnate pentru managementul activităţilor, ce influenţează calitatea în cadrul intern al organizaţiei.
Fiecare procedură documentată trebuie să cuprindă o componentă divizată logic a sistemului calităţii, ca element finit
al sistemului calităţii sau ca parte componentă a lui, o consecutivitate a acţiunilor reciproce a cîtorva elemente ale
sistemului calităţii.
Literatura de specialitate şi practica existentă ne permit să constatăm că manualul calităţii oferă următoarele
avantaje:
— facilitează înţelegerea unitară a politicii şcolii în domeniul calităţii;
— asigură coerenţa politicii calităţii şi a obiectivelor generale ale şcolii în domeniul calităţii cu cele ale entităţilor
funcţionale;
— facilitează realizarea obiectivelor calităţii prin definirea structurii organizatorice şi a responsabilităţii diferitor
entităţi funcţionale privind realizarea şi îmbunătăţirea calităţii;
— stabileşte principiile generale şi regulile, care trebuie respectate de întregul personal, în vederea menţinerii
conformităţii sistemului de management al calităţii cu cerinţele specificate;
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— îmbunătăţeşte comunicarea în interiorul şcolii, prin delimitarea canalelor verticale şi orizontale de comunicare,
referitor la toate problemele calităţii;
— asigură instruirea unitară a personalului şcolii privind sistemul de management al calităţii şi facilitează
conştientizarea acesteia în ceea ce priveşte impactul propriei activităţi asupra calităţii proceselor şcolii şi
rezultatelor acestor procese;
— asigură accesul imediat la documentele sistemului de management al calităţii şi facilitează gestionarea acestora;
— serveşte drept document principal pentru auditul sistemului de management al calităţii;
— ameliorează comunicarea în relaţiile şcolii cu clienţii şi cu partenerii săi;
— contribuie la crearea unei imagini favorabile în relaţiile cu clienţii, favorizînd cîştigarea încrederii acestora că
cerinţele lor vor fi satisfăcute;
— reprezintă o veritabilă carte de vizită pentru partenerii şcolii, asigurînd premisele îmbunătăţirii calităţii
serviciilor, furnizate acestora;
— facilitează evaluarea sistemului de management al calităţii şcolii de către organismul de certificare.
Obiectivele manualului calităţii:
a) descrierea politicii în domeniul calităţii;
b) implementarea sistemului eficient al calităţii;
c) asigurarea îmbunătăţirii managementului procedurilor şi uşurarea activităţii de asigurare a calităţii;
d) crearea documentaţiei de bază pentru verificarea sistemului calităţii;
e) asigurarea continuităţii funcţionării sistemului calităţii şi realizării cerinţelor în cazul schimbării condiţiilor;
f) pregătirea personalului în domeniul calităţii şi a metodelor de asigurare a ei;
g) prezentarea propriului sistem al calităţii în scopuri externe şi în situaţii contractuale diferite.
Compartimentele Manualului calităţii trebuie să corespundă elementelor sistemului calităţii. Aceasta asigură găsirea
rapidă a problemei examinate.
Literatura de specialitate indică următoarea diversitate de manuale a calităţii:
a) compilare directă a procedurilor sistemului calităţii;
b) extras sau blocuri de proceduri ale sistemului calităţii;
c) set/serie de proceduri cu destinaţie concretă;
d) selecţie din cîteva documente şi niveluri de documentaţie;
e) document integru cu anexe;
f) alte diversităţi, reieşindu-se din specificul şi necesităţile organizaţiei [45].
Orice manual al calităţii trebuie să determine funcţiile administraţiei, să conţină descrierea sistemului calităţii şi/sau
procedurile şi să cuprindă pe scurt toate cerinţele aplicate de standard asupra sistemului calităţii (de exemplu, ISO 9001).
Determinarea avantajelor, obiectivelor şi diversităţii tipurilor de manual al calităţii deschide calea spre: 1) elaborarea,
2) aprobarea, editarea şi managementul lui, 3) structura manualului. În continuare vom dezvălui aspectele enunţate.
1. Procesul elaborării Manualului calităţii. Elaborarea Manualului începe cu însărcinarea persoanei, grupului de
persoane dintr-o subdiviziune sau cîteva subdiviziuni funcţionale. După primirea sarcinii elaboratorul trebuie:
— să alcătuiască lista obiectivelor şi procedurilor sistemului calităţii sau să elaboreze programe pentru ele;
— să ia decizia privind elementele sistemului calităţii care trebuie aplicate în conformitate cu standardele alese;
— să organizeze obţinerea datelor despre sistemul calităţii de la toţi utilizatorii lui;
— să distribuie anchetele şi să generalizeze rezultatele despre practica existentă;
— să ceară şi să primească informaţie suplimentară din subdiviziuni;
— să determine forma şi structura Manualului;
— să clasifice documentele în corespundere cu forma şi conţinutul ales;
— să scrie/pregătească Manualul.
2. Procesul aprobării, editării şi managementul manualului calităţii. Pînă la editarea Manualului el trebuie analizat
pentru a asigura claritatea, precizia şi structura necesară. Utilizatorii presupuşi trebuie de asemenea să aibă posibilitatea de
a se familiariza cu Proiectul şi a propune îmbunătăţiri. Permisiunea de publicare o dă acel conducător care poartă
responsabilitatea pentru aplicarea ei în ansamblu (sau pentru aplicarea anumitor compartimente).
Managementul corect al Manualului se va atinge prin aplicarea/atribuirea numărului de serie pe exemplarele pentru
destinatari. Este nevoie de organizat familiarizarea tuturor utilizatorilor cu conţinutul Manualului.

147

În continuare se aplică mecanismul introducerii schimbărilor în Manual (în limita managementului documentaţiei);
de asemenea se cere analiza proiectului corectat şi procedura aprobării. Toate exemplarele trebuie să fie luate la evidenţă
pentru a se înlătura utilizarea celor învechite sau neaprobate.
3. Structura manualului calităţii. Manualul calităţii se referă la următoarele elemente: politica şcolii în domeniul
calităţii; responsabilităţile, autoritatea şi relaţiile dintre persoanele care coordonează, efectuează sau analizează activităţile
care au incidenţă asupra calităţii; procedurile de lucru referitoare la sistemul de management al calităţii; dispoziţii
referitoare la analiza şi administrarea manualului calităţii.
Din analiza literaturii de specialitate [40; 45] şi standardul internaţional ISO 10013 am evidenţiat o serie de
recomandări privind elaborarea manualului calităţii. Potrivit rezultatelor obţinute manualul calităţii poate fi structurat
astfel:
a) Titlul, domeniul de activitate şi de aplicare a manualului;
b) Tabla de materii/sumar/cuprinsul manualului;
c) Aprobare şi revizie;
d) Scopul manualului;
e) Preliminariile/introducere;
f) Politica şi obiectivele şcolii în domeniul calităţii;
g) Prezentarea/descrierea organizaţiei, responsabilităţile şi autorităţile;
h) Documentele de referinţă;
i) Descrierea elementelor sistemului de management al calităţii;
j) Definiţiile;
k) Ghidul pentru manualul calităţii;
l) Anexele cu informaţii suplimentare.
În continuare vom trece în revistă caracteristicile esenţiale ale componentelor enunţate.
Manualul calităţii conţine mai multe capitole, divizate pe secţiuni. Fiecare capitol este prefaţat de o pagină semnată
de conducerea şcolii, persoana cu asigurarea calităţii.
Primul capitol este precedat de cuprinsul general al manualului calităţii, care prezintă structura acestuia pe capitole,
codul şi denumirea fiecărui capitol, numărul de pagini şi ediţia curentă a capitolului respectiv.
Pagina de gardă a manualului calităţii conţine cuprinsul general al acestuia; se reeditează cu ocazia modificărilor care
se operează în manual.
Titlul, domeniul de activitate şi aplicare a manualului. Aici se determină aplicarea elementelor sistemului calităţii.
Prin titlu şi prin textul scris la paragraful scop este precizată entitatea funcţională la care se referă manualul calităţii:
şcoală (primară, gimnaziu, liceu). Se pot enumera, de asemenea, cazurile pentru care manualul nu se aplică; situaţiile, cînd
el nu trebuie aplicat.
Tabla de materii/sumar conţine denumirea compartimentelor şi indică locul amplasării lor. Enumerarea şi /sau
sistemul de codificare a compartimentelor, subcompartimentelor, paginilor, figurilor, exemplelor, diagramelor, tabelelor
etc. trebuie să fie precisă şi logică.
Evidenţa aprobării ediţiilor manualului şi a reviziilor. În manualul calităţii sînt indicate dovezile privind aprobarea şi
revizia manualului şi datele cînd s-a făcut acest lucru. Natura modificărilor este identificată în mod direct în manual
(Tabelul 29).
Tabelul 29

Aprobarea şi revizia manualului calităţii

Director

Funcţia

Numele şi
prenumele, gradul
didactic

Semnătura

Data
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Reprezentantul
conducerii/directo
r calitate

Funcţia

Nr.
crt

Numele şi
prenumele, gradul
didactic

Pagini
modificate

Semnătura

Statutul reviziei
manualului

Data

Deţinător
(nume, prenume,
semnătura)

Data

1

2
…

Paginile revizuite

Nr. revizie

Data reviziei

Pag. de gardă

1

Secţiunea 1, pag.1

2

……

………….

…

……

Pagini rezervate (pentru scrisoarea de aprobare a manualului calităţii, pentru certificări, autorizări etc.
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Lista de difuzare a manualului calităţii (pe o pagină separată) conţine informaţiile prezentate în Tabelul 30.
Tabelul 30.

Lista de difuzare a manualului calităţii
Nr.
exemplar

Nr.
reviziei

Deţinător
(numele şi
prenumele
)

Comparti
ment

Data
difuzării

Data
retragerii

Documentele de referinţă. Manualul calităţii conţine o listă a documentelor la care se face referire în cuprins, dar
care nu sînt incluse în manual. La acest paragraf al manualului sînt menţionate regulamentele în vigoare aplicabile (legi,
hotărîri sau ordonanţe ale guvernului, hotărîri ale ministerului de resort, regulamente, norme, adoptate de consiliul
profesoral etc.), ghiduri şi alte documente de referinţă, luate în consideraţie la elaborarea manualului calităţii.
Preliminariile/introducerea cuprinde informaţii generale despre şcoală (denumirea, localitatea unde se află, adresa şi
mijloacele de comunicare; informaţie despre genurile de activitate, numărul şi efectivul de personal şi elevi, adeverinţa
istorică succintă), informaţii despre manual (numărul ediţiei, data punerii în aplicaţie, schimbările introduse); descrierea
succintă a modului de revedere a manualului (cine revede şi cît de frecvent, cine este abilitat de a face schimbări şi cine
posedă dreptul de aprobare a manualului); descriere succintă a procedurilor, utilizate pentru managementul repartizării
manualului calităţii (conţine sau nu date confidenţiale, se poate aplica numai în cadrul şcolii sau şi în exteriorul ei);
semnăturile despre aprobarea persoanelor responsabile de realizarea Manualului calităţii.
Declaraţia directorului privind politica în domeniul calităţii şi obiectivele şcolii. Manualul calităţii conţine o
declaraţie a conducerii şcolii privind politica şi obiectivele acesteia referitor la calitate. Declaraţia include angajamentul
conducerii privind realizarea acestei politici şi a obiectivelor referitor la calitate. Acest compartiment trebuie să
demonstreze cum politica în domeniul calităţii devine cunoscută şi înţeleasă tuturor lucrătorilor, cum se realizează şi se
promovează la toate nivelurile. Toate cerinţele despre politica în domeniul calităţii pot fi amplasate, de asemenea, în
elementele corespunzătoare ale sistemului calităţii.
Prezentarea/descrierea şcolii, responsabilităţilor şi competenţelor decizionale. Acest capitol al manualului calităţii
cuprinde o succintă prezentare a şcolii, luîndu-se în consideraţie următoarele elemente: a) elemente generale: elemente
referitoare la istoricul şcolii; statutul juridic, sediul şcolii; politica generală (misiunea ) şcolii; principii de organizare şi
funcţionare; b) domeniul de activitate: profilul şcolii, formele de învăţămînt; activitatea de cercetare, cooperare
internaţională, administrativă; c) organizarea structurală, responsabilităţile şi competenţele decizionale: structura
organizatorică; responsabilităţile şi competenţele decizionale la nivelul şcolii/catedrelor/compartimentelor administrative
etc. Poate fi inclusă organigrama şcolii, din care se vede structura legăturilor reciproce, împuternicirile şi
responsabilităţile.
Elementele sistemului calităţii. Conţine descrierea tuturor elementelor, folosite în sistemul calităţii sub formă de
compartimente, descrierile procedurilor sau referinţe la ele. În corespundere cu cerinţele standardelor ISO în
compartiment se explică cum vrea şcoala să implementeze elementele sistemului calităţii, să le realizeze şi să le
gestioneze.
La determinarea celor mai adecvate abordări trebuie să se ţină cont de următoarele aspecte: caracterul activităţii
şcolii, calificarea personalului şi resursele. De asemenea, trebuie determinate documentele sistemului calităţii, adică, de
stabilit diferenţele între tipurile de politică, procedurile şi instrucţiile de lucru, de ales varianta purtătorului pentru manual
(electronic sau pe hîrtie).
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În fine, manualul calităţii trebuie să reflecte metodele şi mijloacele de executare a cerinţelor, stabilite de standardele
ISO şi de elementele sistemului calităţii care se aplică în şcoală; metodelele şi mijloacele, cu ajutorul cărora şcoala vrea să
îndeplinească şi /sau să asigure îndeplinirea cerinţelor, trebuie să fie clare pentru utilizatorii Manualului.
Definiţii şi prescurtări. Acest compartiment se amplasează mai bine după compartimentul “Domeniile de activitate şi
sfera de aplicare”. El conţine definiţiile principalilor termeni utilizaţi în manualul calităţii, în scopul facilitării înţelegerii
lor şi pentru a asigura utilizarea unitară a acestora. Se recomandă de a se folosi referinţe la noţiuni, terminologii, definiţii
şi standarde din standardele ISO (de exemplu, ISO 8402).
Ghidul pentru manualul calităţii conţine indicatorul sau compartimentul, cu referinţe la chestiunile tratate şi /sau
cuvinte-cheie cu indicarea compartimentelor şi paginilor; se prezintă un rezumat pentru fiecare compartiment al
Manualului.
Anexele conţin informaţii suplimentare la manualul calităţii.

V. 2.2. Crearea sistemului calităţii în instituţia de învăţămînt preuniversitară
Studierea literaturii şi practicii ne permite să evidenţiem etapele care trebuie parcurse în proiectarea, crearea
sistemului calităţii în instituţia de învăţămînt preuniversitar. Astfel, etapele creării sistemului calităţii sînt:
I. Luarea deciziei managementului-top de creare a sistemului calităţii conform concepţiei şi cerinţelor standardelor
ISO 9000:2000
II. Crearea grupului de lucru şi numirea liderului cu atribuţii administrative ample. Determinarea procedurilor de
motivaţie.
III. Perioada de pregătire:
— Familiarizarea şi însuşirea standardelor ISO
— Determinarea modelului sistemului calităţii
— Elaborarea structurii sistemului calităţii şi distribuirea responsabilităţilor conform elementelor
— Elaborarea politicii calităţii
IV.

Realizarea analizei corespunderii instituţiei recomandărilor şi cerinţelor standardelor ISO

V. Planificarea sistemului calităţii:
— Determinarea riscurilor proiectului sistemului calităţii
— Alcătuirea programului proiectului sistemului calităţii
— Determinarea mecanismului de evaluare şi corectare a programului
VI. Elaborarea documentaţiei:
— Determinarea structurii şi identificarea documentelor
— Schiţarea schemelor sau blocurilor-scheme ale proceselor
— Analiza şi corectarea schiţelor proceselor
— Elaborarea procedurilor activităţii/proceselor
VII. Implementarea sistemului calităţii:
— Analiza procedurilor de către utilizatori
— Corectarea proceselor şi documentarea procedurilor
— Implementarea procedurilor
VIII. Determinarea eficienţei procedurilor şi sistemului calităţii:
— Efectuarea auditului intern
— Analiza sistemului calităţii
— Efectuarea examinării preventive a sistemului calităţii de către organul de certificare.
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V.2.3. Politica instituţiei preuniversitare de învăţămînt în domeniul calităţii
În acest subcapitol privind examinarea politicii instituţiei de învăţămînt preuniversitar în domeniul calităţii ne-am
bazat pe materialele liceului Ion Creangă din municipiul Chişinău.
Calitatea învăţămîntului este o prioritate importantă a administraţiei şi colectivului pedagogic al liceului.
În domeniul calităţii liceul trasează şi atinge următoarele obiective:
— asigurarea calităţii învăţămîntului la nivelul celor mai bune şcoli din mun. Chişinău şi din Republica Moldova;
— răspîndirea largă a ideilor şi principiilor managementului calităţii în baza standardelor internaţionale ale calităţii
ISO familia 9000:2000;
— elaborarea consecventă şi implementarea sistemului eficient al calităţii în şcoală.
Liceul îşi asumă următoarele obligaţiuni în domeniul calităţii învăţămîntului:
— nivelul superior de instrucţiune a absolvenţilor în îmbinare cu dezvoltarea calităţilor civice şi de patriotism,
calităţile personalităţii, care garantează succes în domeniul profesional, stabilitate în lumea ce se află în
schimbare continuă;
— evidenţa necondiţionată la realizarea activităţii de învăţămînt a cerinţelor, cererilor, aşteptărilor, ce se referă la
calitatea învăţămîntului participanţilor în procesul de învăţămînt, a diferitor grupuri social-profesionale din mun.
Chişinău, realizarea lor la toate nivelurile, aplicabile pentru diferite aspecte ale vieţii interne a şcolii;
— formarea unui climat de încredere faţă de liceu din partea părinţilor şi elevilor, a diferitor parteneri sociali
referitor la calitatea învăţămîntului, luarea deciziilor de asigurare a calităţii, care ar exclude dauna sănătăţii
instruiţilor, deformarea sferei lor valorico-motivaţionale.
Liceul va realiza obiectivele şi obligaţiile asumate cu ajutorul şi în baza:
— implementării în procesul de învăţămînt a tehnologiilor contemporane avansate;
— formării colectivului profesoral creativ cu calificare profesională înaltă, care va aplica ideile managementului
calităţii învăţămîntului;
— prezentării programelor calităţii şi îndeplinirii lor, în special, a proceselor-cheie şi inovaţiilor;
— îmbinării administrării, managementului pe bază de obiective şi programe cu automanagement, elemente de
reflexie managerială;
— folosirii eficiente şi ghidării tuturor tipurilor de resurse, incluzînd cele de personal, informaţionale, ştiinţifice,
metodice, material-financiare.
Prezentele idei ale politicii liceului în domeniul calităţii stau la baza activităţii practice a reprezentanţilor
administraţiei, profesorilor, personalului auxiliar al liceului; îşi găsesc reflectare în sistemul de documente normative;
constituie nucleul conceptual al ierarhiei documentelor sistemului calităţii în liceu.
La finele acestui subcapitol considerăm necesar să scoatem în evidenţă bibliografia selectivă la problema proiectării
şi implementării sistemului calităţii în instituţiile de învăţămînt preuniversitar. În scopul economiei de spaţiu ar fi raţional
să acceptăm modalitatea de a indica numărul de ordine al izvorului atribuit în bibliografia lucrării. Astfel, persoanele,
interesate de problematica enunţată vor apela la consultarea următoarelor izvoare: 4; 8b; 10; 28; 33; 36; 37; 38; 40; 45; 48;
53; 55; 62; 65; 87; 89a; 96; 99; 100; 102; 103; 104; 110; 114; 126; 131; 135; 136; 141; 148; 149; 155; 157; 158; 161a;
167; 170; 173; 175.

V. 3. Metodica autoevaluării şcolii în cadrul implementării sistemului calităţii
În cadrul implementării sistemului calităţii de către instituţia de învăţămînt autoevaluarea este menită să asigure
conducătorii şi executorii lucrărilor cu informaţie iniţială despre activitatea şcolii. Această informaţie este necesară pentru
alegerea schemei optime de implementare şi de luare a deciziilor racordate pentru cele mai importante poziţii şi eforturi de
implementare a sistemului calităţii.
La efectuarea autoevaluării trebuie să se determine cu ajutorul metodicilor speciale, criteriilor şi indicilor elementele,
apărute spontan în sistemul de asigurare a calităţii învăţămîntului în şcoală. De aceea tehnologia autoevaluării trebuie
tratată în unitatea aspectelor morfologice şi funcţionale, precum şi din punct de vedere a conturului funcţionării curente şi
conturului dezvoltării, considerate contururi principale manageriale.
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Analiza trebuie realizată nu numai cu aplicarea termenilor şi noţiunilor pedagogice, şi, după posibilitate, cu aplicarea
noţiunilor şi termenilor echivalenţi lor, dar şi pe fundamentul normativ-metodic, acceptat în standardele internaţionale
ISO familia 9000:2000, fără a reduce conţinutul proceselor şi obiectelor pedagogice.
În cadrul autoevaluarii instituţiilor de învăţămînt pentru a implementa sistemul calităţii, trebuie să se opteze pentru
soluţionarea următoarelor obiective:
— evaluarea resurselor şcolii din punct de vedere a posibilităţilor implementării sau transformării elementelor
sistemului calităţii;
— evidenţierea contradicţiilor evidente şi ascunse, interne şi externe ale sistemului de învăţămînt şcolar;
— analiza calităţii funcţionării şi a rezultatelor procesului de învăţămînt (precum şi a calităţii procesului de instruire;
a procesului de educaţie; a conţinutului învăţămîntului în şcoală; a procesului de învăţămînt în principalele verigi
ale şcolii; a componenţei şi activităţii participanţilor procesului de învăţămînt; a rezultatelor principale ale
procesului de învăţămînt şi ale activităţii şcolii);
— construirea modelului calităţii procesului de învăţămînt;
— determinarea gradului de satisfacere privind calitatea învăţămîntului în şcoală al participanţilor procesului de
învăţămînt, al consumatorilor serviciilor educaţionale, a sistemelor de pregătire profesională şi a utilizatorilor
forţei de muncă.
Autoevaluarea poate fi realizată cu forţele grupului de lucru, creat în şcoală. În componenţa grupului vor fi incluse
reprezentanţi ai administraţiei şcolii, serviciilor şi subdiviziunilor funcţionale, conducătorii reuniunilor metodice,
grupurilor de cercetare ştiinţifică şi celor de creaţie. Pentru participare şi executarea unor tipuri de lucrări (audit, expertiză,
evaluarea independentă, consultare) pot fi atraşi oameni de ştiinţă, specialişti din alte organizaţii / instituţii.
În scopul autoevaluării instituţiilor de învăţămînt / în cercetare, s-a elaborat un model schematic de autoevaluare a
instituţiei de învăţămînt în domeniul calităţii învăţămîntului, care include următoarele compartimente:
1. Evaluarea resurselor şcolii din punct de vedere al posibilităţilor implementării / transformării elementelor
lucrative ale sistemului calităţii.
2. Evidenţierea/stabilirea contradicţiilor evidente/vizibile şi neevidente/ascunse, interne şi externe ale sistemului de
învăţămînt şcolar.
3. Analiza calităţii de funcţionare şi a rezultatelor existente ale procesului de învăţămînt.
4. Construirea modelului calităţii procesului de învăţămînt.
5. Determinarea nivelului de satisfacere privind calitatea învăţămîntului în şcoală al participanţilor procesului de
învăţămînt, consumatorilor serviciilor educaţionale, sistemelor de pregătire profesională şi a utilizatorilor forţei
de muncă.
În continuare vom dezvălui componentele modelului, însoţindu-le cu recomandări metodice de vigoare şi
instrumente de evaluare.
1. Evaluarea resurselor şcolii din punct de vedere al posibilităţilor implementării sau transformării elementelor lucrative
ale sistemului calităţii.
Cele mai importante resurse ale şcolii, care trebuie de evaluat, sînt: personalul, cele informativ-metodice,
educaţional-tehnologice, material-financiare. Pentru luarea deciziilor ulterioare de proiectare este important de a se face o
imagine nu numai despre caracteristicile calitative generale ale componenţei profesorilor şi administraţiei (raportul
specialiştilor diferitor categorii de calificări; vechimea în muncă; nivelul de studii), dar şi despre alţi indici specifici şi
generalizatori (experienţa managerială a directorilor-adjuncţi, a conducătorilor reuniunilor metodice; rezerva cadrelor de
conducere; stilul managerial în procesul de învăţămînt; performanţele personale ale pedagogilor; capacitatea colectivului
pedagogic de a percepe şi a realiza noile programe de dezvoltare; stabilitatea şi dinamica colectivului pedagogic pe
parcursul ultimilor 5-7 ani; sectoarele şi verigile “slabe” ale managementului procesului de învăţămînt).
Analiza multilaterală a potenţialului de personal necesită stabilirea unui program, a unui algoritm bine determinat.
Pentru acumularea datelor atît de diferite trebuie folosită întreaga diversitate a izvoarelor privind resursele de personal:
materialele atestării pedagogilor; rapoartele privind totalurile activităţii şcolii; convorbirile individuale; materialele despre
asistenţa lecţiilor şi inspectarea şcolii; rezultatele anchetărilor; procesele verbale ale şedinţelor consiliului profesional etc.
Important este de a avea informaţii pe o durată cît mai mare de timp.
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Materialul analitic despre resursele de personal trebuie să reflecte stilul managementului personalului în instituţia de
învăţămînt, suficienţa acţiunilor de menţinere a potenţialului de personal la nivelul necesar, eficienţa activităţii sociale în
interesul majorării satisfacţiei şi motivării lucrătorilor. Cu ajutorul tabelelor, datelor statistice, faptelor şi evaluărilor este
necesar de alcătuit baza informaţională pentru evaluarea potenţialului de personal, mai întîi de toate, de pe poziţia
criteriului capacităţii de muncă.
Acest criteriu permite efectuarea diagnozei despre măsura, în care managerii, specialiştii, profesorii sînt capabili să-şi
îndeplinească corect funcţiile; să posede orientare pozitivă şi motivele privind principalele tipuri de activitate ale şcolii,
profesionalismul necesar; au nivelul necesar de asigurare socială, de compatibilitate social-psihologică; se perfecţionează
în domeniu.
Capacitatea de muncă poate fi evaluată cu ajutorul următorilor indici:
— competenţa (drept indicatori pot servi: vechimea în muncă, nivelul studiilor, pregătirea ştiinţifică, categoria
calificării),
— satisfacerea privind relaţiile reciproce (muncă şi condiţiile autorealizării),
— orientarea personalităţii pedagogilor (realizările profesionale, fluctuaţia cadrelor),
— activitatea pentru autoperfecţionare (totalurile atestării, perfecţionarea şi ridicarea calificării),
— creativitatea în activitate (preocuparea profesorilor pentru perfecţionarea procesului de învăţămînt,
managementul şcolii, activitatea în asociaţiile neformale).
Conform acestor criterii, posibilitatea obţinerii aprecierilor obiective trebuie să fie asigurată de plenitudinea
informaţiei statistice iniţiale, de corectitudinea cercetărilor sociologice efectuate.
Materialele statistice şi informaţiile tabelare pot fi completate cu grafice şi diagrame pentru a se ilustra tendinţele şi
dinamica dezvoltării potenţialului personalului. Concluzia principală care va fi trasă din rezultatele analizei potenţialului
de personal ţine de gradul de pregătire a majorităţii pedagogilor pentru a realiza ideile calităţii în procesul de învăţămînt.
O trăsătura caracteristică a analizei resurselor informaţional-metodice, în legătură cu implementarea sistemului
calităţii interne în şcoală, constă în stabilirea corespunderii metodicilor şi procedurilor de instruire în şcoală a cerinţelor
contemporane, posibilităţilor individuale ale elevilor şi profesorilor. Obiectul analizei devine, astfel, eficienţa şi
raţionalitatea aplicării curriculumurilor, a inovaţiilor metodice şi organizaţionale, preponderent sub aspectul influenţei lor
asupra caracteristicilor rezultatului final, adică asupra instrucţiunii absolvenţilor. Se analizează, de asemenea, nivelul
aplicării tehnologiilor în procesul de învăţămînt; coordonarea funcţională şi a scopurilor diferitor verigi ale şcolii,
continuitatea curriculumurilor, concepţiilor de învăţămînt; eficienţa canalelor de informaţie pedagogică, managerială,
metodică din punct de vedere al vitezei şi exactităţii răspîndirii, accesibilităţii utilizării. Deosebit de atent trebuie studiate
resursele informaţional-metodice şi instructiv-tehnologice, drept componente ale arsenalului metodicilor şi procedurilor
qualimetrice şi diagnostice ale profesorilor, aprobate de experienţă, care permit să evalueze calitatea diferitor elemente ale
procesului de învăţămînt.
Drept componente ale potenţialului metodic pot fi analizate: elaborarea curriculumurilor în genere, curriculumurilor
de autor şi experimentale în anii precedenţi; materialele metodice şi de diagnosticare elaborate; metodicele de instruire şi
de diagnosticare; banca de idei; formele activităţii metodice, evidenţierii, generalizării şi implementării experienţei
avansate.
Drept bază pentru efectuarea analizei resurselor informaţional-metodice şi instructiv-tehnologice pot servi indicii
globali ai activităţii şcolii într-un anumit interval de timp; datele observaţiilor; concluziile experte; materialele
controalelor, adunărilor, seminarelor metodice. Obiectivul final al analizei trebuie să fie determinarea consecutivităţii
etapelor implementării elementelor de lucru al sistemului calităţii, luarea deciziei despre includerea în mecanismul
proiectării şi implementării ciclului de lucru, ce ţine de asigurarea nivelului resurselor conform parametrilor minimi.
Înainte de a implementa sistemul calităţii este nevoie de a evidenţia resursele material-financiare deoarece ele, puse în
acţiune, pot avea o reacţie negativă, limitînd sau reţinînd procesul de implementare. În legătură cu aceasta, este important
să se prezinte nu numai sursele de finanţare ale unor blocuri şi acţiuni ale procesului de învăţămînt în condiţiile existente,
dar şi nivelul corespunderii parametrilor bazei tehnico-materiale şi asigurării procesului de învăţămînt normelor şi
cerinţelor, asigurarea claselor şi cabinetelor cu mijloace de instruire (precum şi cu computere), asigurarea şcolii cu
mijloace de comunicare, literatură instructiv-metodică, spaţii, şi ceea ce este foarte important, corespunderea calităţii
procesului de învăţămînt şi a rezultatelor finale mijloacelor alocate, ceea ce va demonstra efectul cheltuielilor de timp şi
de mijloace.
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În afară de caracteristicile formale ale bazei materiale a claselor şi laboratoarelor, a stării financiare a şcolii, la
autoevaluarea acestor resurse trebuie analizate abordările care au prins viaţă în politica de gospodărire şi de mărire a bazei
tehnico-materiale. Aceasta reiese din necesitatea includerii obiectelor manageriale stipulate în Legea învăţămîntului şi de
logica managementului resurselor, stabilită în standardele ISO în spectrul activităţii conducătorilor şcolii.
În cadrul acestei analize este raţional de a se calcula resursele care revin la un instruit (de exemplu, cîţi metri pătraţi,
cîte cărţi, volumul de mijloace bugetare şi nebugetare etc.). În cazul existenţei normelor naţionale ce determină cantitatea
de resurse e de dorit să se facă o comparaţie a normelor stabilite de stat şi datelor reale.
Analiza politicii şi strategiei administraţiei şcolii în domeniul îmbunătăţirii/stabilizării condiţiilor material-financiare
şi infrastructurii de învăţămînt este chemată să demonstreze perfecţiunea abordării managementului resurselor,
rezultativitatea acţiunilor întreprinse (asigurarea cu resurse, raţionalitatea şi eficienţa utilizării lor, posibilităţile instituţiei
de învăţămînt în planul completării cu resurse).
2. Evidenţierea contradicţiilor evidente şi neevidente, celor interne
şi externe ale sistemului de învăţămînt din instituţia de învăţămînt.
Această latură a autoevaluării trebuie să includă analiza diversităţii contradicţiilor, care pot limita procesul
implementării sistemului intern al calităţii, precum şi capacitatea ridicării eficienţei activităţii de asigurare a calităţii
învăţămîntului în instituţie.
În lista contradicţiilor de bază de natură internă şi externă în sistemul de învăţămînt din şcoală putem evidenţia
contradicţiile:
— între cerinţele faţă de calitatea învăţămîntului, stipulate în documentele normative, determinate de grupele socialprofesionale şi nivelul ei real sau posibilităţile asigurării ei;
— între nivelul şi conţinutul funcţiilor de asigurare a calităţii de subiecţii managementului învăţămîntului din
teritoriu şi cel naţional, şi conţinutul funcţiilor manageriale, fondat în instituţia de învăţămînt;
— între posibilităţile structurii organizatorice şi celei de state existente în şcoală, şi cerinţele faţă de ea în legătură cu
necesitatea implementării sistemului calităţii;
— între nivelul culturii qualimetrice, culturii manageriale a şcolii şi cerinţele puse faţă de ele odată cu
implementarea sistemului intern al calităţii;
— contradicţiile, care ţin de necorespunderea obiectivelor finale ale managementului calităţii şi practica existenţa de
evaluare în şcoală, conform indicilor extensivi puţini la număr;
— contradicţiile, legate de necorespunderea obiectivelor managementului calităţii procesului de învăţămînt cu
sistemul existent de motivaţie a profesorilor instituţiei de învăţămînt.
Este important ca în baza analizei contradicţiilor să se determine influenţa acestor contradicţii asupra procesului de
implementare a sistemului calităţii. Aceasta este destul de important, deoarece ele permit să se facă o alegere optimă a
strategiei de lichidare şi minimalizare a influenţei lor negative.
3. Analiza calităţii funcţionării şi rezultatelor procesului de învăţămînt.
Această analiză trebuie să includă un spectru amplu de chestiuni şi să fie cît mai obiectiv. Reflectarea exactă şi
adecvată a stării iniţiale a obiectului condus va permite să se întreprindă în continuare acţiuni manageriale cu adresă
concretă, să se soluţioneze în complex problemele ce ţin de asigurarea calităţii învăţămîntului.
Numărul indicilor diagnosticaţi poate fi diferit; de numărul lor depinde obiectivitatea şi gradul de comparaţie
ulterioară. Nu este atît de important, însă, să fie folosit un număr mai mare sau mic de indici; importantă este existenţa
criteriilor, scalelor, procedurilor de măsurare, elaborate şi aprobate, care permit să se efectueze evaluări corecte. Calitatea
procesului de învăţămînt se poate exprima atît calitativ, cît şi cantitativ. Evaluarea cantitativă este mai agreată, datorită
posibilităţii ei de a efectua comparaţii şi de a obţine date generalizate. Analiza calităţii funcţionării şi rezultatelor
procesului de învăţămînt, precum şi crearea mecanismului respectiv de evaluare este parte componentă a activităţilor de
proiectare. Metodicele şi procedurile, elaborate la această etapă, vor fi folosite la evaluare şi diagnosticare în cadrul
sistemului calităţii.
În continuare, expunem algoritmul analizei calităţii funcţionării şi rezultatelor procesului de învăţămînt în cadrul
pregătirii pentru implementarea sistemului calităţii. Deci, calitatea procesului de învăţămînt se caracterizează de pe
poziţiile: clarităţii organizării lui; corespunderii parametrilor de bază a normelor şi standardelor; realităţii obiectivelor
puse; stabilităţii şi lipsei erorilor în procesele şi acţiunile de bază ale instruiţilor şi profesorilor; exactităţii îndeplinirii
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planurilor, curriculumurilor, orarului; confortului social-psihologic; încărcăturii optim şi siguranţei pentru sănătatea
instruiţilor.
Analiza se efectuează de pe următoarele poziţii:
— calitatea lecţiei efectuate, la care au asistat reprezentanţii administraţiei şi metodiştii;
— nivelul aplicării tehnologiilor educaţionale; gradul corespunderii parametrilor de bază ai procesului de învăţămînt
standardelor şi normelor (după numărul de elevi în clasă, după şarga săptămînală a profesorului; după asigurarea
cu spaţiu de instruire, mijloace tehnice de instruire, fondul de manuale şi literatură, seturi instructiv-metodice la
obiecte etc.);
— calitatea organizării şi efectuării activităţii extraşcolare;
— ritmicitatea procesului de instruire, coordonarea acţiunilor administraţiei, profesorilor şi colectivelor de elevi în
corespundere cu nivelul de realizare a obiectivelor preconizate, îndeplinirea planurilor de învăţămînt şi
calendaristice, a programelor;
— optimizarea procesului de învăţămînt în dependenţă de încărcătura instruiţilor şi de evitarea acţiunilor negative
asupra sănătăţii lor;
— nivelul confortului social-psihologic, asigurat în cadrul procesului de învăţămînt.
Calitatea procesului educativ se exprimă prin indicii, care îl caracterizează de pe poziţie acţională, sistemică şi
sistematică, orientării umanistice şi individual-personale, perfecţionării şi corespunderii formelor organizaţionale. Obiecte
ale analizei sînt:
— plenitudinea bazei normative a activităţii educative în şcoală (planurile complexe de educaţie, agendele, codurile,
regulile de comportare etc.);
— perfecţiunea conducerii, planificării, evidenţei şi controlului, analizei eficienţei lucrului educativ;
— sistemul activităţii educative în şcoală (orientarea spre toate laturile educaţiei personalităţii; folosirea maximă a
mijloacelor, tipurilor şi formelor de influenţă educativă; combinarea formelor individuale şi frontale de influenţă
educativă);
— nivelul de participare în lucrul educativ a conducerii şcolii, a consiliului profesoral, a profesorilor, a părinţilor, a
organelor obşteşti şcolare şi extraşcolare, a tineretului şi celor profesionale;
— perfecţiunea organizării lucrului de iluminare, sportiv odihnă în şcoală;
— eficienţa lucrului de menţinere a legalităţii, ordinii de drept, disciplinei, regimului, modului de viaţă în şcoală;
— gradul de diversitate a formelor lucrului educativ, corespunderea lor condiţiilor contemporane, cererilor elevilor.
Calitatea conţinutului învăţămîntului în şcoală. În cadrul analizei trebuie dezvăluite diferite laturi ale calităţii
planurilor de învăţămînt şi a curriculumurilor educaţionale. De asemenea, se determină actualitatea, optimul, nivelul de
complexitate, logica şi continuitatea, diversitatea, armonizarea şi alte caracteristici ale curriculumurilor şi standardelor
educaţionale. Prin intermediul analizei se determină:
— eficienţa curriculumurilor educaţionale, aplicate în şcoală (rezultatele realizării în comparaţie cu cele aşteptate);
— optimul condiţiilor organizatorico-pedagogice şi a tehnologiilor educaţionale, aplicate la realizarea
curriculumurilor;
— eficienţa activităţilor, efectuate pentru corectarea şi perfecţionarea curriculumurilor; corespunderea planului de
învăţămînt standardelor educaţionale; continuitatea planurilor de învăţămînt; contradicţiile principale între planul
de învăţămînt şi domeniile obiectelor;
— satisfacerea pedagogilor şi elevilor de planurile de învăţămînt;
— oportunitatea, caracterul ştiinţific, nivelul complexităţii, aprobarea şi valorificarea curriculumurilor;
— nivelul continuităţii, realizării, armoniei conţinutului curriculumurilor;
— perfecţiunea abordărilor instruirii diferenţiate, instruirii pe profiluri şi celei specializate.
Calitatea procesului de învăţămînt în verigile de bază ale şcolii. Analiza calităţii procesului de învăţămînt în şcoala
primară, gimnaziu, liceu se face de pe poziţia continuităţii dezvoltării personalităţii instruite individual. În acest caz,
calitatea se tratează din perspectiva componentelor procesuale şi rezultative, fiind diagnosticată cu ajutorul sistemului de
criterii, care reflectă corespunderea procesului de învăţămînt cerinţelor, standardelor stabilite pentru treapta respectivă a
şcolii. La evaluarea calităţii poate fi folosit sistemul, care include criteriile funcţionalităţii, siguranţei, eficienţei,
productivităţii.
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Calitatea rezultatelor principale ale procesului de învăţămînt şi ale activităţii şcolii. Acest aspect al calităţii se
examinează cu ajutorul sistemului de parametri rezultativi ai procesului de învăţămînt şi a activităţii organizatoricomanageriale şi de învăţămînt.
Pregătirea absolvenţilor, instrucţiunea lor.
Se analizează instrucţiunea elevilor tuturor claselor, luîndu-se ca bază testele alcătuite conform curriculumurilor şi
standardelor educaţionale. Testarea se efectuează pentru fiecare disciplină aparte, însuşirea căreia are loc la nivel majorat
şi de baza, cuprinzînd diverse etape ale instruirii şi profiluri de pregătire. Obiectul analizei trebuie să devină instrucţiunea
absolvenţilor care se stabileşte conform rezultatelor evaluării lor finale, a celei externe, şi a rezultatelor examenelor de
înmatriculare în instituţiile superioare de învăţămînt (dacă nu se aplică înmatricularea în baza datelor documentelor de
studii). Trebuie să se analizeze datele despre nivelul pregătirii absolventului, nivelul de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi,
obţinute prin aplicarea metodicilor individuale şi programelor experimentale.
Educaţia absolvenţilor.
În calitate de indici ai educaţiei se va lua complexul de relaţii formate la absolvenţi: faţă de lumea obiectuală în
ansamblu; faţă de natură; faţă de societate (nivelul însuşirii normelor, regulilor şi tradiţiilor, valorilor culturale, poziţia
civică); faţă de propria persoană (autoeducaţia, autoperfecţionarea, autoaprecierea, nivelul de aspiraţii); faţă de alţii
(normele estetice, formele de autoafirmare şi de lider în grup); faţă de cunoştinţe (necesitatea de a căpăta noi cunoştinţe,
de însuşire a noilor activităţi şi tehnologii; autodidact).
Relaţiile se diagnostichează cu ajutorul a trei grupuri de criterii: I – cognitive (să ştie, să înţeleagă, să aplice, să
reflecteze, să imagineze, să fie cunoscut);
II – afective (să simtă, să compătimească, să simtă nevoia, satisfacţia); III – practice/praxiologice (să procedeze, să
acţioneze, să participe, să poată munci, să colaboreze, să coordoneze acţiunile, să se stăpînească).
Evaluarea educaţiei absolvenţilor se efectuează cu ajutorul anchetării anonime, cuprinzînd nu mai puţin de 75% din
numărul lor total.
Rezultatele perfecţionării procesului de învăţămînt.
Aceste rezultate trebuie să fie analizate pentru o perioadă de cel puţin trei ani. Printre cele mai importante rezultate
se examinează: rezultatele perfecţionării curriculumurilor educaţionale ale şcolii (curriculumurile elaborate sau
aprobate/implementate, de autor, corectate, integrate; pentru studii aprofundate; acţiuni de formare a noilor date, fonduri,
seturi didactice etc.); efectuarea inovaţiilor organizatorice; însuşirea formelor noi de evaluare şi control pedagogic;
implementarea tehnologiilor noi, precum şi cele în scop de dezvoltare informaţionale; rezultatele finale ale experimentelor
pedagogice.
Performanţele personale ale pedagogilor.
Trebuie luate în consideraţie cele mai remarcabile performanţe ale pedagogilor şi colectivelor de creaţie în domeniul
perfecţionării procesului de învăţămînt, a lucrului metodico-ştiinţific, în ridicarea potenţialului educaţional şi
autoperfecţionare.
Îndeplinirea planului de învăţămînt şi altor activităţi planificate.
Se analizează îndeplinirea planului de învăţămînt conform indicilor stabiliţi de normele sumative, aspectelor
particulare, pe domenii de obiecte, pe profiluri şi specializări a claselor (frecvenţa elevilor, volumul sarcinii de învăţare
pentru elevi, volumul sarcinii didactice a profesorilor, respectarea componentelor planului de învăţămînt, volumul lucrului
independent cu elevii, cuprinderea elevilor cu activităţi opţionale şi facultative).
Analiza trebuie să determine plenitudinea îndeplinirii de către şcoală a prescripţiilor, indicaţiilor şi recomandărilor
organelor manageriale ierarhic superioare, a documentelor normativ-juridice. Pentru acţiunile prevăzute de planurile
interne este foarte important să se evalueze importanţa şi volumul rezultatelor acestor acţiuni şi a programelor de lungă
durată, precum şi a rezultatelor, obţinute la diferite etape.
Succesele şcolii, nivelul influenţei ei asupra societăţii şi altor instituţii de învăţămînt.
Se determină nivelul general al succeselor şcolii în comparaţie cu alte instituţii de învăţămînt de acelaşi tip, creşterea
şi dinamica lor, precum şi după rezultatele înmatriculării absolvenţilor în instituţiile superioare de învăţămînt; succesele
elevilor la olimpiade şi concursuri, implementarea noilor tehnologii educaţionale; dezvoltarea infrastructurii educaţionale
etc.
Se evaluează nivelul şi direcţiile influenţei şcolii asupra mediului social şi altor sisteme educaţionale: lucrul de
iluminare şi culturalizare; coordonarea şi interacţiunea orizontală cu alte şcoli; participarea la realizarea programelor
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locale, raionale şi naţionale; realizarea acţiunilor ecologice; organizarea seminarelor pe diferite probleme ale
învăţămîntului şcolar; acordarea serviciilor educaţionale pentru populaţie; lucrul social-pedagogic al şcolii în teritoriu;
interacţiunea cu instituţiile învăţămîntului complementar; participarea reprezentanţilor şcolii în lucrul organizaţiilor
obşteşti şi organele de alegere; interacţiunea şcolii cu instituţiile de învăţămînt profesional secundar şi superior.
Eficienţa socială a activităţii şcolii şi a verigilor ei.
Acest criteriu presupune satisfacerea participanţilor în procesul de învăţămînt (pedagogilor, elevilor) de organizarea,
mersul, rezultatele şi calitatea lui; de relaţiile reciproce pe verticală; de statutul existent al şcolii; de
acceptarea/neacceptarea strategiei realizate în şcoală; de satisfacerea reprezentanţilor învăţămîntului profesional şi a
utilizatorilor forţei de muncă privind calitatea procesului de învăţămînt, nivelul pregătirii absolvenţilor.
4. Construirea modelului calităţii procesului de învăţămînt.
Construirea modelului calităţii procesului de învăţămînt constă în descrierea factorilor de bază şi relaţiilor între ei,
care determină calitatea procesului de învăţămînt. Ea trebuie efectuată conform etapelor de bază ale ciclului de viaţă a
calităţii. Ciclul deplin de implementare a inovaţiei organizaţionale sau metodice include: formularea obiectivului,
planificarea proceselor de realizare a obiectivului, procesul realizării scopului în procesul de învăţămînt, procesul
realizării scopului în afara procesului de învăţămînt.
De asemenea trebuie supuşi analizei factorii, care au o atitudine directă vizavi de calitatea procesului de învăţămînt
sau de elementele şi factori care influenţează indirect (factorii – condiţie).
La construirea modelului iniţial al calităţii procesului de învăţămînt trebuie de analizat, minim, următorii factori:
— pregătirea profesională generală a profesorilor;
— nivelul cerinţelor profesorilor faţă de activitatea instructivă, nivelul cerinţelor administraţiei faţă de calitatea
procesului de învăţămînt;
— tendinţa profesorilor de a forma la elevi cunoştinţe bune şi temeinice, orientarea colectivului pedagogic spre o
bună calitate a procesului de învăţămînt;
— profilarea şi specializarea claselor, diferenţierea instruirii, inovarea procesului de învăţămînt;
— calitatea efectivului/contingentului de elevi înscrişi la şcoală, pregătirea pentru instruirea în şcoală;
— organizarea generală a instruirii în şcoală (ritmicitatea, corectitudinea orarului, programul de lucru, disciplina de
muncă şi cea instructivă, frecvenţa);
— oportunitatea şi plenitudinea curriculumurilor disciplinare, corespunderea lor cerinţelor pentru continuarea
studiilor şi dezvoltarea personalităţii;
— existenţa personalităţilor marcante în mediul profesorilor;
— perceperea valorică a calităţii învăţămîntului de către participanţii procesului de învăţămînt;
— gradul de individualizare a procesului de învăţămînt, dominarea montărilor pentru stimularea copiilor dotaţi;
— gradul de libertate a profesorilor în alegerea metodicilor, abordărilor, tehnologiilor educaţionale, reperare pe
personalităţi marcante;
— atitudinea societăţii faţă de învăţămînt, necesităţile intelectuale, orientările familiei, şcolii, colectivelor de elevi
spre instrucţiune.
La aplicarea “modelului calităţii”, pentru comoditate în lucru, este raţional de exprimat cantitativ nivelul
manifestării unor factori folosind pentru aceasta scala de 5 puncte. Punctele se atribuie în modul respectiv:
5 puncte exprimă influenţa pozitivă a factorului, cel mai înalt grad de influenţă asupra procesului de învăţămînt;
4 puncte: influenţa factorului asupra calităţii procesului de învăţămînt este mai mult pozitivă decît negativă;
3 puncte: influenţă mediocră, nedeterminată a factorului asupra calităţii procesului de învăţămînt;
2 puncte: influenţa factorului asupra procesului de învăţămînt este mai mult negativă decît pozitivă;
1 punct: influenţa factorului asupra calităţii procesului de învăţămînt este negativă.
Analiza influenţei întregii diversităţi de factori asupra calităţii procesului de învăţămînt în şcoală, exprimată
cantitativ, va permite determinarea punctelor principale de aplicare a eforturilor, construirea strategiei repartizării
drepturilor, responsabilităţii şi atribuţiilor în cadrul formării structurilor organizatorice ale managementului calităţii.
Important este de a cunoaşte nu numai gradul influenţei unui sau altui factor asupra calităţii procesului de învăţămînt,
formarea unei imagini comparative a influenţei factorilor în modelul calităţii. Adică, este vorba de calcularea
coeficientului ponderii acestor factori în modelul calităţii procesului de învăţămînt. Aceşti coeficienţi pot fi determinaţi cu
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ajutorul modalităţilor qualimetrice: evaluarea expertă, analiza factorială sau de corelare etc. Este raţional să se prezinte
rezultatele obţinute sub formă de matrice. Pe orizontală se depun factorii de bază, iar pe verticală – elementele şi blocurile
procesului de învăţămînt. Este important ca mai pe urmă, în procesul stabilirii strategiei şi tacticii manageriale, să fie
construite modelele calităţii procesului de învăţămînt pentru obţinerea unei imagini dinamice. Algoritmul matricial descris
poate fi considerat ca iniţial. Pentru evidenţierea tendinţelor profunde şi legităţilor mecanismului de formare a calităţii
procesului de învăţămînt în şcoală este raţional de a efectua o analiză asemănătoare a grupelor de factori strîns legaţi între
ei. De exemplu, îmbinarea factorilor “pregătirea profesională generală a profesorilor” şi “existenţa persoanelor marcante
între profesori”, va permite nu numai de a clarifica, din contul cui se asigură preponderent calitatea, dar a se forma
programul managerial, situaţia adecvată.
5. Determinarea nivelului satisfacţiei participanţilor procesului de învăţămînt, consumatorilor de servicii educaţionale,
sistemelor de utilizare şi de pregătire profesională de calitatea învăţămîntului în şcoală.
Satisfacerea consumatorilor externi şi interni de calitatea învăţămîntului în şcoală este unul dintre cei mai importanţi
indicatori ai activităţii. Ea demonstrează eficienţa socială a şcolii.
În sistemul autoevaluării, precedat de implementarea sistemului calităţii în şcoală, satisfacţia de calitatea
învăţămîntului se apreciază în baza datelor anchetării elevilor şi părinţilor lor, profesorilor, reprezentanţilor acelor domenii
de activitate, unde elevii se vor încadra după absolvire. În cadrul anchetării, evaluării sînt supuse următoarele aspecte:
— satisfacerea de calitatea serviciilor educaţionale acordate;
— plenitudinea realizării potenţialului intelectual şi creativ al instruiţilor de şcoală;
— satisfacerea profesorilor de condiţiile profesionale ale activităţii pedagogice şi organizării procesului de
învăţămînt;
— satisfacerea administraţiei instituţiilor de învăţămînt profesional secundar şi superior de nivelul pregătirii
absolvenţilor şcolii;
— satisfacerea studenţilor şi elevilor, foştilor absolvenţi ai şcolii, de calitatea învăţămîntului, în şcoala absolvită.
În cadrul cercetării pentru determinarea satisfacerii elevilor, părinţilor, profesorilor şcolii de calitatea învăţămîntului
au fost elaborate şi aplicate anchete cu următorul conţinut:
Anchetă pentru elevi şi părinţi
Stimaţi elevi din clasele superioare (părinţi),
În legătură cu efectuarea autoevaluării calităţii învăţămîntului în şcoală vă rugăm respectuos să evaluaţi conform
scalei de 5 puncte nivelul satisfacerii D-voastră de şcoală, de calitatea procesului de învăţămînt, condiţiile instruirii şi
relaţiile cu profesorii.
Luînd în consideraţie că organizatorii anchetării nu sînt interesaţi de datele individuale, ci numai de cele generalizate,
vă rugăm să fiţi cît se poate de obiectiv şi precis în evaluare.
Criteriile de evaluare:
5 puncte – sînt satisfăcut, apreciez pozitiv;
4 puncte – sînt satisfăcut, apreciez mai mult pozitiv, decît negativ;
3 puncte – apreciez satisfăcător;
2 puncte – apreciez mai mult negativ, decît pozitiv;
1 punct – apreciez negativ.
Evaluarea acordată itemului din tabel şi exprimată prin punctajul respectiv se subliniază, se încercuieşte sau se taie.
N /o

Conţinutul itemului

Scala evaluării

1.

Satisfacerea de calitatea învăţămîntului asigurat de şcoală

1–2–3–4–5

2.

Satisfacerea de şcoală în ansamblu, de statut, de condiţiile instruirii şi aflărea în ea

1–2–3–4–5

3.

Organizarea procesului de învăţămînt, asigurarea lui, nivelul cerinţelor în procesul de instruire,
securitatea activităţii instructive pentru sănătate

1–2–3–4–5
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4.

Profesionalismul profesorilor, tendinţa lor de a forma la elevi cunoştinţe bune şi temeinice

1–2–3–4–5

5.

Oportunitatea şi plinătatea conţinutului disciplinar în curriculumuri, corespunderea
curriculumurilor cerinţelor viitoarei activităţi, continuării studiilor, dezvoltării personalităţii

1–2–3–4–5

6.

Relaţia elev – profesor/administraţie, evidenţa în instruire a particularităţilor şi posibilităţilor
individuale ale elevilor

1–2–3–4–5

7.

Climatul social-psihologic, montarea generală a colectivului clasei spre învăţătură

1–2–3–4–5

8.

Sistemul de evaluare a cunoştinţelor, formele de atestare, controlul pedagogic (exactitatea,
obiectivitatea, rolul motivaţional)

1–2–3–4–5

9.

Plenitudinea dezvăluirii a potenţialului intelectual şi creativ al instruiţilor de către şcoală

1–2–3–4–5

10.

Utilitatea inovaţiilor organizatorice şi metodice din ultimii 2 -3 ani

1–2–3–4–5

11.

Reacţia, răspunsurile administraţiei la doleanţe, rugăminţi, plîngeri

1–2–3–4–5

Mulţumim pentru răspuns sincer!
Anchetă pentru profesori
Conţinutul preambulei acestei anchete coincide cu cel al preambulei din ancheta precedentă, de aceea în continuare
vom expune doar tabelul cu itemi şi scala de evaluare.
N/o

Conţinutul itemului

Scala evaluării

1.

Condiţiile de lucru în şcoală (repartizarea şarjei, obligaţiile, confortul, securitatea),
activitatea administraţiei pentru îmbunătăţirea lor

1–2–3–4–5

2.

Posibilităţile de formare şi creştere profesională (egalitatea posibilităţilor, condiţiile de
instruire, susţinerea administraţiei şi colegilor, recunoaşterea de către administraţie a
succeselor şi performanţelor)

1–2–3–4–5

3.

Relaţia administraţie – profesori, reacţia administraţiei la doleanţe, întrebări, cerinţe,
plîngeri

1–2–3–4–5

4.

Organizarea procesului de învăţămînt, ritmicitatea, asigurarea, securitatea lui pentru
viaţă

1–2–3–4–5

5.

Posibilitatea participării la conducerea şcolii, elaborarea şi luarea deciziilor
hotărîtoare, referitoare la dezvoltarea şcolii, la accesul informaţiei aflate la dispoziţia
administraţiei

1–2–3–4–5

6.

Statutul şcolii, imaginea ei

1–2–3–4–5

7.

Oportunitatea şi plenitudinea realizării curriculumurilor educaţionale, corespunderea
strategiilor şi concepţiilor necesităţilor elevilor, cerinţelor oportune

1–2–3–4–5

8.

Posibilitatea realizării potenţialul intelectual şi creativ al profesorilor în şcoală

1–2–3–4–5

9.

Utilitatea şi eficienţa inovărilor organizatorice şi metodice în procesul de învăţămînt
din ultimii 2 -3 ani

1–2–3–4–5

10.

Climatul social-psihologic al colectivului pedagogic

1–2–3–4–5
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Satisfacerea de calitatea pregătirii absolvenţilor şcolii, manifestată de sistemul de pregătire profesională şi sistemul
de utilizare a forţei de muncă, poate fi determinată cu ajutorul anchetării instruiţilor, profesorilor, personalului în
ansamblu. Ea se determină şi în baza rezultatelor examenelor de înmatriculare, datelor despre nivelul adaptării
absolvenţilor şcolii la cerinţele şi condiţiile noii activităţi.
Pe parcursul pregătirii pentru implementarea sistemului calităţii este important de a se sistematiza informaţia pe
categorii de satisfacere a necesităţilor interne şi externe a consumatorilor de învăţămînt calitativ în şcoală. În baza ei se fac
concluzii despre raportul evaluării “externe” şi “interne”, despre coincidenţa rezultatelor evaluării absolvenţilor la ieşirea
din şcoală şi după o perioadă de timp; despre factorii care determină nivelul scăzut al satisfacerii participanţilor procesului
de învăţămînt de calitatea învăţămîntului.
Enumerarea celor 5 direcţii de autoevaluare a şcolii pentru implementarea sistemului calităţii nu este finită. Fiecare
instituţie de învăţămînt le poate completa cu alte direcţii pentru a reflectă specificul ei.
În procesul elaborării programului de autoevaluare este important să se ţină cont de adresatul informaţiei. Informaţia
obţinută în cadrul diagnosticării trebuie să corespundă cu deciziile manageriale şi ale proiectelor de implementare a
sistemului calităţii în şcoală. În acest scop, în cercetare a fost elaborată matricea analizei şi utilizării informaţiei dobîndite
în cadrul autoevaluării şcolii pe parcursul pregătirii ei pentru implementarea sistemului calităţii învăţămîntului, conţinutul
căreia se expune în Tabelul 31.
Tabelul 31

Analiza şi utilizarea informaţiei, obţinute în cadrul autoevaluării şcolii pe parcursul pregătirii şcolii
pentru implementarea sistemului calităţii învăţămîntului
Direcţia
autoevaluării

Datele, informaţiile şi
concluziile autoevaluării

Deciziile la nivel de proiecte şi de
implementare a elementelor sistemului
calităţii*

Evaluarea resurselor şcolii
din punct de vedere al
posibilităţilor implementării
sau transformării elementelor
sistemului calităţii

Competenţă insuficientă a
administraţiei şcolii, specialiştilor
subdiviziunilor funcţionale în problemele
managementului calităţii.

Instruirea şi ridicarea calificării personalului
trebuie tratată în cadrul elementelor de lucru
prioritare ale sistemului calităţii.

Profesorii folosesc insuficient diverse
metodici şi proceduri de evaluare

Stabilirea contradicţiilor
evidente şi neevidente,
interne şi externe ale
sistemului de învăţămînt
şcolar

Structura organizatorică şi statele şcolii
nu corespund pe deplin obiectivelor
managementului calităţii învăţămîntului.

Calitatea învăţămîntului asigurată de
şcoală nu corespunde pe deplin
posibilităţilor material-financiare

Analiza calităţii funcţionării

Nivelul jos de tehnologizare a
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Trebuie dirijată proiectarea metodicilor şi
procedurilor qualimetrice, de consolidat
funcţiile de control, de încercare, de
perfecţionare a mijloacelor de evaluare a
calităţii
Trebuie transformată structura
organizatorică a şcolii, introduse noi verigi şi
substructuri specializate, care ar corespunde
pentru elaborarea şi realizarea programului
calităţii.
Trebuie calculate cheltuielile, destinate
pentru îmbunătăţirea calităţii, asigurarea mai
precisă a monitoringului formării rezultatelor
finale ale procesului de învăţămînt şi a
activităţii şcolii.

În cadrul implementării sistemului calităţii

şi a rezultatelor procesului de
învăţămînt

procesului de învăţămînt.

trebuie de acordat cea mai mare atenţie
managementului proceselor tehnologice.

Se constată imperfecţiunea formelor
lucrului educativ în şcoală din punct de
vedere a diversităţiilor, corespunderii
condiţiilor contemporane, cererilor
elevilor

Este raţional de elaborat şi realizat
Programul calităţii

Construirea modelului
calităţii procesului de
învăţămînt

S-a stabilit influenţa preponderentă a
factorilor interni asupra calităţii
învăţămîntului în şcoală în comparaţie cu
factorii mediului externi

Trebuie de implementat metodici şi
proceduri de verificare internă a calităţii,
mecanismul de autoevaluare a calităţii
învăţămîntului în şcoală

Determinarea nivelului de
satisfacere a calităţii
învăţămîntului la participanţii
procesului de învăţămînt, la
consumatorii serviciilor
educaţionale, a sistemelor de
pregătire profesională şi a
utilizatorilor forţei de muncă

S-a determinat că reprezentanţii
învăţămîntului profesional şi a
utilizatorilor forţei de muncă nu sînt
satisfăcuţi de nivelul de pregătire a
absolvenţilor şcolii

Este nevoie ca în sistemului calităţii să se
efectueze cercetări suplimentare în
marketing, să se analizeze caracterul şi
eficienţa legăturilor şcolii cu instituţiile de
învăţămînt profesional

Elementele sistemului calităţii conform ISO familia 9000:2000 sînt: 1 – responsabilitatea conducătorilor; 2 – idei
generale, proceduri şi elaborarea programelor calităţii; 3 – marketing şi analiza contractelor; 4 – managementul
proiectării; 5 – managementul documentaţiei şi datelor; 6- managementul producţie furnizate consumatorilor; 7asigurarea tehnico-materială; 8 – identificarea şi urmărirea producţiei; 9 – managementul proceselor; 10 – controlul şi
încercarea; 11 – managementul utilajului de control, de măsurare şi încercare; 12 – statutul controlului şi a încercărilor;
13 – managementul producţie care nu corespunde; 14 – acţiuni de corecţie şi preîntîmpinare; 15 – managementul
înregistrării datelor despre calitate; 16 – verificările interne ale calităţii; 17 – instruirea şi ridicarea calificării
personalului; 18 – deservirea; 19 – metode statistice; 20 – cheltuieli pentru calitate.

*
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Capitolul VI
TEHNOLOGIZAREA MANAGEMENTULUI CALITĂŢII
ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL PREUNIVERSITAR

VI.1. Interlegătura tehnologiilor educaţionale şi tehnologiilor managementului
calităţii în învăţămîntul preuniversitar
Odată cu aplicarea managementului calităţii învăţămîntului şi crearea sistemului calităţii în instituţiile de învăţămînt
preuniversitar, în acestea se realizează o interacţiune a tehnologiilor educaţionale cu tehnologiile managementului calităţii.
De aceea în continuare ne vom referi la raporturile şi condiţiile de realizare a interacţiunii tehnologiilor nominalizate.
În primul rînd, trebuie să menţionăm că tehnologiile educaţionale asigură un rezultat determinat. Prin aplicarea
acestor tehnologii se realizează funcţiile (formularea obiectivelor, asigurare, reglare, corecţie, optimizare, control/evaluare
etc.), care sînt comune managementului calităţii: a) funcţia elaborării strategiei managementului calităţii; b) funcţia
realizării strategiei managementului calităţii; c) funcţia studierii stării obiectului managementului calităţii şi asigurării
feed-back-ului. Tehnologiile educaţionale asugură managementul calităţii învăţămîntului. De exemplu, tehnologia
instruirii dezvoltate şi akmeologice în aspectul managementului calităţii cu ajutorul intensificării procesului instructiv
contribuie la obţinerea schimbărilor în blocul procesual şi blocul rezultativ (de exemplu, schimbări în structura
instrucţiunii, care, în măsura cea mai mare, răspunde atît necesităţilor cît şi cerinţelor sistemului de învăţămînt
preuniversitar şi absolvenţilor şcolilor înşişi). Astfel, se obţin rezultate calitative.
În al doilea rînd, aplicarea unor tehnologii ale managementului calităţii în condiţiile învăţămîntului preuniversitar
capătă conţinut pedagogic. Interacţiunea lor implică elemente, metode şi mijloace pedagogice corespunzătoare. Aceasta ne
vorbeşte despre integrarea tehnologiilor managementului calităţii şi a tehnologiilor educaţionale. Integrarea respectivă este
condiţionată de pătrunderea în sistemul de învăţămînt a managementului calităţii. Pentru atingerea calităţii procesului
(instructiv, educativ) şi obţinerea unui rezultat (instrucţiunea elevilor, pregătirea lor pentru integrarea în viaţa socială,
activitatea profesională) ce corespunde parametrilor stabiliţi, îmbinarea armonioasă a calităţilor de bază, nu necesită doar
managementul extern sub forma managementului calităţii, dar mai este nevoie de fixarea bine gîndită a elementelor de
management al calităţii în “ţesătura” tehnologiilor educaţionale.
În condiţiile implementării sistemului calităţii tendinţa intensificării şi orientarea spre calitatea învăţămîntului
preuniversitar condiţionează abordările qualimetrice a tehnologiilor educaţionale. Această problemă poate fi soluţionată în
baza următoarelor condiţii:
1) atribuirea caracterului programat şi orientat spre un anumit scop a tehnologiilor educaţionale;
2) includerea în componenţa tehnologiilor educaţionale a elementelor de reflexie;
3) folosirea pe parcursul realizării tehnologiilor educaţionale a evaluării qualimetrice;
4) la etapa proiectării tehnologiilor educaţionale de stabilit domeniul lor de aplicare şi parametrii lor la “ieşire”;
5) efectuarea în limitele formalizării acceptate a proceselor, asupra cărora sînt îndreptate acţiunile tehnologiei;
6) extinderea mijloacelor de susţinere a tehnologiilor educaţionale, aplicate sub formă de bănci de date informativpedagogice;
7) folosirea procedurilor de clasificare, ordonarea tehnologiilor educaţionale în interesul căutării variantelor optime
de îmbinare, completare şi înlocuire a lor etc.
Astfel, putem afirma că se developează concomitent două tendinţe: 1) tendinţa de pedagogizare a tehnologiilor
managementului calităţii în domeniul învăţămîntului; 2) tendinţa de qualimetrizare a tehnologiilor educaţionale.
Condiţiile interlegăturii dintre tehnologiile managementului calităţii şi cel al tehnologiilor educaţionale reies din
necesitatea de a construi sistemul calităţii în instituţiile de învăţămînt astfel, ca în primul rînd, să se ţină cont de
particularităţile învăţămîntului preuniversitar. Aceste particularităţi sînt legate de diversitatea ciclului creării produsului în
condiţiile învăţămîntului preuniversitar (verificarea rezultatelor se efectuează în afara instituţiei de învăţămînt); cu poziţia
activă a elevilor în şcoală în legătură cu orientarea procesului de învăţămînt spre relaţiile subiect–subiect; cu compexitatea
componentei rezultative a calităţii învăţămîntului sub forma învăţămîntului integral – pregătirea absolvenţelor pentru
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integrarea social-economică; cu nereproducerea proceselor de bază (instructiv, educativ) datorită particularităţilor
individual-tipologice ale profesorilor, schimbării bazei instructiv-materiale; cu lipsa posibilităţii de a efectua un
management rigid în condiţiile actuale (cerinţele umanizării, democratizarea activităţii de învăţămînt).
În interlegătura tehnologiilor educaţionale şi tehnologiilor managementului calităţii îşi lasă amprenta factorii
obiectivi şi factorii subiectivi. În unele cazuri ea poate fi determinată de factori întîmplători, ce ţin de inovaţii şi preferinţe
personale.
În Tabelul 31a vom prezenta tehnologiile educaţionale şi cele ale managementului calităţii, în dependenţă de
condiţiile care asigură interlegătura lor în cadrul blocului funcţional al sistemului calităţii în instituţia de învăţămînt
preuniversitar. Tehnologiile evidenţiate nu cuprind o listă completă. Ea se prezintă cu scopul de a forma o imagine şi de a
contura abordarea lor comună.
Tabelul 31a
Interlegătura tehnologiilor managementului calităţii şi a tehnologiilor educaţionale
în cadrul sistemului calităţii instituţiei de învăţămînt preuniversitar

Autoevaluarea instituţiei de
învăţămînt în asigurarea calităţii
învăţămîntului

- testarea instrucţiunii;
- analiza pedagogică;
- atestarea intermediară a instruiţilor,
evaluarea finală a absolvenţilor

- existenţa tradiţiilor şi
instrumentarului de autoevaluare;
- existenţa cadrelor pedagogice în
şcoală şi a specialiştilor respectivi
pentru tehnologiile de evaluare

Tehnologia luării deciziilor
operative în managementul
calităţii funcţionării procesului de
învăţămînt

- consiliu pedagogic;
- experiment pedagogic;
- expertiza psiho-valeologică;
- consultaţie pedagogică

- existenţa sistemelor expert;
- existenţa băncilor de date şi
rezultatelor cercetărilor de
comparare; nivelul înalt de
tehnologizăre a procesului de
învăţămînt

Evaluarea statistică a calităţii
procesului de învăţămînt

- măsurări pedagogice;
- evaluarea pedagogică

- interpretarea conţinutului
materialelor statistice;
- existenţa criteriilor externe sigure;
- prelucrarea şi interpretarea
calificativă a datelor statistice

Verificarea proceselor tehnologice
în punctele lor critice

- lucrări de evaluare pe secţiune
- examene de promovare şi de
finalizare/absolvire;
- verificări interne şi atestarea unor
reuniuni metodice (catedre), direcţii
de pregătire

- respectarea termenilor şi
periodicitatea verificărilor;
- competenţa celor implicaţi în
verificarea personalului;
- racordarea procedurilor cu alte
activităţi calendaristice şi tematice a
planurilor

Evaluarea calităţii absolvenţilor la
ieşire

- studierea psihologică şi pedagogică
a candidatului în elev;
- corectarea planurilor de învăţămînt;
- alegerea profilului de pregătire,
diferenţierea, integrarea instruirii

- existenţa modelului candidatului în
elev;
- selectarea mijloacelor de
diagnosticare relevantă şi sigură;
- posesia mecanismelor de utilizare a
informaţiei la “intrare”
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Din tabel reiese că între tehnologiile managementului calităţii şi tehnologiile educaţionale există legături complexe şi
neuniforme, influenţate indirect de mai mulţi factori. Procedurile managementului calităţii, incluse în tehnologiile
respective, formează un mediu favorabil şi un cîmp pentru realizarea tehnologiilor educaţionale. Astfel, tehnologiile
educaţionale pot fi încorporate în cadrul tehnologiilor manageriale. Ele pot constitui o etapă din procesul managerial. Şi,
în fine, menţionăm că varianta de aplicare a tehnologiilor educaţionale depinde de logica managerială şi de condiţiile de
realizare.
Condiţiile interlegăturii tehnologiilor managementului calităţii şi a tehnologiilor educaţionale reflectă, în mare
măsură, resursele sistemului calităţii (condiţiile de personal, informaţionale, metodice), care constituie fundamentul
material al realizării lor. Cu toate acestea, condiţiile interlegături tehnologiilor nominalizate presupun existenţa schemelor
şi mecanismelor de intracţiune.
Nu se pune la îndoială faptul că nivelul interlegăturii, integrării tehnologiilor managementului calităţii şi
tehnologiilor educaţionale depinde în mod direct de nivelul dezvoltării sistemului calităţii instituţiilor de învăţămînt, de
plenitudinea desfăşurării elementelor lucrative. Este posibilă situaţia cînd lipseşte un element al sistemului calităţii, de
acea unele proceduri se realizează concomitent cu tehnologiile educaţionale. La introducerea managementului sistemic al
calităţii în instituţia de învăţămînt, tehnologiile educaţionale constituie proceduri sau tehnologii ale managementului
calităţii. În aşa mod, tehnologiile managementului calităţii învăţămîntului sînt secundare în raport cu tehnologiile
educaţionale. Aceasta nu înseamnă, că ele nu posedă particularităţi specifice. Ele au origine pedagogică şi sînt prezente în
majoritatea tehnologiilor managementului calităţii. Ultimele au un început individual şi nerepetat, ceea ce este condiţionat
de următoarele circumstanţe.
În primul rînd, tehnologiile managementului calităţii s-au format iniţial în domeniul producerii şi serviciilor, de
aceea, indiferent de domeniile particulare de aplicare, ele posedă caracteristici generalizatoare şi conţin sisteme invariante
genetic transmisibile. Cu alte cuvinte, tehnologiile managementului calităţii în raport cu tehnologiile educaţionale au
întotdeauna un caracter mai general, conţin procedee, metode şi modalităţi de acţiune, care se aplică pentru toate sau
pentru majoritatea proceselor şi obiectelor producerii sociale, vieţii sociale.
În al doilea rînd, tehnologiile managementului calităţii, în cazul aplicării lor în unul dintre domenii se adaptează
indiscutabil, suportă influenţa tehnologiei, care asigură funcţionarea proceselor-cheie în sistemul respectiv. Cu toate
acestea, ele pot fi adaptate şi supuse transformării în acea măsură, în care este permis de pe poziţiile standardelor
internaţionale ale calităţii ISO 9000:2000, canoanele stabilite şi practica aplicării lor în masă.
În al treilea rînd, tehnologiile managementului calităţii reprezintă o integritate logică, determinată de
consecutivitatea operaţiilor şi acţiunilor, orientate spre reglarea unei sau altei proprietăţi, caracteristici calitative al
obiectului, procesului. În această cheie, referitor la tehnologiile managementului calităţii sînt posibile numai acele acţiuni
de adaptare, schimbare, care nu încalcă această integritate logică. Prin urmare, integritatea, logica interioară a construcţiei
tehnologiilor managementului calităţii sînt acei factori, care determină individualitatea lor.
Argumentele teoretice expuse ne permit să formulăm condiţiile interlegăturii tehnologiilor educaţionale şi a
tehnologiilor managementului calităţii. Aceste condiţii nu sînt complete, deoarece sînt orientate asupra variantelor
generalizatoare de aplicare şi de integrare a două tipuri de tehnologii.
Prima condiţiie – existenţa unui nucleu metodologic unic – condiţie ce presupune că folosirea interracordată în
cadrul sistemului calităţii a tehnologiilor educaţionale şi tehnologiilor managementului calităţii este posibilă şi eficientă,
în cazul cînd ele sînt construite şi realizate în baza principiilor şi abordărilor unice. De exemplu, principiul
determinismului calităţii orientează asupra faptului că calitatea procesului se reflectă în calitatea rezultatului. Prin urmare,
dacă tehnologiile educaţionale nu vor ţine cont de acest principiu sau se vor construi în baza altor principii, atunci în
conturul managementului calităţii vor aparea, neapărat, dificultăţi şi contradicţii care nu pot fi depăşite.
Condiţia a doua este aplicărea tehnologiilor în baza unităţii relaţiei subiect-obiect, avînd în vedere că aplicarea
eficientă, racordarea reciprocă a tehnologiilor educaţionale şi tehnologiilor managementului calităţii este mai probabilă,
dacă subiecţii care le aplică sînt unii şi aceiaşi (reprezentanţii administraţiei instituţiei de învăţămînt, cadrele pedagogice,
metodiştii), sau dacă prin intermediul acestor tehnologii se realizează reglarea (se asigură derularea) unor şi aceloraşi
procese, ca obiecte manageriale.
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A treia condiţie – izomorfismul, varietatea şi caracterul deschis al tehnologiilor. Acest complex de condiţii
presupune, că pentru integrarea tehnologiilor educaţionale şi tehnologiilor managementului calităţii, ele trebuie, în mod
obligator, să reprezinte sisteme de tip deschis, pentru a avea posibilitatea de a le corecta, adică pentru a se asigura
varietatea lor. Din punct de vedere al divergenţei proceselor aceasta este destul de important. Izomorfismul tehnologiilor
enunţate este important în sensul că este posibilă realizarea integrităţii lor la nivelul elementelor omogene, asemănătoare,
echivalente.
Chestiunile raporturilor şi condiţiilor interlegăturilor tehnologiilor educaţionale şi tehnologiilor managementului
calităţii, examinate în acest subcapitol, au un caracter mai mult teoretico-metodologic, un caracter metodic decît aplicativ.
În fiecare caz concret de proiectare şi implementare a sistemului calităţii în instituţiile de învăţămînt preuniversitar ele
trebuie evidenţiate ca fiind de bază, şi să se soluţioneze în conformitate cu acestea.

VI.2. Managementul calităţii învăţămîntului în baza tehnologiilor
informaţionale noi şi a monitoringului educaţional
Scopul acestui paragraf este de a expune rezultatele cercetării teoretico-aplicative în managementul calităţii
învăţămîntului în baza tehnologiilor informaţionale noi şi a monitoringului educaţional. În continuare vom trece în revistă
rezultatele cercetării reflectate în publicaţia noastă [50, p. 96–113].
Pînă în prezent abordarea problemei asigurării managementului calităţii avea la bază informaţia sistemului subiectobiect al relaţiilor pedagogice în instruire şi educaţie, criteriile aplicate şi indiciile avînd un caracter mediocru, egalitarist.
În acelaşi timp, instrumentarul de măsurare folosit punea la dispoziţie informaţii despre realizările personalităţii în
procesul instruirii şi educaţiei.
Actualmente putem vorbi despre necesitatea rezolvării a trei momente importante în instituţia contemporană de
învăţămînt: ea trebuie să devină antropocentrică, ceea ce necesită elaborarea a noi abordări de asigurare informaţională a
managementului, să dezvolte tehnologiile informaţionale noi şi monitorizarea învăţămîntului.
Se ştie că obiectivul principal al instituţiei de învăţămînt antropocentrice constituie instruirea şi educaţia intelectuală,
soluţionarea acestui obiectiv impunînd revederea (revizuirea) componentelor învăţămîntului (menirea/destinaţia
învăţămîntului, conţinutul, criteriile eficienţei formelor şi metodelor, rolul manualului, funcţiile profesorului). De rînd cu
funcţia cognitivă, învăţămîntul trebuie să realizeze şi funcţia psihologică (crearea condiţiilor pentru formarea lumii interne
subiective a personalităţii, ţinîndu-se cont de faptul că personalitatea celui care învaţă este unică). În instruire şi educaţie
aceasta înseamnă că obiectivul procesului de instruire nu este o simplă însuşire a disciplinelor de studiu, ci ţine de
desfăşurarea şi complicarea resurselor intelectuale individuale a personalităţii prin mijloacele disciplinelor de studiu.
În aceste condiţii, implementarea tehnologiilor informaţionale noi condiţionează obţinerea informaţiei manageriale
necesare, care are un caracter individual-personalizat şi permite de a se urmări mişcarea fiecărui formabil în procesul de
învăţămînt. De implementarea tehnologiilor informaţionale noi este legată conceperea mai vastă a managementului
instruirii, conştientizat nu numai ca management al instituţiei, ci şi ca management al procesului de învăţămînt al fiecărui
formabil. Subiecţi ai managementului sînt, în acest caz, nu numai conducătorii instituţiilor de învăţămînt, ci şi formabilul.
Aici este cazul unei abordări cibernetice a managementului instruirii, în cadrul căruia se evidenţiază următoarele
componente:
1) indicarea scopului;
2) stabilirea stării iniţiale a procesului desfăşurat;
3) determinarea programului de influenţă, care presupune stările principale de desfăşurare a procesului;
4) asigurarea obţinerii informaţiei conform sistemului de parametri a stării procesului condus (asigurarea legăturii
inverse sistematice);
5) asigurarea prelucrării informaţiei, obţinute pe canalul legăturii inverse, elaborarea şi realizarea influenţelor de
corectare şi reglare.
Vom menţiona că aplicarea acestei scheme presupune elaborarea a două tipuri de programe a managementului
calităţii învăţămîntului: programul de bază şi cel corecţional (de reglare). Programul de bază se formează la nivelul
proiectării procesului de instruire, ţinîndu-se cont de toate particularităţile lui. Programul de reglare se elaborează numai
pe parcursul procesului de instruire în baza datelor analizate şi obţinute prin canalul legăturii inverse.
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Vom face aici o remarcă importantă care, la prima vedere, limitează abordarea noastră privind managementul
calităţii învăţămîntului; vom examina domeniul cognitiv. Subliniem că în cercetarea noastră aceasta nu contrazice
afirmările precedente privind instituţia de învăţămînt antropocentrică, deoarece instruirea dezvoltă (L. S. Vîgotski) şi cu
cît instruirea este mai calitativă, cu atît este mai înalt nivelul de dezvoltare. În al doilea rînd, blocul psihologic asigură
realizarea scopurilor indicate anterior anume în condiţiile dominante ale domeniului cognitiv. În afară de aceasta,
abordarea propusă permite prezentarea explicaţiilor teoretice pînă la soluţiile tehnologice. Conform celor expuse, vom
examina componentele structurale ale managementului calităţii învăţămîntului:
I. Scopul managementului calităţii învăţămîntului. Managementul este întotdeauna orientat de un scop anume. În
învăţămînt scopul managementului calităţii constă în apropierea maximă a rezultatului învăţării de scopul pus în faţa
instituţiei de învăţămînt. Trebuie elaborate, prin urmare, abordările teoretice şi metodica definirii obiectivelor şi măsurării
rezultatelor pentru obţinerea posibilităţii de comparare şi formulare a deciziei manageriale respective.
II. Determinarea nivelului iniţial a stării procesului condus. Referitor la procesul de învăţămînt vom aminti opinia
savantului N. F. Talîzina despre starea iniţială a activităţii psihologice a formabililor, care va fi determinată pentru două
niveluri: 1) determinarea corespunderii dezvoltării psihice a formabililor obiectivelor stabilite pentru etapa respectivă de
învăţămînt sau pentru studierea disciplinei de studiu; 2) determinarea cunoştinţelor concrete şi acţiunilor cognitive
necesare pentru formarea tipului stabilit de activitate cognitivă.
Această analiză se efectuează şi pentru a evidenţia particularităţile individuale ale formabililor pentru managementul
individualizării instruirii, pentru adaptarea procesului instruirii la particularităţile psihice ale activităţii formabililor.
III. Stările principale de transfer a procesului de instruire/învăţare. Atingerea scopului depinde în mod direct de
cunoaşterea stărilor principale intermediare, precum şi a consecutivităţii lor. Programul managementului calităţii trebuie
să asigure, prin urmare, parcurgerea tipurilor de activitate psihică prin etapele principale ale procesului de instruire. Pentru
managementul bazat pe principiul cutiei cibernetice albe, care presupune asigurarea informaţională a managementului,
corespunzătoare fiecărei etape, este necesară o imagine exactă privind rolul funcţional al fiecărei etape în procesul
însuşirii cunoştinţelor. Pentru aceasta, însă, trebuie analizat conţinutul informaţiei, propuse formabililor pentru însuşire,
adică se cere efectuată măsurarea cantitativă şi descrierea calitativă a conţinutului materiei de studiu.
IV. Asigurarea sistematică a conexiunii inverse. Realizarea legăturii inverse privind managementul calităţii
învăţămîntului presupune soluţionarea a două probleme: 1) determinarea conţinutului legăturii inverse – evidenţierea
ansamblului caracteristicilor de control în baza scopului învăţării/instruirii. (Regula generală constă în faptul că evaluării i
se supun caracteristicile independente principale ale procesului de învăţămînt, măsurarea integră a cărora contribuie la
trecerea formabilului dintr-o stare calitativă în alta); 2) determinarea frecvenţei legăturii inverse (În cibernetică se ştie că
cu cît mai des se efectuează controlul procesului, cu atît mai mare este eficienţa conducerii. Cazul ideal este aşa-numita
legătură inversă de urmărire).
V. Reglarea (dirijarea, corectarea) procesului de învăţămînt. Aceasta presupune asigurarea analizei şi prelucrării
informaţiei, obţinute pe canalul legăturii inverse, elaborarea influenţelor de corectare, precum şi realizarea lor pe trei căi:
1) reacţia la schimbarea situaţiei scontate (conform indicilor indirecţi se prevăd influenţele dăunătoare asupra sistemului;
în corespundere cu caracterul lor se efectuează restructurarea programului); 2) reacţia la schimbările situaţiei care a avut
loc (corectarea programului se efectuează în corespundere cu condiţiile de lucru schimbate); 3) reacţia la erori (la devieri
în cadrul procesului, sub influenţa acţiunilor dăunătoare, corectarea programului, efectuîndu-se în corespundere cu
caracterul devierilor, în baza analizei erorilor). Subliniem că în practica managerială tradiţională se utilizează ultimul caz
de reglare a procesului de învăţămînt, deşi primele două căi sînt preferabile.
Analiza componentelor structurale permite evidenţierea momentelor principale de construire şi realizare a procesului
de management a calităţii învăţămîntului:
— scopul procesului de învăţămînt va fi stabilit maxim tehnologic – evident, cu aplicarea tehnologiilor
educaţionale;
— în determinarea nivelului iniţial al formabililor (dezvoltarea psihică, cunoştinţele concrete) vor fi elaborate
tehnologiile respective;
— analiza cantitativă şi calitativă a conţinutului materiei de studiu va reliefa factorii principali, ce influenţează
calitatea învăţămîntului, care, la rîndul lor, permite pronosticarea rezultatelor procesului de învăţămînt, precum şi
trecerea consecutivă la primele căi de corectare a acestui proces.
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Sarcinile enunţate vor fi soluţionate pe baza tehnologiilor informaţionale noi; de asemenea se va construi expunerea
abordării tehnologice a învăţămîntului şi managementului calităţii lui.
Menţionăm că încercările de a transforma învăţămîntul într-un proces cu rezultate pozitive garantate au fost făcute
încă în anii ’40-50 ai secolului XX, iar la intersecţia secolelor XX şi XXI paradigma învăţămîntului s-a completat cu
noţiunea de tehnologie educaţională. Ideea ei de bază constă în soluţionarea problemelor educaţionale în cheia
managementului procesului de învăţămînt, determinat de scopuri bine formulate, realizarea cărora se va supune descrierii
exacte, precise.
Publicaţiile, consacrate tehnologiilor educaţionale, conţin cele mai diferite definiţii ale tehnologiilor educaţionale,
cercetătorul D. Patraşcu depistînd în urma studiului consacrat tehnologiilor educaţionale circa 60 de definiţii ale acestei
categorii [52].
În cercetarea noastră, tehnologia educaţională, este înţeleasă nu ca o simplă utilizare a mijloacelor de instruire sau a
calculatoarelor. Accentul se pune pe evidenţierea principiilor şi elaborarea procedeelor de optimizare a procesului de
învăţămînt pe calea analizei factorilor, care majorează eficienţa educaţională prin construirea şi aplicarea procedeelor şi
materialelor, prin intermediul evaluării metodelor folosite [24]. Esenţa acestei abordări constă în ideea posibilităţii
maniabilităţii maxime a activităţii instituţiei de învăţămînt, a verigii ei principale, procesul de învăţămînt. Notăm că
japonezul T. Sakamoto tratează tehnologia educaţională ca implementare în pedagogie a modului de gîndire sistemică,
care poate fi numit şi sistematizare a învăţămîntului sau sistematizarea învăţării în clasă [172].
Abordarea tehnologică a instruirii are drept scop, astfel, construirea procesului de învăţămînt, pornindu-se de la
orientările iniţiale stabilite (comanda socială, standardele educaţionale, standardele profesionale, orientările instrucţiunii,
obiectivele şi conţinutul învăţămîntului).
Specificul tehnologiei educaţionale constă, prin urmare, în faptul că procesul de învăţămînt trebuie să garanteze
atingerea obiectivelor preconizate. Fundamentul organizării consecutive a învăţării conform obiectivelor este informaţia
operativă inversă, care se desprinde din procesul de învăţămînt. Astfel, în corespundere cu cele expuse privind abordarea
tehnologică a învăţării vom evidenţia:
— formularea obiectivelor şi precizarea lor maximă cu orientarea spre realizări (acestei etape de lucru profesorii şi
formatorii îi acordă o atenţie prioritară);
— pregătirea materialilor didactice şi organizarea întregii desfăşurări a instruirii, în corespundere cu obiectivele
instruirii;
— evaluarea rezultatelor curente, corectarea instruirii orientate spre atingerea obiectivelor preconizate;
— evaluarea finală a rezultatelor.
Vom menţiona că, obţinînd pe cale tehnologică rezultate temeinice în instruire profesorul/formatorul va fi în stare să
acorde o atenţie mare creativităţii pedagogice, dezvoltării formabililor. Sigur, că tehnologia educaţională nu se preocupă,
ca atare, de creativitate în special: ea este concentrată pe momentele de reproducere a procesului instructiv. Dar şi în
cadrul ei există mari posibilităţi pentru abordare euristică, creativă.
În această ordine de idei, cheia de înţelegere a construirii tehnologice a procesului de instruire este orientarea
consecutivă, definindu-se exact obiectivele. Modalitatea de trasare a obiectivelor, propusă de tehnologia educaţională, se
deosebeşte prin instrumentalitate majoră. Ea constă în faptul că obiectivele instruirii se formulează prin performanţa
instruirii, exprimate în acţiunile formabililor, pe care profesorul/formatorul/expertul le poate determina cu siguranţă.
La realizarea acestei idei apar, de regulă, unele dificultăţi: care ar fi modalitatea pentru a pune rezultatele instruirii pe
limbajul acţiunilor şi cum se asigură uniformitatea acestei traduceri. Aceste probleme vor fi soluţionate prin ameliorarea a
două modalităţi de bază: 1) construirea unui sistem exact al sistemului de obiective, în interiorul căruia se evidenţiază
categoriile şi nivelurile de consecutivitate (ierarhie), sistemele se numesc taxonomii pedagogice; 2) crearea limbajului
concret pentru descrierea obiectivelor instruirii, prin care profesorul/formatorul poate traduce formulările neclare.
Pentru profesor/formator este importantă folosirea taxonomiei obiectivelor deoarece ea: 1) permite concentrarea
eforturilor asupra a ceea ce este esenţial, principal; 2) oferă claritate şi publicitate în activitatea comună a
profesorului/formatorului; 3) facilitează crearea etaloanelor de evaluare a rezultatelor instruirii.
Desigur, că taxonomia, ca orice alt sistem elaborat ştiinţific, posedă o anumită rigiditate. Dar această rigiditate este
latura inversă a procesului instructiv. Ea nu dictează o modalitate uniformă de lucru nici profesorului/formatorului, nici
formabililor. În capitolul I am menţiona că astăzi teoria şi practica pedagogică dispune de taxonomii ale obiectivelor
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pentru domeniile cognitiv, afectiv şi psihomotor. La formularea obiectivelor pentru aceste domenii profesorii/formatorii
aplică procedurile lui G. De. Landsheer, L. D’ Hainaut, R. F. Mager, R. B. Miller, C. Cucoş ş.a.
Concretizarea, de regulă, detalierea obiectivelor are loc sub forma graduală: 1) trecerea de la obiectivele de
învăţămînt generalizate la obiective comune de instruire; 2) concretizarea obiectivelor; 3) detalierea obiectivelor.
Orientarea consecutivă spre obiective diagnostice a determinat caracterul specific al evaluării şi funcţiei în instruirea
tehnologizată. Deoarece obiectivul este formulat diagnostic, tot mersul instruirii poate fi orientat spre indicii lui ca etalon.
Evaluarea curentă joacă pe parcursul instruirii rolul unei legături inverse, fiind supusă atingerii obiectivului/etalonului.
Dacă obiectivul nu este atins, rezultatul evaluării curente va fi tratat doar ca indicaţie pentru a se face corecturi în procesul
de instruire. De aceea, evaluarea curentă este numai formativă, şi, de regulă, nu este urmată de note; prin note se exprimă
evaluarea finală. Ambele evaluări, şi cea curentă, şi cea finală, se efectuează în baza indicilor etalonaţi ai obiectivelor,
formulate diagnostic; de aceea poartă un caracter bazat pe criterii.
Eforturile depuse pentru analiza şi ordonarea obiectivelor de instruire vor cuprinde momentele principale ale
activităţii profesorului, care includ întreg procesul de instruire: planificarea, controlul şi aprecierea.
Menţionăm ca abordare inovatoare aplicarea monitoringului educaţional în sistemul managementului calităţii
învăţămîntului. Monitoringul educaţional reprezintă un sistem de organizare a stocării, păstrării, prelucrării şi răspîndirii
informaţiei privind funcţionarea sistemului pedagogic/educaţional, care asigură examinarea continuă a stării sistemului,
pentru diagnosticarea şi pronosticarea dezvoltării lui. De aceea aplicarea monitoringului educaţional în cercetarea
sistemului calităţii învăţămîntului va permite evaluarea corectă a gradului, direcţiei şi cauzelor abaterilor în sistemul de
învăţămînt. Aceste abateri sînt provocate de diferiţi factori, interni şi externi.
Nu putem accepta opinia precum că monotoringul este o nouă funcţie a managementului educaţional, nici că fiecare
funcţie a managementului este un punct nou al monitoringului.
Conform analizei literaturii de specialitate, monitoringul educaţional se orientează spre un scop bine determinat în
corespundere cu direcţiile lui strategice şi este organizat în baza mai multor principii de bază:
1. Principiul ştiinţific. Monitoringul se va constitui în baza noilor realizări ale ştiinţei pedagogice, a practicii
avansate, teoriei managementului contemporan.
2. Principiul normativităţii. Sprijinirea pe documente normative în organizarea şi realizarea monitoringului.
3. Principiul unităţii, integrităţii şi continuităţii. Tratarea obiectelor monitoringului va fi realizată, ţinîndu-se cont
de legătura reciprocă a tuturor componentelor lui.
4. Principiul optimizării. Obiectele monitoringului cer aplicarea tehnologiilor adecvate.
5. Principiul eficienţei. Sistemul de proceduri, aplicat în procesul cercetării de monitoring, trebuie să contribuie la
transferul sistemului de învăţămînt într-o nouă stare calitativă.
6. Principiul competenţei. Experţii, care efectuează monitoringul, trebuie să posede cunoştinţe despre modalităţile de
studiere a obiectului şi mijloacelor de reglare, precum şi despre corectarea lui.
7. Principiul dualităţii. Cercetarea obiectului sub aspectul diversificării/convergenţei cu scopul stabilirii unei
dezvoltări stabile a obiectului studiat.
Deoarece rezultatele activităţii, gradul devierii, se supun comparării cu o normă, care devine condiţie necesară şi
fundament al monitoringului, stabilirea nivelului de corespundere a procesului şi rezultatelor standardului sau normei
constituie un control/evaluare.
E de notat că monitoringul calităţii învăţămîntului poate fi intern şi extern. Monitoringul extern reprezintă studierea
rezultatelor, analiza şi evaluarea condiţiilor şi procesului de învăţămînt de către comisiile independente. Monitoringul
intern este direcţionat asupra procesului de învăţămînt, e chemat să răspundă la următoarele chestiuni: dacă instituţia de
învăţămînt corespunde cerinţelor formabililor, pedagogilor; dacă metodele şi procedeele activităţii pedagogice corespund
scopurilor instituţiei şi scopurilor generale ale învăţămîntului. Principalele instrumente ale monitoringului intern sînt:
autoanaliza, autoanchetarea, autoevaluarea, discuţiile ş.a.
Conform specificului cercetării noastre, vom examina în continuare acţiunea procesului instructiv asupra
personalităţii în scopul asigurării calităţii învăţămîntului. Însăşi noţiunea de informaţie este strîns legată de procesele
dinamice de interacţiune a sursei de informaţie şi a receptorului, care poate fi realizată numai în cazul unei legături între
ele, numită adesea început al legăturii. Sursa de informaţie în cazul dat va fi un formabil, ceilalţi fiind în rol de receptori.
Conform cerinţelor generale ale sistemului calităţii învăţămîntului, informaţia transmisă trebuie să fie:
— sigură, pentru persoana care o primeşte, furnizată cu pierderi minime şi fără deformări;
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— eficientă, furnizată în cantitate optimă.
Abordarea monitoringului educaţional constă în tratarea unitară şi integră a aspectului social, apartenenţei
pedagogice, modului social-acţional de examinare a acestuia.
Esenţa socială a monitoringului educaţional se determină prin faptul că el reprezintă modul principal de control şi
evidenţă a transmiterii experienţei sociale (conţinutului învăţămîntului) formabililor. Conţinutul învăţămîntului, ca model
pedagogic al comenzii sociale în diverse instituţii de învăţămînt va fi diferit, ceea ce nu se reflectă în construirea acestui
monitoring.
Monitoringul educaţional este o categorie pedagogică şi managerială, deoarece nu calchiază ideile generale ale
teoriei informaţiei, ci le traduce într-un limbaj pedagogic, psihologic şi managerial. Ca obiect complex, monitoringul
educaţional se tratează de pe poziţia abordării sistemice şi funcţionează datorită activităţii profesorilor/formatorilor şi
formabililor pentru însuşirea conţinutului învăţămîntului. În cadrul funcţionării acestui monitoring se înscrie activitatea
specialiştilor din domeniul pedagogiei, psihologiei, managementului educaţional etc.
O analiză de sinteză a formării şi funcţionării monitoringului educaţional ne permite să evidenţiem manifestarea
lui la nivelul instituţiei de învăţămînt, la nivel naţional şi alte niveluri, precum şi următoarele caracteristici ale lui ca
sistem: componenţa, funcţiile şi structura.
Componenţa monitoringului educaţional reprezintă interpretarea pedagogică şi andragogică a informaţiei despre
sistemul pedagogic. În această ordine de idei, vom aduce în corespundere ideile generale cu categoriile pedagogice şi
andragogice:
1. Sursele de informaţii. Deoarece în cazul dat obiectul observaţiei este formabilul, el este şi izvorul de bază al
informaţiei. La fiecare nivel informaţia primită de la formabil se generalizează în modul respectiv şi atunci rolul de sursă
îi revine grupei, instituţiei de învăţămînt etc.
2. Prelucrarea informaţiei. Se efectuează la fiecare nivel în dependenţă de specificul ei, pentru a obţine
generalizarea şi analiza respectivă.
3. Păstrarea informaţiei. Informaţia necesară se păstrează la fiecare nivel pentru analiză comparativă şi pronosticare.
4. Difuzarea informaţiei. Practic, toate nivelurile manageriale ale procesului de învăţămînt sînt receptori ai
informaţiei.
Funcţia monitoringului educaţional. La fiecare nivel el capătă trăsături specifice, descrise anterior.
Structura monitoringului educaţional. Este determinată de funcţiile elementelor sale. Ea reflectă legătura între
elementele monitoringului la fiecare nivel. Structura informaţiei trebuie să conţină date despre formabil, să includă
dezvoltarea lui şi însuşirea conţinutului învăţămîntului, prin urmare, şi caracteristica instituţiei de învăţămînt.
Este evident că pronosticarea se efectuează conform structurii descrise a fiecărui nivel, de la formabil pînă la nivelul
sistemului de învăţămînt instituţional-naţional.
Pentru exemplificare vom propune cîteva programe de monitoring, elaborate de noi în cadrul cercetării realizate. Este
incontestabil că cercetarea asupra evaluării calităţii învăţămîntului şi dezvoltării personalităţii se poate efectua în diferite
direcţii ale activităţii profesorului şi formabilului.
Formarea mediului adaptiv în cadrul activităţii didactice.
Programul de monitoring educaţional
Evidenţierea problemei. În regulamentul analizei organizării şi rezultatelor activităţilor didactice în instituţia de
învăţămînt s-a ajuns la concluzia că şcoala contemporană se confruntă cu următoarele probleme:
1) nivelul scăzut al pregătirii formabililor la disciplinele de studiu;
2) nivelul înalt de îngrijorare, manifestat prin lipsa dorinţei formabililor de a frecventa lecţiile; creşterea numărului
de îmbolnăviri;
3) nivelul de provenienţă socială al formabililor, pe fondalul căreia formele frontale de predare a disciplinelor de
studiu, nivelul unic de cerinţe se manifestă în mod diferit.
Se evidenţiază, astfel, contradicţia între necesitatea formării mediului de învăţămînt adaptiv la lecţii şi lipsa
cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor necesare (la profesori în domeniul tehnologiilor educaţionale orientate spre
personalitate şi a tehnologiilor educaţionale valeologice, care asigură mediul adaptiv).
Scopul cercetării: elaborarea sistemului de cerinţe (condiţii) pentru mediul educaţional adaptiv, în baza însuşirii şi
realizării tehnologilor instruirii diferenţiate pe nivele.
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Subiectul cercetării: procesul formării mediului educaţional adaptiv în cadrul activităţilor didactice; aprobarea
tehnologiilor instruirii diferenţiate pe niveluri.
Ipoteza cercetării: aplicarea diferenţierii multinivelare va contribui la: micşorarea nivelului stresului (de
îngrijorare/alarmare); ridicarea nivelului de confort al formabililor; normalizarea încărcăturii de învăţămînt; transformări
în indicatorul nivelului de instrucţiune al formabililor; formarea atitudinii pozitive faţă de activitatea cognitivă (parametrul
de pronosticare).
În conformitate cu scopul, subiectul şi ipoteza cercetării, se vor pune următoarele obiective:
— studierea bazelor teoretice ale tehnologiilor instruirii diferenţiate pe niveluri, teoria privind zona dezvoltării
proxime, experienţa aplicării acestei tehnologii în Republica Moldova;
— definirea bazelor teoretico-metodologice ale soluţionării problemei implementării acestei tehnologii;
— elaborarea sistemului de implementare şi aprobare a tehnologiei instruirii diferenţiate pe niveluri;
— evaluarea eficienţei aplicării tehnologiei instruirii diferenţiate pe niveluri în procesul de învăţămînt, după metoda
determinării nivelului de adaptare.
Etapele cercetării:
I. Determinarea poziţiei iniţiale:
a) secţiunea “nulă” a nivelului de instrucţiune;
b) cercetarea psihopedagogică a nivelului stresului, cercetarea sociologică a nivelului de pregătire al profesorilor
pentru introducerea tehnologiei noi (3 luni).
II. Etapa activităţii experimentale preventive. Formarea grupului de experimentatori.
Aprobarea metodicilor de determinare a volumului lucrului de sine stătător conform nivelurilor instrucţiunii
formabililor, folosirea testelor multinivelare în cadrul verificării cunoştinţelor, acumulate pe parcursul perioadei de
instruire a formabililor;
III. Etapa de bază a experimentului. Aplicarea tehnologiei instruirii diferenţiate pe niveluri la toate etapele lecţiei, de
la interogare pînă la consolidare (6 luni);
IV.
Prezentarea rezultatelor.
Efectuarea la intrare a secţiunilor şi anchetările conform întrebărilor punctului I. Compararea acestor indicatori cu cei
iniţiali (4 luni).
Rezultatele monitoringului se prezintă, după cum urmează:
Rezultatele monitoringului educaţional “Starea şi nivelul adaptării activităţii didactice”
Clasa_________ Profesorul __________________ Disciplina de studiu______________

Indicii

Nr. d/o

1

Valoarea umană a obiectivelor

1.1

Păstrarea sănătăţii

1.2

Educarea în baza valorilor naţionale şi general-umane
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Denumirea
disciplinei

Denumirea
disciplinei

Numele,
prenumele
profesorului

Numele,
prenumele
profesorului

Evaluarea
(0 – 3)

Evaluarea
(0 – 3)

1.3

Instruirea în baza standardelor educaţionale

1.4

Învăţămîntul complementar conform intereselor formabililor

1.5

Dezvoltarea în contextul adaptării la un mediu social
în dezvoltare
Total:

2

Umanizarea conţinutului materiei de studiu

2.1

În procesul însuşirii materiei noi

2.2

În procesul sistematizării şi generalizării

2.3

În procesul aplicării complexe a cunoştinţelor

2.4

În procesul activităţii creative

2.5

Procesul dozării volumului

2.6

Procesul interacţiunii cu viaţa/profesia

2.7

Interesul şi conştientizarea percepţiei
Total:

3

Caracterul uman al formelor de organizare a procesului educaţional (a se
sublinia cea aplicată)

3.1

Clasă-lecţie

3.2

Torent pe cicluri

3.3

Blocuri pe cicluri

3.4

Modulară

3.5

Grupe la discipline (multeprofile)

3.6

Evaluarea formei, aplicate în organizarea activităţii didactice

3.7

Evidenţa particularităţilor individuale
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3.8

Diferenţierea pe niveluri

3.9

Evidenţa experienţei individuale ş.a.
Total:

4

Umanismul metodelor

4.1

Verbale

4.2

Intuitive

4.3

Practice

4.5

Euristice

4.6

Reflexive (accesibilitate, legătura cu viaţa, orientarea practică)
Total

5

Umanismul diferitor tipuri de susţinere şi ajutor

5.1

Social. Asigurarea tuturor formabililor cu posibilităţi egale de instruire

5.2

Pedagogică. Acordarea dreptului de alegere a profilului, nivelului de
instruire, metodelor de lucru, stimularea sistematică pentru toţi

5.3

Psihologică. Asigurarea relaţiilor de la om la om (confort, colaborare,
compatibilitate, grijă)

5.4

Valeologică. Asigurarea condiţiilor pentru un mod sănătos de viaţă
(trecerea la tipuri de activitate, pauze, recreaţii fizice, normalizarea
programului şi volumului sarcinilor pentru acasă)

5.5

Culturologică. Asigurarea şi realizarea tradiţiilor, toleranţei şi normelor de
conduită

5.6

Juridică. Asigurarea normelor democratice şi regulilor de conduită;
asigurarea dreptului la viaţă, dezvoltare şi opinie proprie
Total:

6

Umanismul funcţiilor
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6.1

Păstrarea şi fortificarea sănătăţii, respectarea normelor sanitare

6.2

De orientare. Acordare de ajutor pentru orientarea formabilului în
informaţie, în procedee şi metode de lucru, forme de activitate

6.3

De reabilitare. Completarea la lecţii a calităţilor pierdute (cunoştinţe,
priceperi etc.)

6.4

De corectare. Lichidarea calităţilor şi indicilor de conduită, cunoştinţelor,
priceperilor etc. formate incorect

6.5

De stimulare. Folosirea diferitor procedee de ridicare a motivaţiei
activităţii formabililor (evaluarea, autoevaluarea, evaluarea reciprocă,
evaluarea expertă, prezentarea tipurilor de activitate)

6.6

De cooperare. Folosirea tuturor tipurilor de ajutor şi de susţinere în
cupluri, grupe, în comun cu alţi participanţi ai procesului de învăţămînt

6.7

Propedeutică. Prevenirea devierilor posibile de la normă (cunoştinţe,
priceperi, particularităţile conduitei etc.)

Total:

7

Cultura relaţiilor în sisteme

7.1

formabil-formabil

7.2

formabil-profesor (bunăvoinţa, conştientizarea scopurilor comune, intenţia
spre dispoziţia de colaborare)

Total:

8

Umanismul mediului obiectual-spaţial (designul amenajării, mobila
normativă; regimul aerisirii, iluminării şi temperaturii; zonele înverzite;
exteriorul profesorului, al formabilului)

9

Umanismul rezultatelor prognosticate

9.1

Păstrarea şi fortificarea sănătăţii şi a unui mod sănătos de viaţă

9.2

Educaţia în baza valorilor naţionale şi general-umane
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9.3

Instruirea în baza standardelor educaţionale

9.4

Învăţămîntul complementar

9.5

Dezvoltarea competenţelor

9.6

Socializarea (pregătirea pentru viaţa în familie, în societate, pentru muncă
şi instruire în condiţiile de piaţă)

Total:

10

Total final:

11

Pentru adaptare

Metodica monitoringului în determinarea calităţii şi nivelului
de formare a competenţelor-cheie la formabili
Scopul: examinarea procesului de formare a competenţelor-cheie în diverse domenii educaţionale.
Domeniile de examinare a manifestării competenţelor: filologie, informatică, ştiinţe sociale şi altele.
Obiectul _____ Clasa ___Profesorul _________, gradul ______, vechimea în muncă ___ ani.
N
r.
d/o

Compete
nţelecheie

1

A studia

Părţile componente,
capacitatea

Evaluarea
(0-1-2-3
puncte)

– de a scoate folos din experienţă
– de a organiza blocul de cunoştinţe şi
ordonarea lor
– de a organiza propriile procedee de
instruire
– de a rezolva problemele
– de autoinstruire
Total puncte:

2

A găsi

– de a obţine informaţii
– de a se consulta
– de a interoga mediul
– de a lucra cu documentele
– de a se conecta la Internet
Total puncte
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3

A gîndi

– de a se manifesta critic faţă de un aspect
sau altul
– de a stabili legătura reciprocă între
experienţa anterioară şi cea actuală
– de a rezista nesiguranţei şi aparenţei
complexităţi
– de a evalua fenomenele sociale
Total puncte:

4

A
colabora

– de a colabora în grup
– de a lua decizii
– de a lichida conflictele, neînţelegerile
– de a încheia contracte
Total puncte:

5

A
pricepe

– de a se încadra în proiect (afacere)
– de a purta răspundere
– de a se încadra în grup (colectiv), de a-şi
aduce aportul
în activitatea comună
– de a organiza lucrul
– de a folosi aparatele şi tehnica ajutătoare
Total puncte:

6

A
se
adapta

– de a găsi soluţii noi
– de a manifesta rezistenţă la greutăţi
– de a manifesta flexibilitate la schimbări
rapide
– de a aplica tehnologii progresive
Total puncte:

1. A se efectua evaluarea competenţelor-cheie a tuturor părţilor componente conform următoarei scale: nivelul
critic – 0 puncte; nivelul scăzut – 1 p.; nivelul accesibil – 2 p.; nivelul optim – 3 p.
2. A se calcula punctajul mediu pentru fiecare dintre cele 6 blocuri: _______________________________.
3. A evidenţia devierile: ________________________________________________________________________.
4. A găsi resurse pentru corectarea lor în activitatea profesorului: ___________________________________.
Monitoringul cercetării.
Studierea cauzelor neîndeplinirii de către formabili a lucrului
de sine stătător
Scopul: cercetarea problemei cauzelor neîndeplinirii de către formabili a lucrului de sine stătător pentru
întreprinderea acţiunilor operative.
Datele monitoringului se prezintă după cum urmează:
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Nr.
d/o.

Caracteristica, punctajul

Obiectele de studiu

1.

Corespunderea resurselor mele de timp volumului sarcinii pentru acasă:
- lipsesc pe deplin sau aproape lipsesc – 3 puncte (p.)
- nu prea corespunde, uneori nu ajunge timp pentru a îndeplini toată
sarcina – 2 p.
- nu corespunde, nu reuşesc permanent să îndeplinesc lucrul de sine
stătător – 1 p.

2.

Corespunderea posibilităţilor mele complexităţii lucrului de sine
stătător:
– lipsesc pe deplin sau aproape lipsesc – 3 p.
- nu prea corespund; uneori nu pot să îndeplinesc unele sarcini – 2 p.
- nu corespund; de regulă, nu reuşesc să îndeplinesc independent lucrul
de sine stătător – 1 p.

3

Analiza detaliată şi explicaţiile profesorului despre modul îndeplinirii
lucrului de sine stătător:
- sarcina se analizează destul de amănunţit – 3 p.
- nu întotdeauna sarcina pentru acasă se analizează amănunţit la lecţie –
2 p.
- sarcina nu se explică – 1 punct

4

Controlul îndeplinirii lucrului de sine stătător din partea profesorului:
- controlul se face la fiecare lecţie – 3 p.
- controlul are loc neregulat – 2 p.
- doar uneori se controlează tema pentru acasă – 1 p.

5

Obiectivitatea evaluării de către profesor a lucrului de sine stătător:
- evaluarea este perfectă – 3 p.
- evaluarea este uneori majorată sau subapreciată – 2 p.
- criteriile de evaluare nu-mi sînt cunoscute -1 p.

6

Corespunderea conţinutului lucrului de sine stătător intereselor mele:
- sarcina o îndeplinesc cu satisfacţie – 3 p.
- conţinutul sarcinilor îmi e, de regulă, indiferent – 2 p.
- conţinutul sarcinilor nu-mi este interesant deloc – 1 p.

7

Diversitatea formelor lucrului de sine stătător:
- deseori sînt creative, profesorul propune forme diferite ale sarcinilor –
3 p.
- sarcinile, de regulă, se dau numai din manual – 2 p.
- toate sarcinile sînt absolut identice şi se îndeplinesc conform unei
scheme stabile – 1 p.

Analiza cauzelor neîndeplinirii însărcinărilor se prezintă după cum urmează:
Analiza cauzelor neîndeplinirii însărcinărilor
Eu n-am îndeplinit lucrul de sine stătător la _______________, deoarece:

1.

N-am înţeles materialul, predat la lecţia precedentă
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2.

Volumul este foarte mare

3.

Ordinea îndeplinirii însărcinării n-a fost explicată

4.

Nu am manual la acest obiect

5.

Nu mi-am notat lucrul de sine stătător (tema pentru acasă)

6.

În sala de studiu era gălăgie şi n-am auzit subiectele sarcinii

7.

Nu mă simţeam bine

8.

Nu mi-au permis condiţiile şi problemele familiale.

9.

N-am putut să-mi îndeplinesc sarcina, nici nu aveam cui să mă adresez după
explicaţie

10

În grup nu este tolerat cel care îndeplineşte sarcina pentru acasă

11

N-am putut renunţa la lectura unei cărţi interesante

12

Am fost ocupat (ă) în secţia sportivă (cercuri, studii)

13

Am fost ocupat (ă) toată seara de pregătirea activităţii

14

Acasă nu am condiţii pentru a îndeplini însărcinarea dată

15

Îndeplinirea temelor pentru acasă, de regulă, nu se verifică

.

.

.

.

.

.

Algoritmul evaluării cercetării:
1. Analiza materialelor anchetelor.
2. A se evidenţia tendinţele (cauzele), care influenţează neîndeplinirea de către formabili a sarcinilor pentru acasă.
3. A se evidenţia resursele pedagogice şi andragogice pentru lichidarea cauzelor.
4. A se trasa deciziile manageriale pentru corectarea problemei şi a se convoca şedinţa catedrei (direcţiei).
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Monitoringul evaluării calităţii
dezvoltării modalităţilor de activitate cognitivă la formabili
Clasa_____________ Profesorul __________________ Disciplina _______________
Scopul cercetării: determinarea nivelului şi calităţii dezvoltării modalităţilor de activitate cognitivă la formabili
pentru elaborarea programelor individuale de dezvoltare şi corectarea acestei direcţii în activitatea lor.
Fişele de observare de următoarea formă

Necesitatea şi priceperea de a
controla alegerea mijloacelor
pentru rezolvarea sarcinilor

Atitudinea formabililor faţă de
controlul şi evaluarea lucrului
propriu

Pregătirea motivaţională pentru a
descoperi noi sisteme de
acţiuni

Flexibilitatea, dinamismul
componentului operaţional

Sarcini adecvate

Orientarea la sistemul indicilor

Modalităţile activităţii de învăţare

Orientarea spre unii indici ai
fenomenelor studiate

Alcătuirea sarcinilor originale
proprii

Orientarea în structura sarcinii
de instruire

Diferite tipuri de lucru cu textul

Alegerea formei optime pentru
răspuns

Posedarea de către formabili nu numai a
cunoştinţelor,
dar şi a metacunoştinţelor

Nume-le, pre-numele
formabilului

I

II

I

II

I

II

Priceperea de a construi imaginea integră
a obiectului şi a-l reprezenta sub diverse
forme indicatoare

Relaţiile personale şi de sens ale formabililor
faţă de obiectul studiat

Numele,
prenumele
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Corectare

Controlul informării şi nivelului de posedare
a procedeelor, precum şi a mijloacelor Controlul particularităţilor activităţii de învăţare
activităţii cognitive

Necesitatea de a folosi
şi transpune în practică experienţa
personală

Necesitatea de a înfrunta şablonismul

Existenţa /lipsa fricii de a face
greşeli

Confortul
emoţional

Evaluarea rolului obiectului în
planurile de perspectivă

Evaluarea importanţei sociale
a obiectului

Interesul sau indiferenţa faţă de
obiecte

Posedarea de către formabil a
mijloacelor de exprimare a
conţinutului, imaginii în situaţii
comunicative

Existenţa în imaginea conţinutului
subiectiv

Unitatea (interlegătura) indicilor
existenţi ai obiectului

formabilului

I

II

I

II

I

II

Controlul conţinutului şi a calităţii
studierii materialului şi a diferitor
mijloace indicatoare

Controlul particularităţilor activităţii de învăţare

Algoritmul evaluării cercetării
1. În
fişa
de
observaţie
se
vor
nota
următoarele:
posedă
–
2
p.;
posedă
slab – 1 p.; nu posedă – 0 p.
2. Se vor construi grafice şi se va efectua analiza problematizată şi orientată.
3. Se vor lua decizii pentru corectarea activităţii.
4. Materialele cercetării vor fi discutate la şedinţele catedrelor.
Abordarea antropocentrică şi a monitoringului educaţional ne deschide calea spre abordarea managementului calităţii
învăţămîntului în baza tehnologiilor informaţionale.
Se ştie că învăţarea este transmiterea unei informaţii formabilului. Şi deoarece, conform lui W. N. Gluşko,
tehnologiile informaţionale sînt procese ce ţin de prelucrarea informaţiei, putem conchide că tehnologiile informaţionale
se aplică în învăţămînt permanent. Mai mult ca atît, orice metodici sau tehnologii educaţionale descriu cum se prelucrează
şi se transmite informaţia, pentru ca să fie asimilată de formabili. Deci, orice tehnologie educaţională este o tehnologie
informaţională.
Cu apariţia computerelor şi a utilizării lor în învăţămînt a apărut termenul de tehnologii informaţionale noi, care sînt
legate, astfel, de apariţia şi implementarea amplă a computerelor în învăţămînt.
Tehnologiile informaţionale includ instruirea programată, instruirea intelectuală, sisteme experte, hipertexte şi
multimedia, microlumi, instruirea iniţiativă, demonstraţii etc. Aceste metodici particulare trebuie folosite în dependenţă de
obiectivele şi situaţiile de instruire.
În urma examinării tehnologiilor informaţionale am constatat că ele posedă un şir de caracteristici, cum ar fi:
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1) tipuri computerizate de sisteme instructive (maşini de instruire, instruirea şi trainingul, instruirea programată,
prepararea intelectuală, ghiduri şi utilizatori);
2) mijloace instructive utilizate (instruirea prin descoperire, microlumi, hipertexte, multimedia etc.);
3) sisteme instrumentale (programare, procesoare de text, baze de date, instrumente de prezentare, sisteme de autor,
instrumente de instruire în grup).
Astfel, principalul în tehnologiile informaţionale noi este computerul cu asigurarea tehnică şi programa respectivă,
ceea ce este confirmat şi prin definiţie: tehnologiile informaţionale noi în instruire reprezintă un proces de pregătire şi
transmitere a informaţiei celui instruit, mijlocul de realizare al căreia este computerul. Această abordare reflectă prima
interpretare a tehnologiilor educaţionale ca aplicare a mijloacelor tehnice în instruire. Actualmente, abordarea lor se
reduce la ideea maleabilităţii/conducerii maxim posibile a instituţiei de învăţămînt, în special, a verigii principale,
procesul de învăţămînt.
În aceste condiţii, procesul de învăţămînt devine important, iar calculatorul devine un instrument puternic, care
permite soluţionarea sarcinilor didactice care înainte nu puteau fi realizate. Ţinînd cont de sinonimia tehnologiilor
informaţionale şi tehnologiilor educaţionale, putem oare considera folosirea computerului drept o bază suficientă pentru a
considera tehnologia informaţională nouă? În opinia noastră, nu, deoarece majoritatea absolută a acestor tehnologii au ca
repere bine cunoscutele idei pedagogice. Cu atît mai mult, ele nu satisfac cerinţele principale a noţiunii de tehnologie.
La folosirea mijloacelor contemporane de instruire şi mijloacelor instrumentale se creează produse programate care
nu aduc nimic în dezvoltarea teoriei instruirii. De aceea se poate vorbi doar despre automatizarea procesului de instruire,
despre transferul informaţiei scrise pe hîrtie, pe purtătorul magnetic etc.
În această ordine de idei, am menţiona că tehnologia informaţională nouă:
1) satisface principalele principii ale tehnologiei educaţionale (proiectarea preventivă, definirea de obiective,
reproducere, unitate şi integritate, manevrabilitate, posibilitate de redare vizuală, caracterul sistemic);
2) rezolvă sarcini care nu au fost teoretic şi practic soluţionate anterior în didactică;
3) mijlocul de pregătire şi transmitere a informaţiei instruitului este computerul.
Bazîndu-ne pe cele expuse, vom formula principiile de bază ale implementării sistemice a computerelor în procesul
de învăţămînt, pentru asigurarea managementului calităţii învăţămîntului:
1. Principiul obiectivelor şi sarcinilor noi. Esenţa lui constă nu în transmiterea computerului metodelor şi
procedeelor tradiţionale, dar în restructurarea în corespundere cu noile posibilităţi, oferite de computere. În practică,
aceasta înseamnă că în cadrul analizei procesului de învăţămînt se evidenţiază pierderile, cauzate de dificultăţile
organizării lui (analiza insuficientă a conţinutului învăţămîntului, cunoaşterea insuficientă a posibilităţilor reale de
învăţare ale formabililor etc.). În corespundere cu rezultatele analizei se vor trasa sarcinile, care din cauze obiective
(volum mare, cheltuieli enorme de timp etc.) actualmente nu se rezolvă sau se rezolvă incomplet, însă pot fi rezolvate în
volum deplin cu ajutorul computerului. Aceste sarcini trebuie soluţionate în mod optim.
2. Principiul abordării sistemice. Utilizarea computerelor trebuie să se bazeze pe analiza sistemică a procesului de
învăţămînt. Trebuie definite obiectivele şi criteriile funcţionării procesului de învăţămînt, realizată structurarea, care
reliefează tot complexul de chestiuni necesare pentru soluţionare, pentru proiectarea cît mai bună a sistemului în
corespundere cu obiectivele şi criteriile stabilite.
3. Principiul primului conducător. Asigurarea programată şi implementarea computerelor în procesul de învăţămînt
trebuie să se realizeze sub conducerea primului conducător al nivelului respectiv (conducătorului instituţiei de învăţămînt
– director). Practica confirmă, că încercarea de a transmite implementarea respectivă persoanelor de nivelul II, nu dă
rezultatul scontat.
4. Principiul tipizării maxime a soluţiilor de proiectare. Elaborînd asigurarea programată, executorul trebuie să tindă
spre satisfacerea cu ajutorul soluţiilor propuse a unui cerc larg de comandatari, din diferite instituţii de învăţămînt.
5. Principiul dezvoltării continue a sistemului. În dependenţă de nivelul dezvoltării pedagogiei, metodicilor
particulare, computerelor, instituţiilor de învăţămînt, apar noi sarcini şi obiective. Bază informaţională trebuie supusă
restructurării, deşi nu unei cardinale.
6. Principiul automatizării circulaţiei documentelor. Circulaţia fluxului de documente, legate de procesul de
învăţămînt, se efectuează prin computer; informaţiile necesare le dă computerul în caz de solicitare. În acest caz
colectivul, cadrele didactico-ştiinţifice îşi concentrează eforturile asupra definirii obiectivelor şi introducerii elementului
creativ în căutarea căilor de rezolvare.
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7. Principiul bazei informaţionale unice. Purtătorul (computerul) acumulează şi reînnoeşte permanent informaţia
necesară pentru soluţionarea sarcinilor procesului de învăţămînt. Se exclude dublarea nefondată a informaţiei, care apare
neapărat, dacă testele sînt alcătuite pentru fiecare sarcină. Această abordare uşurează cu mult sarcina de perfecţionare şi
dezvoltare a sistemului calităţii învăţămîntului.
Toate momentele menţionate anterior ne permit să tragem concluzia despre legătura organică a monitoringului
educaţional cu managementul calităţii învăţămîntului. Aşadar, ierarhia nivelurilor managementului calităţii poate fi
prezentată în interiorul instituţiei de învăţămînt şi în exteriorul acesteia.
Realizarea consecutivă a detalierii obiectivelor garantează coordonarea sarcinilor ce trebuie rezolvate la fiecare nivel
astfel, încît compoziţia soluţiilor pentru sarcinile locale să fie coordonată cu soluţia sarcinilor globale. Vor fi examinate
consecutiv monitoringul pedagogic şi cel psihologic, drept componente ale monitoringului educaţional, legate reciproc.
Aceste argumente ne permit să propunem structura compartimentelor managementului calităţii învăţămîntului cu
aplicarea tehnologiilor informaţionale noi, care va fi reprezentat după o consecutivitate a următoarelor acţiuni:

1.

Formarea obiectivelor.

7.

2.

Concretizarea obiectivelor.

8.

3.

4.

5.

6.

Crearea sistemului
pedagogic/andragogic
de control/evaluare.

Crearea sistemului psihologic
de control/evaluare.

9.

Determinarea nivelului iniţial a stării formabililor:
a) pedagogice/andragogice
b) psihologice.
Formularea prognozei pentru formabil:
a) traiectoria pedagogică/andragogică,
b) traiectoria psihologică.
Formularea obiectivelor pentru formabil:
a) pedagogică/andragogică
b) psihologică.

10.

Analiza rezultatelor procesului de învăţămînt

11.

Corectarea obiectivelor şi activităţii la toate nivelurile:
a) în interiorul instituţiei de învăţămînt;
b) în exteriorul instituţiei de învăţămînt.

Crearea sistemului de
monitoring educaţional.

Crearea sistemului
de monitoring psihologic.

Punctele 1-6 se referă la nivelul de proiect şi sînt invariante în raport cu instituţiile de învăţămînt.
Punctele 7-11 sînt concretizări ale proiectului pentru formabilii instituţiei de învăţămînt, analiza şi corectarea
rezultatelor la toate nivelurile.
Structura propusă a managementului înaintează propriile cerinţe faţă de procesul de învăţămînt (punctele 9 şi 10).
Analiza reală a formării conţinutului învăţămîntului permite evidenţierea în cadrul abordării sistemice a nivelurilor
formării acestui conţinut:
a) nivelul prezentării teoretice sub formă de plan de învăţămînt;
b) nivelul disciplinei de studiu sub formă de programă analitică;
c) nivelul materiei de studiu sub formă de manuale, problemare, ghiduri pentru disciplina de studiu.
Aceste trei niveluri constituie, în ansamblu, conţinutul învăţămîntului în instituţia respectivă ca model pedagogic al
comenzii sociale. Ele se referă la cadrul proiectării conţinutului (scopul!), curriculumului în sens restrîns, care nu este
realizat în realitate, există numai ca normă şi trebuie materializat în procesul de învăţămînt. Realizat în acest proces,
conţinutul învăţămîntului devine realizare a fiecărui formabil (rezultatul!).
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În concluzie, scopul şi rezultatul în domeniul pedagogic trebuie exprimate prin conţinutul învăţămîntului, realizat în
instituţia de învăţămînt. Managementul calităţii învăţămîntului va fi realizat la următoarele niveluri ierarhice: planul de
învăţămînt; programa analitică; manualul, ghid pentru profesor, ghid pentru elev, orar.
În ultima instanţă, vom menţiona că monitoringul educaţional cuprinde toată ierarhia indicată, pe cînd nivelurile
raional şi cel naţional cuprind numai planul de învăţămînt.

Capitolul VII
EVALUAREA CALITĂŢII
ÎNVĂŢĂMÎNTULUI PREUNIVERSITAR
Evaluarea calităţii învăţămîntului preuniversitar, a fost întotdeauna un capitol esenţial în ştiinţa şi practica
pedagogică. De aceea obiectivul acestui capitol este de a evidenţia şi de a propune metodici şi proceduri pentru evaluarea
calităţii învăţămîntului preuniversitar.
Analiza cercetărilor şi practicii denotă că metodici şi proceduri pentru evaluare a calităţii învăţămîntului unanim
acceptate nu există. Însă, rezultatele cercetărilor ne permit să evidenţiem şi să trecem în revistă, cu anumite modificări
efectuate de noi, metodica autoevaluării calităţii învăţămîntului în instituţia de învăţămînt preuniversitar, metodica
evaluării experte a calităţii învăţămîntului în şcoală, metodica evaluării calităţii lecţiei, tehnologia sistemo-matricială a
calităţii procesului de învăţămînt.

VII.1. Metodica autoevaluării calităţii învăţămîntului în instituţia
de învăţămînt preuniversitar
Această metodica reprezintă rezultatul analizei literaturii de specialitate şi a cercetărilor noastre, care au avut drept
obiectiv fondarea şi realizarea monitoringului calităţii învăţămîntului preuniversitar. Metodica este destinată şi aplicabilă
pentru autoevaluarea calităţii învăţămîntului, asigurat de instituţia de învăţămînt. Informaţiile, obţinute după aplicarea ei,
se utilizează pentru pregătirea raportului analitic al calităţii învăţămîntului.
Raportul analitic al calităţii învăţămîntului în instituţia de învăţămînt preuniversitar se tratează ca document analitic,
elaborat în baza datelor autoevaluării şcolii, conform criteriilor şi indicatorilor unici. El reflectă poziţia, opiniile şi
abordările angajaţilor fiecărei şcolii concrete, referitor la starea calităţii învăţămîntului şi perspectivele perfecţionării
acestei calităţi.
În baza rapoartelor care vin din şcolile republicii se efectuează elaborarea raportului naţional despre calitatea
învăţămîntului preuniversitar, unde se constată: starea, tendinţele, problemele, perspectivele la nivel local, raional şi
naţional. Pentru elaborarea rapoartelor, în cadrul diferitor nivele, s-a stabilit ca ele să respecte următoarele cerinţe: ele
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trebuie să promoveze aceiaşi idee, să aibă la bază aceleaşi abordări metodologice şi metodice pentru efectuarea evaluării şi
prezentarea informaţiei diagnostice; să asigure continuitatea utilizării indicilor unici.
În cadrul elaborării raportului şcolii se prevede efectuarea cercetării de monitoring al calităţii învăţămîntului (detalii
despre monitoring vezi în cap. VI.2).
În metodica autoevaluării calităţii învăţămîntului obiectul monitoringului este calitatea învăţămîntului, asigurată de
şcoală, ca mulţime de calităţi, ce determină capacitatea de satisfacere a cerinţelor societăţii, cererilor şi aşteptărilor
consumatorilor de servicii educaţionale, în raport cu formarea şi dezvoltarea multilaterală a personalităţii elevilor.
Calitatea învăţămîntului, asigurată de şcoală, ca obiect al monitoringului şi evaluării, se manifestă ca o măsură
generalizată a eficienţei funcţionării sistemului de învăţămînt al şcolii, îndeplinirii obiectivelor ei, documentelor legislativnormative.
Sub formă generală calitatea învăţămîntului ca obiect al monitoringului se poate prezenta sub formă a două blocuri
de bază: 1) Calitatea activităţilor de bază. Posibilităţi şi resurse; 2) Calitatea rezultatelor activităţii.
De aceea, aplicarea monitoringului educaţional în cercetarea sistemului calităţii învăţămîntului va permite evaluarea
corectă a gradului, direcţiei şi cauzelor abaterilor în sistemul/instituţia de învăţămînt.
Monitoringul calităţii învăţămîntului în şcoală se realizează, ţinîndu-se cont de ciclurile de bază ale funcţionării şcolii
(semestru, an de studiu); ciclurile de implementare, ciclurile de viaţă ale concepţiilor educaţionale şi curriculumului;
etapele de bază ale învăţămîntului şcolar (primar, gimnazial, liceal). În cercetarea de monitoring se folosesc diverse
modalităţi şi canale de obţinere a informaţiei pentru evaluarea şi diagnosticarea calităţii învăţămîntului: analiza datelor
statistice; anchetarea; evaluarea expert; analiza content a documentelor; metodici şi proceduri qualimetrice; concluzii,
decizii şi evaluări ale structurilor oficiale ale conducerii ramurale, raionale, naţionale.
Includerea blocului “Calitatea proceselor”, de rînd cu blocul “Calitatea rezultatelor”, în componenţa obiectului
monitoringului calităţii învăţămîntului, este condiţionată de necesitatea studierii ultimului în dinamică. Aspectul dinamic
presupune că calitatea proceselor se reflectă în calitatea rezultatelor. În monitoringul calităţii procreselor este importantă
orientarea spre posibilitatea efectuării mai multor operaţii, procese, acţiuni. Aceasta este o consecinţă a principiului
operaţional de structurare a calităţii, care presupune prezentarea calităţii procesului de învăţămînt prin prisma mulţimii
calităţilor tipurilor de activitate, operaţiilor, acţiunilor etc.
Includerea în programul monitoringului a compartimentului “Posibilităţi şi resurse” este condiţionată de faptul că
calitatea învăţămîntului în şcoală, de rînd cu starea lui reală, trebuie tratată şi sub aspectul calităţii nerealizate (potenţiale,
eventuale). Astfel, în modelul calităţii învăţămîntului se realizează principiul condiţionării extern-interne. Diagnostica,
evaluatrea posibilităţilor şi resurselor permite să se facă alegerea strategiei îmbunătăţirii calităţii.
Calitatea rezultatelor, ca un bloc al modelului obiectului monitoringului reprezintă în sine, în plină măsură calitatea
reală, nivelul ei.
Executorii cercetării de monitoring.
Monitoringul calităţii învăţămîntului la nivelul instituţiei de învăţămînt se iniţiază şi se dirijează de administraţia ei.
Lucrările de stocare, sistematizare şi generalizare a informaţiei şi elaborarea raportului se încredinţează grupurilor de
lucru, formate din reprezentanţii conducerii şcolii, membrilor colectivului pedagogic, conducătorilor întrunirilor metodice
şi structurilor funcţionale. În această activitate se pot atrage, în bază de contract, oameni de ştiinţă şi specialişti, care
reprezintă instituţiile ştiinţifice şi de învăţămînt, structurile de cercetare şi manageriale.
Conţinutul autoevaluării calităţii învăţămîntului în şcoală.
1.Calitatea tipurilor de bază a activităţii. Posibilităţi şi resurse.
1.1.Elevii.
1.2.Organizarea procesului de învăţămînt.
1.3.Potenţialul metodic şi ştiinţific.
1.4.Organizarea procesului educativ.
1.5.Conţinutul învăţămîntului.
1.6.Condiţiile material-financiare şi infrastructura învăţămîntului.
1.7.Potenţialul cadrelor pedagogice.
1.8.Managementul instituţiei de învăţămînt şi al procesului de învăţămînt.
2. Calitatea rezultatelor activităţii şcolii, verigilor ei, participanţilor procesului de învăţămînt.
2.1.Instrucţiunea elevilor şi absolvenţilor.
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2.2.Educaţia elevilor şi absolvenţilor şcolii.
2.3.Succesele personale ale pedagogilor.
2.4.Rezultatele perfecţionării procesului de învăţămînt.
2.5.Succesele şcolii. Nivelul ei de influenţă asupra societăţii, alte sisteme de învăţămînt.
2.6.Îndeplinirea planului de învăţămînt şi altor activităţi planificate.
2.7.Eficienţa socială a activităţii şcolii şi verigilor ei.

VII.2. Stocarea informaţiei şi elaborarea raportului de autoevaluare a instituţiei
de învăţămînt preuniversitar
Raportul analitic al şcolii, ca rezultat al autoevaluării profunde şi multilaterale, informaţia şi concluziile incluse în el,
trebuie utilizate, în primul rînd, de chiar instituţia de învăţămînt pentru a corecta strategia dezvoltării, determinării
direcţiilor prioritare de perfecţionare a procesului de învăţămînt. În acelaşi timp, evaluările generalizate, datele particulare
şi tendinţele prezentate în raport trebuie să servească ca bază în luarea deciziilor manageriale de majorare a calităţii
învăţămîntului de către conducere la nivel naţional, raional şi instituţional. Pentru satisfacerea acestor exigenţe informaţia,
inclusă în raportul anual, trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
— să fie exactă (pentru persoana care o primeşte), furnizată cu pierderi minime şi fără deformări;
— să fie eficientă, furnizată în cantitate optimă;
— să reflecte obiectiv starea, mersul, orientarea, parametrii de bază a proceselor-cheie, caracteristicile de “ieşire”,
rezultatele;
— după posibilitate, să se repereze pe scalele cantitative şi calitative unice;
— să conţină descrierea legăturilor cauză-consecinţă, problemelor existente, contradicţiilor, căilor de soluţionare; să
se sprijine pe datele obţinute în rezultatul analizei şi sintezei;
— să se prezinte parţial sub formă de tabele şi cu aplicarea evaluării formalizate.
La selectarea indicatorilor pentru folosirea în raportul analitic anual este nevoie de fundamentare pe bază statistică şi
evidenţă statală şi ramurală.
De asemenea, trebuie de ţinut cont de sistemul indicatorilor, aplicaţi în procedurile de atestare şi acreditare a
instituţiilor de învăţămînt, evaluarea absolvenţilor, formele de cerere privind starea lucrurilor în instituţiile de învăţămînt,
alte documente. Se poate opera, de asemenea, cu datele cercetărilor sociologice şi de monitoring referitor la instituţia
concretă de învăţămînt, dacă ea a fost implicată în astfel de cercetări.
În continuare trecem în revistă metodica stocării informaţiei şi scrierii părţii introductive a raportului analitic. În
introducere trebuiesc prezentate date generale despre instituţia de învăţămînt: documentele oficiale de înfiinţare şi
funcţionare a instituţiei (licenţa/hotărîrea de înfiinţare, autorizaţia sanitară de funcţionare, Autorizaţia Serviciului
Pompieri, tipul şi statutul instituţiei, contracte de închiriere/folosinţă a spaţiilor, contracte cu biblioteci, contracte de
angajare, alte contracte de colaborare/parteneriat); fondatorul, subordonarea, adresa juridică; patricularităţile structurii
organizatorice şi statele; membru în asociaţii; schema finanţării de bază şi complementară; numărul şi caracteristica
generală a edificiilor aflate la balanţă; instituţii sociale de conducere şi autoconducere; data, cînd a fost supusă atestării şi
acreditării; caracteristica contingentului/efectivului de instruiţi (numărul elevilor, numărul de elevi în clasă, numărul de
clase la fiecare treaptă de învăţămînt); principiile şi condiţiile de formare a claselor I, V şi X; participarea şcolii la
proiectele şi programele raionale, naţionale şi internaţionale în calitate de şcoală experimentală.
În introducerea raportului pot fi prezentate informaţii care reprezinta instituţia de învăţămînt şi sistemul ei
educaţional sub toate aspectele. De exemplu, concepţia instituţiei de învăţămînt privind misiunea şi obiectivele acesteia;
strategii de realizare a misiunii şi obiectivelor instituţiei de învăţămînt; realizarea obiectivelor, proiectate în ultimul plan
managerial.
Metodica pregătirii şi prezentării compartimentului 1 “ Calitatea tipurilor de bază a activităţii. Posibilităţi şi
resurse”. Pentru fiecare paragraf al acestui compartiment (şapte în total) este determinat grupul său de criterii şi de
indicatori. Trebuie, însă, de avut în vedere că informaţia raportului la acest compartiment se prezintă sub formă de
evaluare generalizată, ca rezultat al efectuării comparaţiilor şi formalizării în corespundere cu două criterii
generalizatoare. Informaţia paragrafelor 1.2, 1.4, 1.5, 1.8 poate fi analizată din punctul de vedere al criteriului perfecţiunii
abordării, iar informaţia paragrafelor 1.1, 1.3, 1.6, 1.7 – al criteriului suficienţei.
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Criteriul perfecţiunii abordării presupune determinarea nivelului de fundamentare a utilizării metodelor,
tehnologiilor, principiilor, aplicării sistematice; gradului lor de transfer în procesul de lucru şi influenţa lor asupra
rezultatelor finale.
Criteriul suficienţei are drept obiectiv evaluarea nivelului de asigurare a instituţiei de învăţămînt cu toate resursele
necesare, determinarea gradului lor de utilizare raţională şi de completare în instituţie.
Informaţia prezentată în raportul analitic trebuie să fie deplină, multilaterală şi obiectivă. Opiniile, argumentele şi
evaluările trebuie să se bazeze, după posibilitate, pe fapte incontestabile. Informaţia prezentată în raport trebuie să fie
logică şi laconică, iar raportul să fie scris într-un stil documentar.
1.1. Elevii. Autoevaluarea la acest compartiment trebuie să cuprindă următoarea informaţie despre elevi:
1. Numărul elevilor, înscrişi în anii de studii, formele de învăţămînt (cursuri de zi, serale, fără frecvenţă, de
alternativă) şi nivelurile de învăţămînt.
2. Proceduri de înscriere în instituţie. Se vor anexa probele de înscriere la fiecare treaptă, utilizate în ultimii 5 ani de
instruire (textual).
3. Numărul total de elevi din unitatea de învăţămînt şi numărul claselor complete în ultimii 5 ani.
4. Numărul mediu de elevi în clasă.
5. Numărul de complete de clasă, grupe şi numărul de elevi cuprinşi în fiecare din ele în ultimul an de studii.
6. Numărul de elevi care au fost promovaţi în anii de studii şi coeficienţii de promovare pe ultimii 5 ani de instruire.
7. Procentajul şcolarizării elevilor în ultimii 5 ani de studii.
8. Fluctuaţia elevilor, motivele, abandon, transferuri, retrageri (cu indicarea numărului de exmatriculări, date pentru
ultimii 5 ani).
9. Raportul procentual dintre numărul elevilor la momentul înscrierii şi a celor promovaţi la examenele de absolvire
sau de bacalaureat.
10. Numărul elevilor cu tutelă şi procentajul şcolarizării lor.
11. Coeficientul elevilor eminenţi pe trepte în ultimii 5 ani de studii.
12. Coeficientul elevilor ce însuşesc materia pe note de 5-6 pe trepte în ultimii 5 ani.
13. Procentajul frecvenţei elevilor pe clase şi totalul pe instituţie în ultimii 5 ani de studii (cauza absenţelor:
motivarea redusă a elevilor, starea sănătăţii).
14. Coeficienţii nereuşitei şcolare pe trepte, motive (în ultimii 5 ani de studii).
15. Programe educaţionale şi culturale:
— cu indicarea numărului de cercuri pe obiecte şi procentul de elevi, cuprinşi în activitatea lor în ultimul an de
studii.
— cu indicarea numărului activităţilor extraşcolare, organizate în cadrul instituţiei în ultimul an de studii.
16. Numărul locurilor premiante, obţinute în cadrul olimpiadelor raionale, municipale; fiind nominalizaţi elevii
participanţi la concursurile sau olimpiadele naţionale şi internaţionale.
17. Alimentarea elevilor.
18. Încadrarea absolvenţilor claselor IX (total absolvenţi, au primit act de studii, certificate de audiere, continuă
studiile în liceu, continuă studiile în şcoala medie, continuă studiile în şcoala profesională, continuă studiile în
colegiu, continuă studiile/cursurile, încadraţi în cîmpul muncii, rămaşi în afara oricăror activităţi).
19. Proporţia elevilor, admişi la nivelurile superioare de învăţămînt în ultimii 5 ani de studii.
1.2. Organizarea procesului de învăţămînt/instructiv. Realizarea autoevaluării la acest compartiment trebuie orientată
spre criteriile calităţii organizării procesului instructiv (criteriile funcţionalităţii, siguranţei), interpretate anterior.
În raportul analitic trebuie prezentate evaluările organizării procesului instructiv conform criteriilor nominalizate, cu
argumentări convingătoare (se acceptă evaluări experte şi opinii) că procesul instructiv în şcoală corespunde cerinţelor
stabilite şi asigură rezultate calitative.
Raportul nu se limitează numai la dezvăluirea criteriilor şi alcătuirea tabelelor; în el se prezintă informaţii
suplimentare care justifică plenitudinea şi perfecţiunea abordărilor în analiza şi evaluarea calităţii procesului instructiv.
1.3. Potenţialul metodic şi ştiinţific. Această parte a raportului presupune o analiză detaliată a calităţii lucrului
metodic şi ştiinţific în şcoală de pe poziţia sistematizării, rezultativităţii, dinamicii perfecţionării. Principalii parametri ai
potenţialului metodic şi ştiinţific se pot trata de pe poziţia creării în instituţia de învăţămînt a curriculumurilor (precum şi
cele de autor, şi cele experimentale); materiale ştiinţifice, metodice, didactice; metodicele de instruire şi de diagnosticare;
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banca de idei; formele organizatorice de lucru ştiinţific şi metodic, de selectare, generalizare şi răspîndire a experienţei
avansate.
În selectarea informaţiei la acest paragraf este important să se efectueze o analiză detaliată a activităţii reuniunilor
metodice şi a grupurilor de creaţie, care funcţionează în şcoală; să se determine eficienţa activităţii lor.
Este important să se facă o analiză a stării activităţii experimentale în şcoală, ca una dintre cele mai importante
direcţii de realizare a potenţialului ştiinţific şi metodic.
În cadrul descrierii şi caracterizării în raportul potenţialului metodic şi ştiinţific al şcolii este important de a se opera
cu date din anchetele profesorilor, cu evaluări comparative din diferite perioade, cu date despre creşterea unor componenţi
ai potenţialului metodic şi ştiinţific, cu fapte concrete despre elaborări ştiinţifice şi metodice inovative, recunoscute
oficial, cu elaborări ştiinţifice şi metodice publicate.
Pentru a caracteriza lucrul metodic şi ştiinţific în şcoală se foloseşte criteriul productivităţii, care reflectă aportul lui –
rezultatele generale ale procesului de învăţămînt. În acest caz, este rezonabil de a se utiliza indicatori “globali”, sistemele
de evaluare prin expertiză (de exemplu, evaluarea expertă a productivităţii lecţiilor demonstrative, a seminarelor
ştiinţifico-metodice, a activităţii grupurilor de creaţie şi a reuniunilor metodice). Dacă la dispoziţia celui care elaborează
raportul se află materiale cu caracter documentar despre evaluarea lucrului metodic şi ştiinţific în şcoală, ele pot fi
utilizate ca răspunsuri la unele chestiuni din paragraful dat.
1.4. Organizarea procesului educativ. Procesul educativ trebuie caracterizat de pe poziţiile acţională, sistemică şi
sistematică, a orientării individuale a personalităţii, perfecţionării şi corespunderii formelor de organizare. Un interes
deosebit trebuie acordat caracterizării acţiunilor de perfecţionare a sistemului de lucru educativ. La expunerea materiei
privind raportul pentru această direcţie este necesar de a se orienta spre grupul de criterii ale funcţionalităţii şi siguranţei,
care reflectă latura procesuală a calităţii activităţii educative. În lista indicatorilor care dezvăluie aceste criterii se pot
utiliza datele cantitative privind starea bazei tehnico-materiale a lucrului educativ, numărul de activităţi educative
realizate, starea disciplinei, respectarea legislaţiei şi ordinii sociale (conform datelor organelor de lucru cu minorii, în baza
statisticii infracţiunilor), datele anchetării profesorilor, elevilor şi părinţilor despre satisfacerea lor de starea lucrului
educativ, climatul moral-psihologic în colectivele claselor etc. Este raţional să se completeze indicatorii globali pentru
perioada analizată cu date comparative, care dezvăluie dinamica unor indicatori, arată greutatea specifică a indicatorilor în
totalurile sumative sau caracteristicile generalizate (de exemplu, dinamica dezvoltării reţelei de cercuri culturale, sportive
şi de creaţie tehnică în ultimii trei ani în şcoală; numărul elevilor care participă în lucrul educativ; procentul
respondenţilor din numărul profesorilor şi elevilor, satisfăcuţi pe deplin de climatul moral-psihologic în şcoală etc.).
În caz de necesitate, forma textuală şi tabelară a prezentării materiei în raport se poate completa cu grafice, diagrame.
Pentru claritatea expunerii şi o bună percepere a conţinutului, este raţional de a se completa cu date care au trecut o
prelucrare preventivă şi au fost grupate după anumiţi indicatori.
Scopul evidenţierii documentelor normative (externe şi interne) în raport este cel de a determina calitatea asigurării
lucrului metodic în baza criteriilor oportunităţii, sistematizării şi completitudinii. În raportul analitic trebuie de arătat
numai acei indicatori care reprezintă date statistice şi efectuează evaluarea reală în şcoală.
Analiza componenţilor liniari (adică a celor care au dreptul de a ordona/ controla îndeplinirea lor, acei care menţin
puterea administrativă asupra subalternilor lor) şi a subdiviziunilor funcţionale şi persoanelor cu funcţii (adică, a celor
care pot numai consulta conducătorii de linie, să pregătească pentru ei materiale analitice şi proiecte de decizii, să
îndeplinească diferite lucrări de gen educativ şi strict profesionale) este chemată să prezinte imaginea calităţii funcţiilor de
bază, realizate în managementul procesului educativ. Aici este vorba, în primul rînd, despre calitatea organizării, măsurate
conform criteriilor funcţionalităţii şi siguranţei (indicatorul balanţei drepturilor, atribuţiilor şi responsabilităţii, realizării
deciziilor manageriale, implicarea participanţilor procesului de învăţămînt în elaborarea deciziilor manageriale,
coordonării activităţii în toate subdiviziunile şi a persoanelor cu funcţii, balanţa centralizării şi descentralizării, optimului
structurii organizaţionale a managementului lucrului educativ, lipsa contradicţiilor între deciziile manageriale,
sensibilităţii obiectului managementului (sistemului lucrului educativ) faţă de acţiunile manageriale etc.).
Caracteristica calitativă a cadrelor, care organizează lucrul educativ în instituţia de învăţămînt, trebuie să dea
informaţia primară pentru determinarea ulterioară a calităţii activităţii reprezentanţilor administraţiei şi colectivului
pedagogic pentru managementul lucrului educativ. Pentru aceasta se utilizează criteriul capacităţii de muncă. Reieşind
din multidimensionalitatea acestui criteriu este preferabil ca materialul tabelelor să fie completat cu o caracteristică
cantitativă a cadrelor.

187

1.5. Conţinutul învăţămîntului. Acest aspect al calităţii presupune o caracterizare şi o evaluare amănunţită a
curriculumurilor realizate în şcoală, a planurilor de învăţămînt, de pe poziţiile perfecţionării, optimizării, nivelului de
complexitate, consecutivităţii logice şi continuităţii, realizării, diversităţii, armonizării, avîndu-se în vedere realizarea lor
de pe poziţiile naţională şi locală etc.
Caracterizînd curriculumurile, trebuie prezentată schema structural-logică a procesului de învăţămînt pentru întreaga
perioadă de aflare a elevului în şcoală, incluzîndu-se prognoza direcţiilor instruirii în sistemul continuu; lista
curriculumurilor; caracteristica şi cerinţele faţă de elevi, cărora le este adresat curriculumul; obiectivele realizării lor şi
rezultatele aşteptate; caracteristica condiţiilor organizatorico-pedagogice şi a tehnologiilor educaţionale, aplicate pentru
realizarea curriculumului; activităţi de corectare şi perfecţionare a curriculumului. La întocmirea acestei părţi a raportului
vor fi accentuate următoarele momente:
— particularităţile concrete ale proiectării conţinutului învăţămîntului în şcoală;
— corectarea activităţilor ce ţin de aplicarea planurilor de învăţămînt tip/cadru şi a curriculumurilor;
— logica dezvăluirii conţinutului învăţămîntului pe cicluri de instruire, în special în legătură cu diferenţierea,
integrarea, specializarea şi profilarea instruirii;
— abordările metodice şi organizatorice faţă de construirea blocului variativ, căutarea căilor de armonizare a
diferitor componente ale conţinutului învăţămîntului, asigurarea continuităţii lui în diverse verigi ale şcolii;
— evidenţierea principiilor şi căilor selectării conţinutului învăţămîntului, formarea setului de curriculumuri pentru
sistemul extraşcolar.
Criteriile principale ale calităţii conţinutului învăţămîntului, cu ajutorul cărora poate fi realizată evaluarea sînt:
eficienţa, oportunitatea, optimul, realizarea conţinutului.
Criteriul optimului referitor la calitatea conţinutului învăţămîntului permite corelarea alegerii curriculumelor,
variantelor de combinare a lor cu rezultatele instrucţiunii pronosticate şi reale cu condiţia respectării normelor de
securitate a activităţii instructive. În raport el poate fi dezvăluit prin indicatori valeologici, psihologici şi pedagogici
(oboseală, capacitate de muncă, nereuşură etc.).
Criteriul realizării determină mărimea plenitudinii realizării practice a ideilor, abordărilor, puse în curriculum,
planuri de învăţămînt. La aplicarea acestui criteriu, se poate opera cu evaluările şi faptele răspîndirii curriculumurilor
avansate în toate clasele, pe toată perioada instruirii; cu numărul de cursuri implementate; cu evaluările experte a
posibilităţii profesorilor de a lucra cu diverse curriculumuri; cu posibilităţile extinderii experienţei de lucru cu
curriculumurile experimentale şi de autor.
Astfel, în raport se punctează:
1. Prevederile planurilor de învăţămînt pe forme, trepte şi niveluri de învăţămînt, prezentarea în anexă a planurilor
de învăţămînt similare sau alternative celor de stat, modalităţi de actualizare a planurilor de învăţămînt (de
argumentat textual).
2. Curriculumul disciplinelor de studii.
3. Formaţiuni de studii (mărime): ani de studii, grupe/clase.
4. Elaborări de proiecte didactice, gradul de elaborare şi calitatea realizării lor (exemplificări).
5. Procedurile, utilizate de instituţie pentru a asigura controlul calităţii procesului de învăţămînt.
6. Numărul controalelor frontale, efectuate de către direcţia instituţiei conform planului anual de activitate (pentru
fiecare an din ultimii 5 ani de studii).
7. Procentajul realizării planului la acest capitol în ultimii 5 ani de studii.
8. Numărul controalelor tematice, efectuate conform planului anual (pentru fiecare an din ultimii 5 ani de studii).
9. Rezultatele implementării strategiilor managementului (exemplificări).
10. Rezultatele examenelor de absolvire la ciclul gimnazial şi liceal în ultimii 5 ani de studii:
— procentul elevilor ce au obţinut note între “8” şi “10”;
— procentul elevilor care au obţinut note între “5” şi “6”;
— procentul elevilor care nu au susţinut examenele.
11. Rezultatele testărilor, efectuate de către Ministerul Educaţiei şi Tineretului în ultimii 5 ani la clasa a IV-a.
12. Alte modalităţi de control, efectuate de administraţia instituţiei în ultimii 5 ani de studii.
13. Preocupările instituţiei (realizări şi intenţii) în domeniul modernizării procesului de învăţămînt.
14. Catedrele metodice, ce activează în instituţie (descriere succintă a activităţii lor).
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15. Numele şi prenumele profesorilor din instituţie a căror experienţă se studiază şi se aplică în realizarea procesului
instructiv.
16. Tehnologii moderne de instruire, aplicate sau experimentate în instituţie (de enumerat).
17. Acordurile cu alte instituţii privind realizarea obiectivelor din planurile de învăţămînt.
18. Alte programe educaţionale şi culturale (tipuri, durată, participare).
1.6. Condiţiile material-financiare şi infrastructura învăţămîntului. Pentru pregătirea acestei părţi a raportului în afară
de caracteristica formală a stării materiale, bazei instructive (clase, laboratoare, terenuri etc.), stării financiare a şcolii,
trebuie să se reflecte abordările constituite în politica de gospodărire, creşterea bazei tehnico-materiale. Aceasta reiese din
necesitatea includerii în spectrul activităţii manageriale a administraţiei şcolii a tuturor obiectelor de competenţă, stipulate
pentru instituţia de învăţămînt în Legea învăţămîntului Republicii Moldova, cît şi, dictate parţial, de logica
managementului resurselor, fixate în standardele internaţionale ale calităţii ISO.
Analizînd aspectele, introduse în acest paragraf, este raţional de a indica toate datele lor reieşindu-se din calculul
normei, prevăzute pentru un instruit (de exemplu, a suprafeţei care revine unui elev, numărul de cărţi din biblioteca care
revine unui elev, volumul anual de mijloace bugetare şi nebugetare prevăzute pentru un elev etc.).
Important este de a arăta tendinţele schimbării infrastructurii învăţămîntului în creşterea indicatorilor în anumite
perioade.
În continuare punctăm compartimentele de bază ale raportului de evaluare:
I. Bază tehnico-materială a instituţiei de învăţămînt:
1. Spaţii de învăţămînt, deţinute sau folosite de instituţie şi regimul juridic al deţinerii sau folosiri lor, cu indicarea
capacităţii după proiect (locuri), a metrajului general şi celui destinat procesului instructiv-educativ, anul
construcţiei.
2. Amplasarea spaţiilor de instruire (cu indicarea metrajului pentru fiecare sală de studii, laborator şi alte spaţii în
parte).
3. Calitatea spaţiilor de instruire, corespunderea spaţiilor pentru activităţile desfăşurate, apeduct, canalizare.
4. Procentajul de suprafaţă – lipsă în instituţie, luîndu-se în consideraţie cerinţele sanitaro-igienice şi numărul
elevilor din instituţie.
5. Condiţii de iluminare corespunzătoare asigurării unei bune vizibilităţi.
6. Condiţii corespunzătoare de încălzire (temperatura); termoficare (centralizată cu cărbune, centralizată cu gaze,
centralizată cu păcură, sobe).
7. Condiţii corespunzătoare privind curăţenia interioară şi exterioară a şcolii.
8. Condiţii de ventilare a spaţiilor.
9. Dotarea spaţiilor de instruire (clasele, cabinetele, etc.).
10. Dotarea laboratoarelor cu utilaj şi materiale necesare (pentru echipamente importante se vor menţiona parametrii
de calitate, performanţele, uzura).
11. Dotarea sălilor sportive cu inventar sportiv, respectarea regimului de protecţie, căldură, starea sanitară.
12. Asigurarea atelierului de educaţie tehnologică cu utilaj şi materiale necesare, respectarea tehnicii securităţii.
13. Dotarea bibliotecilor: suprafaţa, numărul total de volume, inclusiv manuale (de bază şi alternative), procentajul
asigurării cu manuale a elevilor, numărul total de titluri ce revine unui elev, dotări tehnice ale bibliotecii,
numărul de locuri în sala de lectură. Structură şi dotare.
14. Volumul finanţării, a alocaţiilor pentru completarea fondului bibliotecii (în ultimii 5 ani).
15. Mijloace tehnice şi alte utilaje pentru procesul educaţional: computere, centrul de calcul, centrul multimedia,
editura, tipografia.
16. Mijloace audiovizuale, utilizate în procesul de învăţămînt (filme didactice pe casete video, casete audio,
diapozitive, folii pentru retroproiecţie etc., material grafic) pentru toate disciplinele de învăţămînt.
17. Echipament audiovizual.
18. Mobila şcolară/anul procurării (bănci, scaune, dulapuri, table şcolare).
19. Unităţi de sprijin pentru procesul de învăţămînt: bazin de înot, grădină botanică, lot experimental, ferme, muzee,
clinici etc. Structură şi dotare.
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20. Servicii sociale pentru elevi: 1. Cămine (capacitate, dotare); 2. Cantină (capacitate, dotare); 3. Baze sportive,
terenuri sportive (capacitate, dotare, tipuri); 4. Servicii culturale (tipurile instituţiilor de cultură, capacitatea şi
dotarea lor).
21. Servicii sociale pentru personalul didactic.
22. Spaţiul mediu de instruire pentru un elev.
23. Spaţiul per elev în laboratoare şi ateliere şcolare.
24. Date diferenţiate pe clase sau alte spaţii de curs, destinate lecţiilor, seminarelor, lucrărilor practice, lucrărilor de
laborator, pe biblioteci, pe unităţi de sprijin pentru procesul de învăţămînt.
II. Activitatea economico-financiară:
1. Veniturile şi cheltuielile bugetului instituţiei pe ultimii 5 ani conform bugetului executat şi bilanţului financiar:
Venituri pe surse de finanţare; Cheltuieli pe destinaţie.
2. Venituri extrabugetare (din contul de arendă a încăperilor etc.).
3. Taxele şcolare (în cazul instituţiilor de învăţămînt privat): Dinamica din ultimii 5 ani; Costul mediu per elev în
funcţie de nivelurile de învăţămînt (la instituţiile de învăţămînt particular); Modalităţi de plată. Garanţii de plată.
Relaţii cu debitorii; Totalul veniturilor obţinute din taxe.
4. Organizarea managementului financiar în cadrul instituţiei de învăţămînt.
5. Investiţii: – Surse de finanţare; – Destinaţii ale investiţiilor; – Investiţii în reparaţii capitale; – Investiţii capitale
în reparaţii capitale.
6. Cheltuieli medii pentru un elev: – Cheltuieli de personal; – Cheltuieli materiale; – Cheltuieli de investiţii,
procentajul investiţiilor pentru baza materială (cel puţin 25% în cazul instituţiilor particulare).
1.7. Potenţialul cadrelor pedagogice. Informaţia analitică la acest paragraf trebuie să reflecte stilul managerial al
personalului în instituţia de învăţămînt, suficienţa acţiunilor de susţinere a nivelului cerut de potenţial a cadrelor, eficienţa
lucrului social în interesul majorării satisfacţiei şi motivaţiei lucrătorilor. Cu ajutorul tabelelor, datelor statistice, faptelor
şi evaluărilor se cere de a forma baza informaţională pentru evaluarea calităţii potenţialului de cadre mai întîi, din punct de
vedere, a capacităţii de muncă.
Capacitatea de muncă poate fi evaluată cu ajutorul indicatorilor competenţei, satisfacţiei de relaţii reciproce,
orientării personalităţii pedagogilor, activismului de a se autoperfecţiona, creativităţii în activitate.
Posibilitatea obţinerii unor astfel de evaluări trebuie să fie asigurată de plenitudinea informaţiei statistice iniţiale, de
corectitudinea cercetărilor sociologice, care garantează obiectivitatea rezultatelor obţinute.
În lista activităţilor de îmbunătăţire a componenţei calitative şi folosirii raţionale a potenţialului cadrelor este raţional
de a se include activităţi destinate perfecţionării mecanismelor de atestare la nivelul şcolii, salarizării muncii, micşorării
fluxului de cadre, ridicării potenţialului anumitor componente etc.
Pentru a ilustra unele tendinţe şi dinamica dezvoltării potenţialului de cadre, materialele statistice şi tabelele pot fi
însoţite de grafice şi diagrame.
În continuare punctăm compartimentele de bază ale raportului de evaluare care caracterizează cadrele didactice a
instituţiei de învăţămînt:
1. Statele de funcţii şi cadrele didactice la momentul depunerii cererii pentru acreditare.
2. Lista nominală a personalului administrativ al instituţiei cu indicarea următoarelor date: numele, prenumele,
funcţia, forma şi data angajării, locul de bază de muncă, studiile de bază, gradele manageriale/didactice,
vechimea în muncă, asigurarea normei didactice, starea sănătăţii.
3. Lista nominală a cadrelor didactice a instituţiei cu indicarea numelui, prenumelui, funcţiei, formei şi datei
angajării, locului de bază de muncă, studiilor de bază, gradelor didactice, vechimii în muncă, asigurării normei
didactice, stării sănătăţii cadrelor didactice.
4. Lista nominală a personalului auxiliar cu indicarea numelui, prenumelui, funcţiei, formei şi datei angajării,
locului de bază de muncă, studiilor de bază, vechimii în muncă, stării sănătăţii.
5. Structura pe categorii de vîrste şi vechime în muncă.
6. Procentajul cadrelor didactice titulare raportate la: numărul total de cadre didactice; numărul total de angajaţi.
7. Procentajul personalului de conducere raportat la numărul cadrelor didactice titulare.
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8. Lista cadrelor didactice titulare ce au participat la activităţi de perfecţionare în ţară sau peste hotare în ultimii 5
ani de studii şi procentul acestora raportat la numărul total de cadre didactice titulare. Calificarea profesională,
pregătirea şi reprofilarea profesorilor.
9. Politica privind formarea continuă a personalului didactic.
10. Rata personalului didactic (cu prezentarea listei nominale) cu performanţe în activitatea metodică, didactică şi
ştiinţifică cu descrierea acestei activităţi (obţinerea masteratului, doctoratului, publicaţii de specialitate şi în
domeniul psihopedagogiei, elaborarea de manuale şcolare, materiale didactice etc.).
11. Lista nominală a cadrelor didactice ce deţin decoraţii guvernamentale (de nominalizat persoanele, denumirea
decoraţiilor şi anul înmînării).
12. Procentajul cadrelor cu studii superioare din numărul total de cadre didactice şi din numărul cadrelor didactice
titulare.
13. Procentajul cadrelor cu studii superioare de scurtă durată din numărul total de cadre didactice şi din numărul
cadrelor didactice titulare.
14. Procentajul cadrelor cu studii superioare incomplete din numărul total de cadre didactice şi din numărul cadrelor
didactice titulare.
15. Procentajul cadrelor didactice cu grad didactic managerial superior din numărul total de cadre didactice şi din
numărul cadrelor didactice titulare.
16. Procentajul cadrelor didactice cu grad didactic managerial I din numărul total de cadre didactice şi din numărul
cadrelor didactice titulare.
17. Procentajul cadrelor didactice cu grad didactic managerial II din numărul total de cadre didactice şi din numărul
cadrelor didactice titulare.
18. Procentajul cadrelor didactice cu grad didactic superior din numărul total de cadre didactice şi din numărul
cadrelor didactice titulare.
19. Procentajul cadrelor didactice cu grad didactic I din numărul total de cadre didactice şi din numărul cadrelor
didactice titulare.
20. Procentajul cadrelor didactice cu grad didactic II din numărul total de cadre didactice şi din numărul cadrelor
didactice titulare.
21. Numărul cadrelor didactice angajate prin cumul.
22. Procentajul cadrelor didactice angajate prin cumul raportat la numărul cadrelor didactice titulare.
23. Gradul de acoperire cu personal nedidactic.
24. Continuitatea personalului didactic titular/cu norma de bază în unitatea de învăţămînt (pentru ultimii 5 ani de
activitate).
25. % fluctuaţiei cadrelor didactice din ultimii 5 ani de activitate.
26. Sistemul de stimulare a cadrelor didactice.
27. Numărul de specialişti lipsă cu enumerarea disciplinelor ce nu se predau în instituţie din lipsă de specialişti.
28. Atmosfera de lucru în instituţie (creativă, conflictuală, etc.) cu argumentare textuală.
29. Raportul dintre numărul de elevi şi numărul total de cadre didactice.
1.8. Managementul instituţiei de învăţămînt şi al procesului de învăţămînt. Destinaţia acestui paragraf constă în
determinarea particularităţilor sistemului managerial al instituţiei de învăţămînt şi a tendinţelor lui de perfecţionare. În
expunerea schemei funcţional-structurale a managementului şcolii şi procesului de învăţămînt trebuie de prezentat separat
toate subdiviziunile principale, persoanele cu funcţii, care participă în procesul de conducere; de arătat caracterul
legăturilor, subordonarea lor, atribuţiile funcţionale de bază, drepturile, domeniul competenţelor. Informaţia poate fi
prezentată sub formă de text, tabele sau figuri.
În structura managerială funcţional-structurală se includ toţi subiecţii reali ai procesului managerial, care reprezintă
structurile liniare sau funcţionale, prevăzute de Statutul şcolii şi alte documente normative.
În raport trebuie de acordat atenţie reflectării tuturor particularităţilor caracteristice sistemului managerial al şcolii şi
procesului de învăţămînt, deoarece în prezent spectrul diversităţii sistemelor de acest gen începe de la cele cu centralizare
rigidă pînă la cele matriciale, descentralizate cu legături orizontale dezvoltate şi cu un grad înalt de libertate a verigilor
ierarhice manageriale inferioare. Raportul centralizare – descentralizare poate fi reflectat, indicîndu-se nivelul, unde se iau
cele mai importante decizii pentru şcoală, cine organizează îndeplinirea şi controlul lor.
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Analiza circulaţiei informaţiei manageriale (dispoziţii, ordine, anunţuri, comunicări, rapoarte) se face pentru a stabili
eficienţa canalelor existente de informaţie în şcoală (cît de repede ea poate ajunge de la conducător la executor sau invers;
cîţi intermediari o transmit; care este probabilitatea denaturării informaţiei etc.).
În cazul perfecţionării tehnicii şi tehnologiei, introducerii soluţiilor inovative în domeniul managementului şcolii,
este nevoie ca ele să fie caracterizate desfăşurat. Faptul că administraţia şcolii aplică în cadrul autoanalizei criterii şi
indicatori pentru determinarea eficienţei manageriale demonstrează maturitatea managementului. Astfel de exemple pot
servi criteriile: adaptarea, flexibilitatea, operativitatea, siguranţa ş.a. Fiecare şcoală poate utiliza criteriile şi indicatorii săi,
diferiţi de cei indicaţi anterior. Important este ca pentru acestea să existe mecanismul de evaluare şi de formare a statisticii
în baza datelor selectate. Formarea fondului de indicatori ai eficienţei managementului în şcoală se rezolvă în baza
satisfacţiei. Evaluarea cantitativă conform indiciului satisfacţiei se obţine prin anchetare. Satisfacerea personalului şcolii
de stilul şi eficienţa conducerii reflectă unul din aspectele eficienţei (sociale).
Este important ca raportul să conţină acţiunile, paşii şi măsurile întreprinse pentru managementul dezvoltării
sistemului de învăţămînt al şcolii. Reflecţia trebuie să cuprindă aspectul propriu-zis managerial şi, în particular, însuşirea
de către administraţie, cît se poate de mult, a tipurilor de management. Plenitudinea însuşirii tipurilor de management
trebuie ilustrată în baza exemplelor soluţionării problemelor, sarcinilor concrete. În cazul existenţei experienţei de aplicare
a programului de dezvoltare a sistemului de învăţămînt în şcoală se cere de a evidenţa consecinţele acestui program
(priorităţile, montările programate, termenii de realizare a lor, rezultatele aşteptate etc.).
Documentele normative, standardele şi normele aplicate în managementul procesului de învăţămînt, pot cuprinde
documente, standarde şi norme, acceptate atît în exterior, cît şi în interiorul şcolii. Acestea pot fi normele şi cerinţele faţă
de acumularea, păstrarea şi transmiterea informaţiei analitice despre reuşită în şcoală, lucrul metodic, darea de seamă;
documentele, care reglează activitatea unor sau altor organe, subdiviziunile, sectoarele procesului de învăţămînt
(Regulamentul despre reuniunile metodice, Drepturile şi obligaţiile elevilor, Regulamentul despre Consiliul profesoral
etc.).
Lista documentaţiei de planificare, de evidenţă şi de dare de seamă, băncile de date, folosite în managementul
procesului de învăţămînt, trebuie să includă toate formele de documente, care sînt în şcoală, atît informaţiile acumulate
(date despre reuşită, registrele clasei, dări de seamă ale reuniunilor metodice, informaţiile despre evaluarea absolvenţilor,
atestarea cadrelor didactice etc.).
Materialul analitic pentru acest paragraf trebuie să ducă la formarea imaginii despre particularităţile managementului
procesului de învăţămînt (repartizarea drepturilor, atribuţiilor, responsabilităţilor, domeniilor de competenţă). Trebuie de
arătat mecanismul real al managementului procesului de învăţămînt, cum se asigură funcţionarea lui optimă, ce relaţii
reciproce s-au creat între administraţie, profesori; întrunirile metodice în soluţionarea unor obiective, cine şi care funcţii le
îndeplineşte. Prin cicluri manageriale de mare durată se subînţeleg ciclurile, care se împart în mai mult de un an de studiu,
pe parcursul cărora se soluţionează obiective de perfecţionare, dezvoltare, înnoire a procesului de învăţămînt – trecerea la
un sistem nou de evaluare a cunoştinţelor, introducerea noilor curriculumuri, efectuarea experimentelor pedagogice etc.
De asemenea, ca şi descrierea managementului şcolii, trebuie de adus lista criteriilor şi indicatorilor, real folosiţi în
procesul de învăţămînt pentru evaluarea eficienţei managementului instituţiei de învăţămînt (în listă se pot indica numărul
de abateri în planificare, numărul de verificări ale lecţiilor; criteriile – satisfacţia profesorilor, elevilor de organizarea
procesului de învăţămînt etc.).
În continuare trecem în revistă Metodica pregătirii şi prezentării compartimentului 2 “Calitatea rezultatelor
activităţii şcolii, verigilor ei, participanţilor procesului de învăţămînt.” Parametrii rezultativi ai calităţii, incluşi în
compartimentul 2, se reperează pe două criterii generalizatoare, care contribuie la efectuarea analizei şi evaluării calităţii
rezultatelor activităţii şcolii. Primul este criteriul importanţei (se referă la informaţiile din paragrafele 2.1, 2.2, 2.4, 2.6,
2.7), al doilea este criteriul volumului (se referă la informaţiile din paragrafele 2.3, 2.5).
Sensul criteriului importanţei constă în evaluarea nivelului importanţei rezultatelor atinse din punct de vedere al
cerinţelor normative, intereselor sociale şi intereselor participanţilor la procesul de învăţămînt, perspectivelor dezvoltării
instituţiei de învăţămînt, plenitudinii cuprinderii tuturor domeniilor şi direcţiilor da activitate.
De criteriul volumului se ţine cont atunci, cînd parametrii rezultativi ai calităţii trebuie exprimaţi în indici cantitativi.
În cazul dat prin volum se exprimă nivelul îndeplinirii planurilor, programelor, curriculumuri, scopurilor preconizate;
gradul de corespundere a rezultatelor obţinute şi poziţia normativă a standardelor, celor mai bune performanţe ale
instituţiilor de învăţămînt cu acelaşi statut.
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2.1. Instrucţiunea elevilor şi absolvenţilor. În acest paragraf al raportului se include informaţia analitică necesară şi
suficientă pentru a demonstra cum se reflectă în funcţionarea şcolii şi organizarea procesului de învăţămînt, instrucţiunea
elevilor şi absolvenţilor.
Pentru a mări precizia şi obiectivitatea evaluării instrucţiunii elevilor se prevede ca în raport să se conţină analiza
informaţiei dărilor de seamă, obţinută prin diferite forme de evaluare la nivelul şcolii primare, gimnaziu şi liceu (testarea,
reuşita curentă, examenele de promovare şi BAC etc.). Se foloseşte, de asemenea, informaţia acumulată în cadrul
verificărilor “externe” şi “interne” de constatare a nivelului de formare la elevi a cunoştinţelor, priceperilor şi
deprinderilor (inspecţii, comisii de examinare independente, testarea elevilor în sistemul atestării şcolii, susţinerea
examenelor în sistemul “şcoală-instituţie superioară de învăţămînt etc.), informaţia care reflectă rezultatele realizării
curriculumului de bază şi a curriculumului de nivel avansat.
Forma prezentării datelor despre instrucţie, reuşită trebuie să asigure posibilitatea comparaţiei de tipul:
— reuşita în clasele primare, gimnaziale, liceale;
— reuşita şi totalurile examenelor în clasele, care studiază curriculumul de bază şi curriculumul de nivel avansat;
— starea reuşitei şi succesele la examenele de finisare şi de promovare;
— susţinerea examenelor de totalizate “externe” şi “interne” în faţa comisiilor de examinare independente;
— reuşita elevilor şi rezultatele testării lor în sistemul atestării şcolii sau cercetărilor de monitoring al şcolii după
program şi cu implicarea specialiştilor Agenţiei de evaluare;
— numărul examenelor finale, susţinute în şcoală la disciplinele care se consideră de promovare/înmatriculare în
învăţămîntul superior;
— calitatea examenelor absolvenţilor la disciplinele şcolare în anul curent şi din ultimii trei ani.
Datele din rapoartele de dare de seamă a examenelor şi testărilor trebuie prezentate sub formă de procente grupate nu
după numărul de atestaţi, ci a evaluării cu note mai jos de nota “5” şi mai sus de nota “5”. Datele despre reuşită se prezintă
ca media obţinută pe clase paralele etc. după sistemul de notare de 10 puncte, aplicat în şcoală. În afară de prezentarea
datelor despre reuşită, despre rezultatele testării şi susţinerii examenelor în raport, trebuie de asemenea de prezentat
analiza instrucţiei elevilor şi absolvenţilor şcolii de pe poziţia dinamicii lor, satisfacţia elevilor, care au rezerve faţă de
aportul şcolii, aportul fiecărei verigi a şcolii şi reuniunilor metodice în rezultatul global. Drept reper pentru analiză şi
evaluare, în cazul dat pot, servi criteriile eficienţei pedagogice şi optimizării.
Criteriul eficienţei pedagogice permite să se determine nivelul instrucţiunii absolvenţilor, gradul corespunderii
nivelului şi conţinutului pregătirii lor în conformitate cu particularităţile individuale, cerinţele şi necesităţile sociale.
Criteriul eficienţei pedagogice se poate diagnostica cu ajutorul indicatorului numărului de persoane, înmatriculate în
instituţiile superioare de învăţămînt, numărului de locuri cîştigate la olimpiadele din afara şcolii, volumul performanţelor
personale ale elevilor, nivelul satisfacţiei absolvenţilor de realizarea deplină a propriilor posibilităţi în procesul instruirii în
şcoală.
Criteriul optimizării permite compararea cheltuielilor de timp, forţe, resurse şi rezultatelor obţinute sub formă de
instrucţiune a elevilor şi absolvenţilor. Conform acestui criteriu, în raport pot fi aduse date despre compararea numărului
de profesori de categoria I şi cea superioară cu numărul cîştigătorilor competiţiilor la olimpiadele extraşcolare; despre
corespondenţa evaluărilor “externe” şi “interne” ale atestării absolvenţilor; numărul absolvenţilor, care se ocupă conform
curriculumului de nivel ridicat şi numărul celor înmatriculaţi în şcolile superioare, numărul elevilor eminenţi şi numărul
celor satisfăcuţi de realizarea deplină a potenţialului său în cadrul instruirii; indicatorii reuşitei şi a oboselii elevilor etc.
La includerea datelor de comparaţie şi analiză în raport trebuie să se prezinte în mod obligator materialul primar, care
a servit drept sursă pentru analiză, precum şi metodica efectuării analizei şi comparărilor (formulele de lucru,
mecanismele formalizării datelor şi agregării evaluărilor).
2.2. Educaţia elevilor şi absolvenţilor şcolii. Drept bază pentru pregătirea acestui paragraf servesc rezultatele
anchetării anonime, unde se evaluează, conform scalei de 5 puncte, nivelul de formare la elevi şi absolvenţi a atitudinii
faţă de diferite obiecte şi procese ale mediului ambiant. Diagnosticării i se supun componenta cognitivă, emoţională şi
practică a atitudinilor. Eşantionul de anchetare trebuie să cuprindă nu mai puţin de 75% din elevii gimnaziului (clasele VVIII) şi liceului (clasele X), care reprezintă toate clasele paralele, precum şi 100% elevi din clasele absolvente (clasele IX
şi XII).
În raport se prezentă forma anchetei şi valorile medii ale evaluării pentru fiecare itim al anchetei; datele despre
gimnaziu şi liceu (cu excluderea claselor absolvente), clasele absolvente IX şi XII se prezintă sub formă de tabele.
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Modelul anchetei pentru determinarea relaţiilor şi educaţiei elevilor se prezintă în continuare, poate fi propusă o
variantă proprie.

Anchetă
Stimate elev,
În legătură cu efectuarea de către şcoală a autoevaluării calităţii învăţămîntului, vă rugăm să evaluaţi după scala
de 5 puncte nivelul formării, manifestării atitudinilor Dvs, care reprezintă chipul social-personal al elevului
contemporan. Avînd în vedere că organizatorii anchetării nu sînt interesaţi de datele individuale, ci numai de cele
generalizate pentru clasele a V, VI, VII, VIII, IX, X, XI şi XII-a, ancheta este anonimă. De aceea vă rugăm să nu semnaţi
ancheta dată, dar să vă expuneţi într-un mod cît se poate de precis şi obiectiv părerea referitor la propria persoană.
Criteriile de evaluare:
5 puncte – indicele exprimat la maxim, apreciere înaltă, pozitivă;
4 puncte – indicele exprimat destul de plin, aprecierea mai mult pozitivă,
decît negativă;
3 puncte – indicele nu este exprimat deplin, aprecierea este satisfăcătoare;
2 puncte – indicele este exprimat mai mult negativ, decît pozitiv;
1 punct – indicele este exprimat totalmente negativ.
Evaluarea acordată itimului din tabel este exprimată prin numărul respectiv de puncte, se subliniază, sau se
încercuieşte, sau se taie.
N/
o

Scala de
evaluare

Itemii

1a

Nivelul de concepere a lumii obiectuale în ansamblu

1-2-34-5

1b

Sînt satisfăcut de participarea mea în viaţa lumii obiectuale,
pentru că sînt parte a lui

1-2-34-5

1c

Gradul de dorinţă de a face ceva real în această lume

1-2-34-5

2a

Nivelul de înţelegere a complexităţii lumii vii şi naturii moarte

1-2-34-5

2b

Necesitatea de a comunica cu natura

1-2-34-5

2c

Importanţa eforturilor mele, participarea la protecţia naturii

1-2-34-5

3a

Nivelul de însuşire a normelor, regulilor şi tradiţiilor, acceptate
în societate

1-2-34-5
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3b

Necesitatea de a mă conduce de norme, reguli şi tradiţii,
acceptate de societate

1-2-34-5

3c

Comportamentul şi acţiunile mele corespund normelor, regulilor
şi tradiţiilor, acceptate în societate

1-2-34-5

4a

Laturile forte şi slabe ale caracterului meu

1-2-34-5

4b

Dorinţa de mă perfecţiona şi a evalua progresul

1-2-34-5

4c

Autocontrolul, eforturile în autoeducaţie

1-2-34-5

5a

Conştientizarea alegerii profesiei mele, domeniului, unde aş
dori să muncesc după şcoală

1-2-34-5

5b

Dorinţa de a munci, a realiza o evaluare

1-2-34-5

5c

Priceperea, obişnuinţa mea de a munci

1-2-34-5

6a

Cunoaşterea normelor de relaţii în societate, cu persoanele de
aceeaşi vîrstă

1-2-34-5

6b

Necesitatea de a urma normele morale în relaţiile cu persoane
de aceeaşi vîrstă,
mai în vîrstă

1-2-34-5

6c

Corectitudinea acţiunilor mele în clasă, familie, în relaţiile cu
prietenii şi cunoscuţii pot fi evaluate cu

1-2-34-5

7a

Nivelul meu de înţelegere a necesităţii de învăţare, de dobîndire
a noi cunoştinţe, de însuşire a ştiinţelor

1-2-34-5

7b

Satisfacţia privind familiarizarea cu noi cunoştinţe, însuşirea lor

1-2-34-5

7c

Nivelul eforturilor mele pentru autoinstruire, pentru studii

1-2-3-
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4-5

Mulţumim pentru răspuns sincer!!!
2.3. Succesele personale ale pedagogilor. Acestea se tratează cu indicii performanţelor profesorilor în perfecţionarea
profesionalismului, procesului de învăţămînt, conducerii activităţii extraşcolare a elevilor, autorealizării culturale,
ştiinţifice şi creative. Lista acestor realizări poate fi completată.
Aici trebuie, însă, să se ţină cont de faptul că nu pot fi raportate la nomenclatura performanţelor personale rezultatele
pentru îndeplinirea obligaţiunilor funcţionale pedagogice (de exemplu, elaborarea materialelor metodice la o temă de
instruire, pregătirea panourilor pentru cabinet, trecerea cursurilor de perfecţionare la cursuri speciale etc.).
Este important să se analizeze în raport succesele personale pentru anumite grupuri de profesori (în dependenţă de
vechimea în muncă, de categorii), după domenii de discipline, precum şi să se prezinte, după posibilitate, dinamica lor
pentru o perioadă de cîţiva ani. Datele despre succesele personale trebuie prezentate în indici numerici absoluţi, iar în
paranteze de indicat valoarea lor în procente, în raport cu totalul numeric al membrilor colectivului pedagogic (de
exemplu – 4 (6,3%).
2.4. Rezultatele perfecţionării procesului de învăţămînt. În acest paragraf se prezintă raportul detaliat despre
rezultatele ce ţin de perfecţionarea planului de învăţămînt, curriculum, şi de organizarea procesului de învăţămînt,
implementarea inovaţiilor, efectuarea experimentelor pedagogice, asimilarea curriculumului etc. Trebuie de avut în vedere
că în calitate de rezultate se arată acele aspecte şi blocuri ale activităţii, unde s-a atins obiectivul preconizat iniţial;
termenul de realizare a expirat, sînt rezultate considerabile; care trebuiesc realizate pe viitor, dar la momentul prezentării
raportului sînt doar rezultate pe etape, cu importanţă considerabilă.
De rînd cu completarea tabelelor, rezultatele perfecţionării procesului de învăţămînt pot fi expuse, de asemenea,
textual. O mare importanţă aici o are analiza elementelor, legate de exemplu, de comparaţia inovaţiilor, implementarea
ideilor cu efect pedagogic, social, economic (economie de mijloace băneşti, bugetului general de timp, majorarea
securităţii activităţii de învăţămînt, satisfacţia participanţilor la procesul de învăţămînt etc.).
În raport pot fi reprezentate elementele perfecţionării procesului de învăţămînt, realizate din iniţiativa şi programele
organelor manageriale superioare, dacă şcoala, în rezultatul iniţiativei sau îndeplinirii planificate, a participat la realizarea
cercetărilor, experimentelor, proiectelor.
2.5. Succesele şcolii şi nivelul ei de influenţă asupra societăţii, alte sisteme de învăţămînt. Acest paragraf
presupune expunerea rezultatelor şcolii ca sistem, instituţie de învăţămînt, rezultate ţinînd de participarea la concursuri
raionale şi municipale, spartachiade, olimpiade la obiectele de studiu etc. Sensul general al informaţiei analitice din acest
paragraf constă în selectarea datelor generalizate care permit compararea cu instituţii de învăţămînt asemănătoare,
determinarea rating-ul şcolii pentru diferite direcţii de activitate. De rînd cu realizările şcolii în anul curent de studii, este
important de adus date, ce ar permite prezentarea dinamică a imaginii realizărilor pentru cîţiva ani.
Pe lîngă materialele statistice, fapte, trebuie prezentată informaţia analitică despre ele, pentru a trage concluzii despre
volumul şi importanţa lor. Operînd cu date despre înmatricularea absolvenţilor în universităţi, importă să fie indicat
numărul de înmatriculaţi la buget şi la contract, precum şi a celor înmatriculaţi conform schemei “şcoală – universitate”.
La prezentarea datelor despre nivelul dezvoltării infrastructurii de învăţămînt (edificii, cabinete, suprafeţe, recreaţii, săli,
cabinete speciale etc.), se pot indica, paralel, datele statistice medii pe raion, municipiu; în lipsa lor, valorile lor numerice
şi calculele pentru un elev.
Analizînd nivelul şi direcţiile de influenţă a şcolii asupra mediului social, alte sisteme de învăţămînt, trebuie
prezentat şi fundamentate prin cifre tot spectrul de legături “externe” ale şcolii, manifestarea activismului “extern”. În
calitate de exemple ale activismului “extern” al şcolii se pot aduce următoarele activităţi, acţiuni: concerte, acţiuni
ecologice, participarea în programe aprobate de organele guvernamentale; desfăşurarea seminarelor metodice pentru
reprezentanţii altor şcoli; acordare de servicii educaţionale licenţiate etc. Descrierea lor în raport trebuie să fie însoţită de
date analitice, caracteristici cantitative (numărul de participanţi, numărul de asistenţi, volumul serviciilor educaţionale (în
ore); numărul contractelor încheiate; numărul de consultaţii realizate; numărul locuitorilor, familiilor preocupate de lucrul
de patronat; numărul arborilor sădiţi, suprafeţelor înverzite etc.).
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2.6. Îndeplinirea planului de învăţămînt şi altor activităţi planificate. Particularitatea acestui paragraf din raportul
analitic constă în analiza minuţioasă şi elucidarea îndeplinirii de către şcoală a parametrilor de bază ai planului de
învăţămînt, curriculumului, ordinelor emise, deciziilor, acceptate de colectiv. Trebuie efectuată analiza celor mai
importante decizii “externe” şi “interne”, îndeplinirea cărora este prescrisă de către organele superioare ale conducerii
învăţămîntului.
Cauzele care nu permit să se îndeplinească în întregime parametrii planurilor de învăţămînt (volumul încărcăturii,
greutatea specifică a activităţilor individuale etc.), pot fi prezentate sub forma unui şir construit conform principiului
gradului de influenţă.
Se va analiza planul de învăţămînt în ansamblu, pe blocuri, pe componente, direcţii de instruire (profil umanist, profil
real), organizare în clasele primare, gimnaziale, liceale.
Analiza deciziilor, ordinelor, indicaţiilor, recomandărilor “externe” şi “interne” va fi prezentată sub formă de tabel,
grupîndu-se conform principiului apartenenţei unei direcţii, în continuare aplicîndu-se expertiza cu scala: “+” – îndeplinit;
“–” – neîndeplinit. La finele procedurii de analiză se determină procentajul îndeplinirii pe direcţii şi decizii manageriale.
Deciziile manageriale “externe” şi “interne” se analizează aparte. Este important să se prezinte în raport sau în anexele lui
etapele analizei deciziilor şi evaluării îndeplinirii lor, începînd cu întocmirea listei lor generale şi încheind cu determinarea
gradului de îndeplinire a deciziilor.
În cadrul analizei de către şcoală a activităţilor şi sarcinilor, a programelor de lungă durată, fiind incluse programele
şi proiectele “externe”, la care şcoala participă, se aplică procedura descrisă anterior, cu diferenţa doar că, evaluarea
gradului de îndeplinire nu se face cu aplicarea scalei dihotomice, ci se aplică scala procentelor proporţionale (0%; 25%;
50%; 75%; 100% realizare). Datele generalizate despre îndeplinirea programului/proiectului întreg se prezintă prin
valoarea medie aritmetică a evaluărilor, exprimată în procente (de exemplu, 75% + 25% + 50% + 0% + 100% + 75/% +
100%) : 7 = 60, 7 %).
2.7. Eficienţa socială a activităţii şcolii şi verigilor ei. Această eficienţă se determină prin diagnoza a trei grupuri de
respondenţi (elevilor şi părinţilor, profesorilor, reprezentanţilor domeniilor unde activează absolvenţii) privind satisfacerea
de activitatea şcolii, de calitatea învăţămîntului asigurată absolvenţilor, de prestarea serviciilor educaţionale; de condiţiile
activităţii pedagogice profesionale şi de instruire. În sarcina de evaluare se pot include: analiza plîngerilor, cererilor,
demersurilor la adresa administraţiei şcolii; numărul şi caracterul conflictelor şi discuţiilor de muncă; numărul
concedierilor din propria iniţiativă şi din iniţiativa administraţiei; activitatea de stimulare a lucrătorilor instituţiei de
învăţămînt, prezentarea pentru decorări, premii, luarea măsurilor de protecţie socială; nivelul dezvoltării canalelor de
schimb a informaţii cu absolvenţii şcolii. Fiecare dintre aceste aspecte ale eficienţii sociale trebuie dezvăluit în raportul
analitic prin valori cantitative, fapte concrete, material statistic. Datele, faptele, statistica trebuie să fie obiective, precise,
depline, exhaustive. De exemplu, informaţia despre numărul concedierilor salariaţilor în perioada analizată trebuie să
conţină date privind specificul concedierilor (cîte ţin de conflicte, de concedierii nelegitime etc.). În cadrul discuţiei cu
absolvenţii este raţional de a se opera cu date statistice. Lista cererilor, plîngerilor, demersurilor trebuiesc prezentate pe
deplin.
Pentru a demonstra cum administraţia şcolii determină/prognozează şi ridică nivelul satisfacerii elevilor, părinţilor,
altor persoane şi absolvenţilor, se evidenţiază sistemul de lucru al şcolii cu instrumentele, formele, modalităţile de primire
a informaţiei, statistica acumulată. Determinarea satisfacerii elevilor, părinţilor, profesorilor şcolii se stabileşte prin
aplicarea anchetelor, prezentate anterior.

VII.3. Evaluarea expertă a calităţii învăţămîntului în şcoală
Autoevaluarea calităţii învăţămîntului în şcoală permite evaluarea maximă şi pronosticarea calităţii învăţămîntului
sub toate aspectele. Dar această metodica necesita un volum mare de muncă şi cheltuieli considerabile de resurse. De
aceea în cercetarea noastră, în calitate de etapă începătoare la aplicarea metodicilor de acest tip, am elaborat evaluarea
expertă a calităţii învăţămîntului în şcoală. Principala deosebire a acestei metodici de cea anterioară constă în faptul că ea
este totalmente orientată spre aplicarea indicatorilor cantitativi. Utilizarea doar a indicatorilor cantitativi micşorează
valoarea rezultatelor evaluării calităţii învăţămîntului, deoarece indicatorii cantitativi şi scalele sînt mai sărace după
conţinut decît indicatorii calitativi, este axioma qualimetriei şi a teoriei evaluării calităţii.
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Expertiza, concepută în sens larg, se tratează ca o cercetare a unei probleme, care necesită cunoştinţe speciale şi
prezentarea unei concluzii motivate [152, р. 575]. Termenul evaluare expertă a fost utilizat pe larg pentru prima oară în
futurologie, încercîndu-se pronosticarea progresului ştiinţei şi tehnicii. Mai tîrziu el a fost aplicat în procedurile de
evaluare a calităţii produselor industriale, în activitatea judecătorilor, în competiţiile sportive, cît şi în concursurile de
activitate artistică. Actualmente termenul evaluare expertă este aplicat pe larg în pedagogie şi management [42, p. 288;
139, p.139].
Prin expertiză în genere, se înţelege orice procedură de clasificare a obiectelor sau de evaluare a gradului de
manifestare a calităţilor lor pe calea interogării persoanelor experte, care cunosc problema şi sînt capabili să expună
explicit şi precis opiniile lor la calităţile studiate [168, p. 94-110].
Termenul metoda expertizei înglobează un grup mare de proceduri, care se bazează pe prelucrarea euristică a
informaţiei, obţinută de la specialişti [84; 107]. Metoda evaluării experte este o procedură, care permite unui grup de
experţi să ajungă la o înţelegere/convenţie [127, p. 288], părtaşii acestei metode sprijinîndu-se pe intuiţie, experienţă şi
cunoştinţele omului în domeniul dat, unde această persoană poate fi considerată specialist. Astfel, în cadrul expertizei se
utilizează posibilităţile euristice ale omului, dîndu-i-se posibilitate ca în baza cunoştinţelor, experienţei şi intuiţiei să
obţină apriori evaluări ale fenomenelor studiate.
Aplicarea metodicilor experte este posibilă la soluţionarea unui cerc larg de probleme, precum şi, ca evaluare a
competenţei experţilor, organizarea şi asigurarea experţilor cu informaţie, elaborarea opiniei colective a experţilor etc.
Expertiza, astfel, este o posibilitate de studiere şi abordare multilaterală şi a calităţii învăţămîntului, unde decizia o ia
expertul – cercetătorul, care poate fi reprezentat de o grupă de persoane sau de o singură persoană. Mai menţionăm că
expertul se manifestă şi ca sursă primară de informaţie cantitativă, pe care o foloseşte atunci, cînd lipsesc alte modalităţi
de obţinere a informaţiei.
În cadrul cercetării vom menţiona că metodica expertizei trebuie să aibă la bază anumite principii de construire a
sistemului de evaluare expertă. În continuare vom enumera aceste principii:
— limitarea diversităţii opiniilor experte din contul egalării neomogenităţii informaţiei, prezente în grupul expert, la
etapa de formare de către fiecare expert a modelului propriu de legături cauzale şi consecinţe ale fenomenului
analizat;
— limitarea diversităţii opiniilor experte din contul abordării integrative a evaluării colective de experţi şi prin
permanenta concretizare în baza informaţiei noi venite din mediul extern;
— asigurarea de către un grup de experţi în cazul creării unui climat psihologic favorabil a circulaţiei unei informaţii
nedenaturate;
— efectuarea evaluării cantitative şi calitative în baza setului de indicatori stabili.
Evaluarea expertă poate fi individuală şi colectivă. Evaluarea expertă individuală s-a aplicat în cadrul convorbirii
expertului cu persoana care răspunde la un şir de întrebări. Eficienţa ei este determinată de caracterul şi orientarea
interogării. Pentru realizarea cu succes a expertizei individuale în cercetare s-au schiţat următoarele condiţii:
1) întrebările trebuie alcătuite astfel ca să se excludă posibilitatea interpretării neunivoce, adică să nu existe mai
multe înţelesuri;
2) la început se vor pune cele mai complicate şi generale chestiuni, ca să se treacă apoi la cele mai simple şi
particulare;
3) întrebările trebuie să fie logice şi legate reciproc;
4) timpul alocat pentru expertiză influenţează puţin exactitatea răspunsurilor.
Principalele dificultăţi ale expertizei individuale constau în intuiţia şi experienţa limitată a expertului.
Evaluarea expertă colectivă s-a aplicat pentru a se obţine evaluări autentice, această evaluare se sprijină pe opinia
“generalizată” colectivă. Evaluările în grup ne-au permis să selectăm arbitri în metodica rating, să stabilim criterii pentru
evaluarea obiectelor sistemului calităţii, să construim chestionare în acest scop.
În cadrul expertizei, în corespundere cu scopul activităţii, s-a aplicat discuţia deschisă şi interogarea cu ajutorul
chestionarelor. Discuţia deschisă se aplică în cadrul comisiei de experţi, pentru a se atinge racordarea ideilor, opiniilor şi a
scoate în relief punctele de vedere contradictorii. Succesul activităţii comisiei depinde de selectarea componenţei, precum
şi de nivelul organizării activităţii ei. Comisia, însă, se poate ciocni cu următoarele deficienţe:1) nu toţi experţii se implică
în aceeaşi măsură în studierea problemei; 2) asupra evaluării experţilor influenţează factorii îndepărtaţi de problemă
(autoritatea colegilor, dificultatea refuzului de la opinia sa, insistenţa oponentului etc.), adică grupul poate accepta în
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raţionamentele sale un compromis, neavînd ca orientare numai logica internă a fenomenului analizat; aceste dificultăţi, în
mare măsură, le-am aplanat aplicînd “asaltul de idei” şi metoda “Delfi”.
Eficienţa lucrului în cadrul expertizei depinde de selectarea specialiştilor, care participă la expertiză. Selectarea este
optimă, dacă nivelul de pregătire al experţilor se racordează cu scopul expertizei. În cercetare s-au stabilit sub formă
generalizată următoarele cerinţe faţă de componenţa grupului de experţi:
1. Cerinţele individuale faţă de expert care determină competenţa lui în problema calităţii învăţămîntului şi erudiţia
lui, caracterul creativ al activităţii, atitudinea pozitivă faţă de problema nominalizată. Pentru selectarea experţilor s-a
recurs la aplicarea întrebărilor speciale, prin răspunsul la care candidaţii în experţi trebuie să manifeste posibilităţile sale.
Răspunsul la fiecare întrebare se dă în timp scurt (aproximativ 10 min.). De asemenea candidatul îşi autoevaluează
cunoştinţele în domeniu, exprimînd aceasta prin punctaj. Chestionarele de acest fel permit să-i determinăm cunoştinţele şi
capacitatea de evaluare critică a posibilităţilor lui.
2. Experţii trebuie să fie competenţi, în special, în domeniile ştiinţelor pedagogice, management, psihologie,
qualitologie. Specializarea îngustă duce la raţionamente unilaterale. De aceea grupul de experţi trebuie să includă
specialişti din domenii înrudite etc. Componenţa grupului de experţi se determină în dependenţă de specificul problemei
analizate.
3. Regulile de lucru ale grupului de experţi, care determină condiţiile de lucru ale fiecărui expert în parte şi atitudinea
între grupul de experţi şi organizatorii studierii problemei calităţii învăţămîntului şi care se reduc la următoarele:
— informarea fiecărui expert despre rezultatele evaluării, efectuate de ceilalţi experţi, şi argumentele, care
fundamentează această evaluare;
— independenţa fiecărui expert în cadrul discuţiei privind rezultatele evaluării în grup şi a argumentării opiniei
personale;
— păstrarea anonimatului evaluării şi argumentelor fiecărui expert în raport cu alţi membri ai grupului;
periodicitatea corectării rezultatelor evaluării din contul informaţiei, venite din mediul extern.
4. Regulile evaluării expertizei colective depind de modalitatea măsurării factorilor şi fenomenelor evaluate.
Fiind aplicate diferite etape de lucru, în cadrul expertizei în cercetarea noastră am apelat la elaborarea algoritmului
evaluării experte care constă din următoarele etape:
1) formularea scopului expertizei şi a setului alternativ de variante a evenimentelor şi obiectelor, chestiunilor
evidenţiate pentru expertiză;
2) formularea regulilor şi caracteristica relaţiilor reciproce în conformitate cu principiile acceptate;
3) constituirea grupului de experţi;
4) selectarea modului de evaluare a competenţelor experţilor;
5) elaborarea regulilor de prelucrare formală a opiniilor colective ale experţilor;
6) efectuarea expertizei, desfăşurarea şi corectarea evaluărilor în grup (frontal-colective);
7) determinarea modalităţii de coordonare a experţilor [139, p. 140; 128, р. 256].
Pasul 1. Organizatorii expertizei prezintă fiecărui expert informaţia despre problemă, formulînd scopul de interogare
şi prezentînd anchete, care includ totalitatea factorilor, fenomenelor şi întîmplărilor.
Pasul 2. Fiecare expert, independent de ceilalţii, soluţionează sarcina formulată, rezultatele soluţiilor fiind adunate de
către organizatorii expertizei.
Pasul 3. Organizatorii expertizei efectuează prelucrarea statistică a anchetelor şi formulează opinia colectivă a
grupului de experţi, evidenţiază şi generalizează argumentele, care ţin de diferite opinii.
Pasul 4. Informaţia, obţinută în rezultatul prelucrării informaţiei, împreună cu informaţia iniţială este transmisă din
nou experţilor. Participanţilor la interviu li se propune să explice cauzele neacceptării opiniei colective pentru a se revedea
punctul de vedere iniţial.
În cadrul evaluării experte în grup este dificil de a se lua în consideraţie influenţa organizatorilor asupra experţilor.
De aceea în cadrul cercetării am făcut tot posibilul pentru neutralizarea unei astfel de influenţe, pentru a nu se denatura
faptele şi a nu se formula soluţii impuse preventiv.
În continuare expunem rezultatele cercetării referitor la evaluarea expres. Această evaluare este destinată pentru
determinarea operativă a calităţii activităţii curente şi a dezvoltării şcolii în interesul realizării mai eficiente a activităţii
manageriale.
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Metodica utilizată conţine un set din 14 formulare de evaluare (în total metodica utilizează 139 indicatori de
diagnosticare, preponderent cu un fundament obiectiv).
După completarea formularelor de evaluare, cînd informaţia este adunată pentru tot volumul de indicatori, se
efectuează comprimarea informaţiei în interiorul fiecăruia dintre cele 14 blocuri de evaluare. Comprimarea este realizată
de către un grup de experţi aleşi special, care, folosind datele din cele 14 formulare de evaluare, stabilesc calitatea unui
sau altui aspect al procesului de învăţămînt conform scalei de 5 puncte în baza criteriilor descrişi anterior. De exemplu,
pentru evaluarea calităţii la blocul “Organizarea procesului de învăţămînt” poate fi folosit criteriul funcţionalităţii,
exactităţii, perfecţiunii abordării; la blocul “Potenţialul metodic” – criteriile productivităţii, suficienţei; la blocul
“Organizarea procesului educativ” – criteriile perfecţiunii abordării, lucrului educativ sistematic, perfecţiunii şi
corespunderii formelor de organizare a lucrului educativ; la blocul “Managementul instituţiei de învăţămînt şi a procesului
de învăţămînt” – criteriile adaptării, flexibilităţii, economiei, exactităţii şi productivităţii structurilor organizatorice ale
managementului şcolii şi procesului de învăţămînt, eficienţei, operativităţii managementului, perfecţiunii abordării etc.
În cadrul evaluării experte pot fi utilizate două abordări:
a) la un indicator cîteva criterii care îl interpretează;
b) la cîţiva indicatori un criteriu care îi interpretează.
Interpretarea scalelor de 5 puncte pentru evaluarea expertă va fi următoarea:
5 puncte – indicatorul se exprimă deplin, fiind uniform pozitiv;
4 puncte – indicatorul se exprimă destul de plin, este mai mult pozitiv, decît negativ;
3 puncte – indicatorul nu se exprimă deplin; nu se poate de confirmat că este pozitiv sau negativ;
2 puncte – indicatorul este mai mult negativ, decît pozitiv;
1 punct – indicatorul este numai negativ.
În continuare urmează setul formularelor pentru evaluare-expres a calităţii învăţămîntului în şcoală.
Formularul de evaluare nr. 1
Organizarea procesului de învăţămînt
Cod

1.1.

Valoarea
cantitativă

Conţinutul subiectelor

Numărul de unităţi de literatură păstrată în biblioteca şcolară

1.1.1 Numărul de unităţi care au completat fondul în ultimii 3 ani
.
calendaristici

1.2.

Numărul de unităţi de literatură artistică păstrată în biblioteca
şcolară

1.2.1 Numărul de unităţi care au completat fondul în ultimii 3 ani
.
calendaristici

1.3.

Numărul complet de
disciplinele de studiu

seturi

instructiv-metodice

1.4.

Numărul de locuri în clase şi în cabinete

1.5.

Suprafaţa totală a claselor şi cabinetelor

1.6

Suprafaţa sălilor sportive

pentru
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1.7.

Asigurarea procesului de învăţămînt cu mijloace tehnice de
instruire (în %)

1.7.1 Asigurarea procesului de învăţămînt cu inventar sportiv, aparate
.
şi mijloace ilustrative (în %)
1.7.2
Asigurarea procesului de învăţămînt cu materiale, reactive (în %)
.
1.8.

Numărul de clase, care învaţă după curriculumul avansat

1.9.

Numărul lecţiilor, asistate în anul trecut de învăţămînt de către
reprezentanţii administraţiei şi metodiştii ei

Evaluarea expertă a stării documentaţiei de planificare, de
1.10. evidenţă, de dare de seamă şi a normativelor pentru organizarea
procesului de învăţămînt în şcoală

1.11.

Numărul de lecţii absentate în anul trecut de învăţămînt din cauza
îmbolnăvirii elevilor (ore-om)

1.12.

Numărul de lecţii absentate în anul trecut de învăţămînt din cauza
îmbolnăvirii profesorilor (ore-om)

1.13.

Numărul de activităţi, la care elevii au participat anul trecut (în
sistemul activităţii extraşcolare)

Formularul de evaluare nr. 2
Potenţialul metodic

Cod

Valoar
ea
cantitat
ivă

Conţinutul subiectelor

2.1.

Numărul de curriculumuri de autor, experimentale, corectate
aplicate în şcoală

2.2.1
.

Numărul de seminare metodice, realizate de şcoală în propriul
sediu anul trecut de învăţămînt

2.2.2
.

Numărul de seminare metodice, realizate de şcoală în cadrul
raionului anul trecut de învăţămînt

2.2.3
.

Numărul de seminare metodice, realizate de şcoală în cadrul
raionului sau republicii anul trecut de învăţămînt
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2.3.

Numărul de lecţii demonstrative realizate anul trecut pentru
profesorii şcolii

2.4.

Numărul de idei inovative implementate în şcoală, experimente
realizate

2.5.

Procentul de asigurare a procesului de învăţămînt cu elaborări
metodice în corespundere cu curriculumurile

2.6.

Numărul de publicaţii cu caracter metodic, materiale despre
generalizarea experienţei celor mai buni profesori, pregătite de
către reprezentanţii şcolii

2.7.

Numărul de şedinţe, realizate în cadrul reuniunilor metodice
(catedrelor) anul trecut

2.8.

Numărul seturilor de materiale distributive, folosite în procesul
de învăţămînt

2.9.

Evaluarea expertă a stării documentaţiei care reglementează
lucrul metodic în şcoală

Formularul de evaluare nr. 3
Organizarea procesului educativ
Cod

Valoarea
cantitativă

Conţinutul subiectelor

3.1.

Numărul de cercuri de creaţie, tehnice şi sportive care
funcţionează în şcoală

3.2.

Numărul de competiţii, concursuri, acţiuni realizate anul
trecut de învăţămînt în cadrul şcolii

3.3.

Numărul de instituţii de cultură cu care şcoala
colaborează anul curent de învăţămînt (proiecte comune,
acţiuni, patronaj, asistenţa elevilor etc.)

3.4.

Numărul de activităţi, realizate din iniţiativa
administraţiei şcolii anul curent, pentru eficientizarea
procesul educativ (adunări cu părinţii, serate cu întrebări
şi răspunsuri, discuţii în cadrul consiliului profesoral,
anchetarea elevilor şi profesorilor etc.)

3.5.

Volumul mijloacelor băneşti, ce ţin de efectuarea
activităţilor cultural-educative, acordate anul trecut de
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învăţămînt pentru achitarea cheltuielilor

3.6.

Numărul de activităţi tematice, ce ţin de odihnă care s-au
realizat în şcoală anul trecut

3.7.

Numărul de competiţii, concursuri, acţiuni în cadrul
raionului/municipiului, la care şcoala a participat anul
trecut de învăţămînt

3.8.

Numărul elevilor care au participat în lucrul cercurilor de
creaţie de masă, tehnice şi sportive

3.9.

Evaluarea expertă a stării documentaţiei de planificare;
de evidenţă, de dare de seamă şi normative a şcolii, care
reglementează organizarea procesului educativ

3.10..

Durata medie a lucrului educativ a diriginţilor în clase
concrete

Formularul de evaluare nr. 4
Conţinutul învăţămîntului
Co
d

Conţinutul subiectelor

Valoare
a
cantitati
vă

4.1. Numărul de curriculumuri, conform cărora se realizează cel puţin un
ciclu deplin de învăţămînt de pregătire a elevilor
4.2. Numărul de curriculumurilor, prevăzute pentru aplicare, începînduse din clasa I pînă în clasa XII
4.3. Durata medie de aplicare a curriculumurilor puse în acţiune (în ani,
din momentul implementării)
4.4. Numărul de schimbări, completări, introduse în curriculumuri deja
aprobate
4.5. Numărul de curriculumuri planificate pentru a fi prelucrate în timpul
apropiat
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4.6. Numărul de curriculumuri asimilate de absolvenţii şcolii la care au
susţinut examene la comisii independente
4.7. Numărul de variante de curriculumuri, concepţii a claselor, direcţii
de aprofundare şi specializare, aplicate în şcoală
4.8. Numărul elevilor care însuşesc curriculumul de bază (avansat) la
nivelul de notelor 9 -10 (în %)
4.9. Numărul de lecţii integrate, binare ş.a. prevăzute în planul de
învăţămînt, care presupun sinteza materiei de studiu a două sau mai
multe curriculumuri
4.1
0.

Data începerii aplicării curriculumurilor de nivel avansat

4.1 Numărul disciplinelor şi cursurilor prezentate în blocuri invariante şi
1.
variate a planului de învăţămînt
4.1 Numărul disciplinelor blocului invariant, pentru care este prevăzută
2.
majorarea orelor, prevăzute de planul de învăţămînt
4.1 Numărul de curriculumuri existente în şcoală pentru aplicare în
3.
lucrul educativ
4.1
4.

Numărul de curriculumuri, implementate anul precedent

Formularul de evaluare nr. 5
Condiţiile material-financiare şi infrastructura învăţămîntului
Valoarea
cantitativă

Cod

Conţinutul subiectelor

5.1.

Volumul anual de mijloace extrabugetare, obţinute de şcoală
(conform rezultatelor anului calendaristic precedent)

5.2.

Volumul anual de mijloace extrabugetare obţinute de şcoală,
excluzîndu-se mijloacele, pentru salarizare (conform
rezultatelor anului calendaristic precedent)

5.2.
1.

Cheltuielile din volumul total de mijloace, indicate în punctele
5.1. şi 5.2., pentru procurarea mijloacelor tehnice de instruire
(computere, televizoare, magnetofoane, videomagnetifoane,
retroproiectoare etc.)
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5.3.

Volumul total al suprafeţei încăperilor destinate pentru
activitatea educativă, culturală şi de odihnă în şcoală (sala
festivă, studii, recreaţii, camere de jocuri)

5.4.

Numărul suprafeţelor amenajate pentru sport (suprafaţa totală)

5.5.

Numărul unităţilor de tehnică computerizată funcţională din
şcoală
(computere/blocuri/monitoare/printere/modeme/scanere)

5.6.

Numărul unităţilor de tehnică de multiplicare şi comunicare,
lucrative în şcoală (xerox/rizograf/fax/ poştă electronică)

5.7.

Numărul de locuri vacante pentru profesori, la momentul
autoevaluării

5.8.

Volumul de lucrări efectuate pentru repararea cosmetică şi
medie a încăperilor, edificiilor, construcţiilor şcolii (conform
datelor anului calendaristic precedent) (în mii de lei)

5.9.

Unităţile de mobilă, necesare pentru completarea celei uzate
(dulapuri/mese/bănci/scaune/etc.).

Formularul de evaluare nr. 6
Potenţialul cadrelor pedagogice
Valoarea
cantitativă

Cod

Conţinutul subiectelor

6.1.

Numărul profesorilor de categoria I şi cea superioară din
şcoală

6.2.

Numărul profesorilor cu grade şi titluri ştiinţifice, didacticoştiinţifice, distincţii profesionale şi decorări

6.3.

Numărul profesorilor, cu vechime în muncă de 10 şi mai mulţi
ani

6.4.

Numărul profesorilor, care lucrează în şcoală de 10 şi mai
mulţi ani

6.5.

Numărul profesorilor, cu studii superioare, inclusiv pedagogice
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6.6.

Numărul reprezentanţilor colectivului pedagogic, care au trecut
perfecţionarea anul precedent, inclusiv, cei planificaţi

6.7.

Numărul profesorilor, care şi-au ridicat categoria de calificare
anul precedent, inclusiv şi numărul planificat

6.8.

Numărul profesorilor, care participă în lucrul experimental, la
implementarea şi însuşirea inovaţiilor

6.9.

Numărul profesorilor, care aplică curriculumuri, metodici,
tehnologii şi cursuri
de autor

6.10
.

Numărul profesorilor,
învăţămînt superior

6.11
.

Numărul grupurilor de creaţie ale profesorilor în şcoală

6.12
.

Vîrsta medie a profesorilor şcolii

colaboratori

ale

instituţiilor

de

Formularul de evaluare nr. 7
Managementul instituţiei de învăţămînt şi procesului de învăţămînt
Valoare
a
cantitati
vă

Cod

Conţinutul subiectelor

7.1.

Vechimea medie de muncă a persoanelor cu funcţii
administrative (directorul şcolii, directorii adjuncţi)

7.2.

Existenţa reţelelor locale computerizate (+ sau – ) şi numărul
tehnicii organizatorice, aplicate în management în şcoală

7.3.

Îndeplinirea deciziilor consiliului profesoral (în %) în şcoală

7.4.

Îndeplinirea activităţilor din planul anual (în %) în şcoală

7.5.

Evaluarea satisfacţiei profesorilor de sistemul managerial din
şcoală, de relaţiile reciproce pe verticală (după scala de 5
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puncte)

7.6.

Numărul de programe, proiecte realizate în şcoală, care
reprezintă conturul managementului de dezvoltare a sistemului
ei de învăţămînt

7.7.

Numărul documentelor normative, care reglementează
managementul şcolii şi procesul de învăţămînt (inclusiv
Statutul, regulamentele, regulile, prescripţiile, instrucţiunile
funcţionale etc.)

7.8.

Numărul de subdiviziuni funcţionale ale şcolii, care îndeplinesc
funcţii de acumulare, păstrare, analiză a informaţiei,
monitoringului procesului de învăţămînt, consulting, expertiză
etc., inclusiv colaboratorii titulari

7.9.

Numărul organelor obşteşti şi organizaţiilor, care funcţionează
în şcoală şi participă la managementul ei

7.10

Numărul de formulare, documente de dare de seamă etc., care
se aplică în procesul managerial din şcoală

7.11

Numărul ordinelor anul precedent, emise de directorul şcolii
referitor la problemele procesului de învăţămînt

.

.

7.12
.

Numărul de criterii şi indicatori, folosiţi în şcoală pentru
evaluarea eficienţei managementului (pentru cei care deţin
informaţia analitică corespunzătoare)

Formularul de evaluare nr. 8
Instrucţia elevilor şi absolvenţilor
Cod

Conţinutul subiectelor

8.1.

Numărul absolvenţilor şcolii, cuprinşi de testarea centralizată la discipline şi
rezultatele ei

Numărul
elevilor, care
au participat
la testare

Matematica

Valoar
ea
cantitat
ivă

Fizica

Biologi
a

Limba
română

Istoria
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…

% notelor de
“9” şi “10”

8.2.

Rezultatele examenelor de absolvire

Matema
tica

Clasel
e IX

Fizica

Biologi
a

Limba
română

Istoria

…

Punctaj mediu

% notelor “9”
şi “10”

Clasel
e XII

Punctaj mediu

% notelor “9”
şi “10”

8.3.

Coraportul punctajului mediu pentru examenele de absolvire, susţinute la
comisii independente, şi punctajul mediu pentru examenele susţinute la
comisii interne

8.4.

Media examenelor de înmatriculare în sistemul “şcoală – universitate”
(după clasa XII)

8.5.

Rezultatele testărilor de promovare a elevilor claselor V – VIII şi IX- XI

Matemati
ca

Clase
-le a
V

Fizica

Biologi
a

Limba
română

Istoria

Punctaj
mediu

% notelor “9”
şi “10”

Clase
-le a
VI

Punctaj
mediu

% notelor “9”
şi “10”
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…

…
…

Punctaj
mediu

% notelor “9”
şi “10”

8.6.

Rezultatele participării elevilor la olimpiade pe discipline, raionale
(municipale): în total au participat /au devenit învingători şi laureaţi

8.7.

Rezultatele îndeplinirii de elevi a lucrărilor de evaluare – diagnosticare,
realizate conform planurilor organelor de conducere a învăţămîntului

Matemati
ca

Clasel
ea5

Fizica

Biologi
a

Limba
română

Istoria

…

Punctaj
mediu

% notelor “9”
şi 10”

Clase
-le a 6

Punctaj
mediu

% notelor “9”
şi “10”

…
…

Punctaj
mediu

% notelor “9”
şi “10”

8.8.

Numărul elevilor neatestaţi, care au luat la finele anului de învăţămînt
note mai mici de 5 (şcoala primară/gimnaziu/liceu)

Formularul de evaluare nr. 9
Educaţia elevilor şi absolvenţilor şcolii
Cod

Valoare
a
cantitati
vă

Conţinutul subiectelor
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9.1.

Rezultatele anchetării elevilor privind formarea la ei a relaţiilor valorice
(forma este prezentată anterior)

Numărul elevilor,
care au participat la
Clase anchetare
-le a
V
Punctajul mediu
după scala de 10
puncte
Numărul elevilor,
care au participat la
Clase anchetare
-le a
VI
Punctajul mediu
după scala de 10
puncte
…
…
9.2.

Numărul elevilor aflaţi la evidenţa pentru comiterea infracţiunilor

9.3.

Numărul elevilor, care au comis infracţiuni anul precedent

9.4.

Procentajul elevilor, care au folosit cel puţin o dată băuturi
spirtoase (conform datelor anchetării)

9.5.

Procentajul elevilor, care au folosit cel puţin o dată droguri
(conform datelor anchetării)

9.6.

Procentajul elevilor, care suprasolicită fumatul (aici şi numărul
elevilor din clasele a XII)

9.7.

Numărul elevilor exmatriculaţi din şcoală pe parcursul anului de
studiu din cauza indisciplinei

9.8.

Lipse nemotivate ale elevilor (om–oră)

9.9.

Procentajul elevilor, care au participat anul precedent la acţiuni
de patronaj, acţiunini filantropice, lucrări de amenajare etc.
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Formularul de evaluare nr. 10
Succesele personale ale pedagogilor
Valoare
a
cantitati
vă

Cod

Conţinutul subiectelor

10.
1.

Numărul profesorilor, care au participat
profesionale, inclusiv şi învingătorii, laureaţii

10.
2.

Numărul publicaţiilor în ediţiile ştiinţifice, pregătite de către
reprezentanţii şcolii (în total/în acelaşi număr, volumul de coli de
autor)

10.
3.

Teze de doctorat, susţinute de reprezentanţii şcolii în perioada
analizată

10.
4.

Curriculume de autor, experimentale, corectate, pregătite şi
aprobate anul precedent

10.
5.

Numărul profesorilor şcolii, care au devenit anul trecut membri ai
diferitor academii de profil, uniuni de creaţie

10.
6.

Numărul profesorilor, care conduc colectivele de creaţie,
sportive, care au devenit anul trecut laureaţi, diplomanţi ai
diferitor concursuri, competiţii

10.
7.

Numărul profesorilor şcolii, care anul trecut au fost distinşi cu
premii de stat, internaţionale, sociale, cărora li s-au oferit granturi

la

concursuri

Formularul de evaluare nr. 11
Rezultatele perfecţionării procesului de învăţămînt
Valoare
a
cantitati
vă

Cod

Conţinutul subiectelor

11.
1.

Numărul de curriculumuri noi, implementate în procesul de
învăţămînt anul trecut

11.
2.

Numărul de inovaţii, implementate anul trecut în procesul
managerial
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11.
3.

Numărul experimentelor, aprobărilor realizate anul trecut

11.
4.

Numărul de tehnologii educaţionale implementate anul trecut

11.
5.

Numărul mijloacelor, metodicilor, tehnologiilor noi implementate
anul trecut

11.
6.

Numărul documentelor normativ-metodice, elaborate anul trecut

11.
7.

Formular de evaluare nr. 12
Succesele şcolii. Nivelul influenţei ei asupra societăţii, precum şi altor sisteme de învăţămînt
Cod Conţinutul subiectelor
12.1 Numărul concursurilor, la care a participat şcoala, inclusiv la
.
care a devenit învingătoare

Valoare
a
cantitati
vă

12.2 Numărul absolvenţilor, înmatriculaţi în universităţi (inclusiv pe
.
bază de buget)
12.3 Numărul absolvenţilor, înmatriculaţi în universităţi în bază
.
sistemului “şcoală – universitate”
12.4 Numărul de acţiuni, activităţi de patronaj, realizate de şcoală
.
anul trecut în cadrul raionului/municipiului
12.5 Numărul
de
programe,
proiecte
la
nivel
.
raional/municipal/naţional,
la
realizarea
şcoala
a participatrealizate
anul trecut
12.6 cărora
Numărul
seminarelor,
de şcoală anul trecut pentru
.
reprezentanţii altor şcoli ale raionului/municipiului/republicii
12.7 Volumul total de servicii educaţionale licenţiate, furnizate de
.
şcoală anul trecut pentru populaţia raionului (om – oră)
12.8 Numărul contractelor de colaborare şi de ajutor reciproc,
.
încheiate şi realizate de şcoală anul trecut
12.9 Numărul locuitorilor, familiilor, cuprinse de patronajul şcolii
.

Formularul de evaluare nr. 13
Realizarea planului de învăţămînt şi altor activităţi planificate
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Valoarea
cantitativă

Conţinutul subiectelor

Cod

Îndeplinirea planului de învăţămînt în verigile principale ale şcolii

13.1.

Indicatorii
îndeplinirii
planului de
învăţămînt

Pierderi de
timp instructiv
de către
profesori

Lipsurile
elevilor de la
lecţii

Coraportul
sarcinii
planificate şi
reale a
profesorilor

Coraportul
sarcinii
planificate şi
reale a elevilor

Şcoala primară
Gimnaziu
Liceu

13.2.

Numărul de ore academice, realizate în afara orarului (om –
ore)

13.3.

Îndeplinirea deciziilor consiliului profesoral, termenul
îndeplinirii cărora a expirat anul trecut (în %)

13.4.

Îndeplinirea activităţilor, incluse în planul de lucru al şcolii
(în %)

13.5.

Îndeplinirea activităţilor şi deciziilor, incluse în ordinele
directorului şcolii (în %)

13.6.

Îndeplinirea
indicaţiilor,
recomandărilor
organelor
superioare de conducere a învăţămîntului (în %) de şcoală

13.7.

Îndeplinirea activităţilor proiectelor, programelor
dezvoltare a sistemului de învăţămînt al şcolii (în %)

de

Formularul de evaluare nr. 14
Eficienţa socială a activităţii şcolii şi verigilor ei
Cod

Conţinutul subiectelor

Valoare
a
cantitati
vă

14.1. Evaluarea medie a satisfacţiei de şcoală, de lucrul ei, de calitatea
învăţămîntului elevilor claselor superioare (scala de 5 puncte)
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14.2. Evaluarea medie a satisfacţiei de şcoală, de lucrul ei, de calitatea
învăţămîntului asigurată de profesori (scala de 5 puncte)
14.3. Evaluarea medie a satisfacţiei de şcoală, de lucrul ei, de calitatea
învăţămîntului asigurată de ea în viziunea părinţilor (scala de 5
puncte)
14.4. Numărul de plîngeri, depuse în organele de conducere a
învăţămîntului, organele de control, procuratură, organizaţii obşteşti
referitor la infracţiunile şi neajunsurile din activitatea administraţiei
şcolii
14.5. Numărul de conflicte şi discuţii referitor la disciplina de muncă,
înregistrate pe parcursul anului trecut
14.6. Numărul de concedieri a profesorilor pe parcursul anului trecut (în
total/inclusiv din iniţiativa administraţiei)
14.7. Profesorii care au fost stimulaţi pe parcursul anului trecut (în %)
14.8. Profesorii înaintaţi anul trecut pentru acordare de grade, decorări,
premii (în %)
14.9. Numărul absolvenţilor, despre care şcoala deţine informaţii privind
reuşita lor în activitatea de după absolvire
14.10 Raportul numărului de locuri vacante la numărul de cereri pentru
.
angajare la lucru în şcoală (în clasele I, V, X)
14.11 Numărul instituţiilor de învăţămînt cu care şcoala are contracte,
.
legături strînse, susţinute prin relaţii de parteneriat
14.12 Numărul de acţiuni, activităţi, realizate de şcoală cu scopul ridicării
.
încrederii în ea, informării societăţii despre misiunea ei, politica
educaţională
14.13 Numărul de chestionări a profesorilor, elevilor, părinţilor pe
.
problemele îmbunătăţirii activităţii şcolii, satisfacţiei de activitatea
ei (în total chestionări/inclusiv numărul de respondenţi)

La finele acestui paragraf putem menţiona că: 1) am trecut în revistă procedura de elaborare şi experienţa aplicării
metodicii expertizei calităţii învăţămîntului în şcoală; 2) efectuarea expertizei calităţii învăţămîntului a fost desfăşurată în
spiritul culturii explicite înalte şi autodisciplinii experţilor; rezultatele expertizei au contribuit la obţinerea rezultatelor şi
evaluarea calităţii învăţămîntului ca problemă actuală şi progresivă.
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VII.4. Tehnologia sistemo-matricială de evaluare a calităţii procesului de învăţămînt
Managementul calităţii procesului de învăţămînt, ca orice alt management, este legat, în primul rînd, de
transformarea informaţiei, anume informaţia fiind obiectul specific al muncii manageriale. Conform cercetărilor lui A. I.
Berg [85] chema de lucru cu informaţia în activitatea managerială include: acumularea informaţiei iniţiale, sistematizarea
ei, prelucrarea (codificarea), elaborarea ordinului managerial şi realizarea lui. Complexitatea alegerii deciziei optime şi
a ordinelor în managementul calităţii procesului de învăţămînt din şcoală constă în construirea raţională în timp a
strategiei acţiunilor pe baza multitudinii de funcţii ale structurii organizatorice.
În legătură cu aceasta A. V. Glicev, M. I. Kruglov ş.a. cercetători consideră că este eficientă aplicarea abordării
matriceale în organizarea funcţională a structurilor manageriale, bazate pe obiective şi programe, pe mecanismul
interacţiunii subsistemelor funcţional-liniare şi programele-ţintă a aparatului managerial, care se sprijină pe divizarea
balansată a responsabilităţilor, atribuţiilor, drepturilor şi funcţiilor între elementele ambelor sisteme [96; 130].
Balansarea, delegarea raţională a funcţiilor şi coordonarea activităţii în practica managementului calităţii în
producerea materială se obţine pe calea elaborării matricei competenţei [96]. Conform matricei, sistemul calităţii în şcoală
poate fi prezentat ca subsistem naţional, raional/municipal, instituţional al sistemului calităţii învăţămîntului.
Exemplificarea matricei a competenţelor persoanelor cu funcţii şi ale verigilor şcolii în managementul calităţii
procesului de învăţămînt urmează în Tabelul 32.
Tabelul 32

Matricea competenţelor persoanelor cu funcţii şi ale verigilor structurale ale şcolii pentru obiectivele managementului
calităţii procesului de învăţămînt
Obiectivele
managementului
Nr.
calităţii
/o
procesului
de 1 2 3
învăţămînt

Persoane cu funcţii şi verigi structurale

4

5

6

7 8

9 10

1.

Elaborarea
şi C C E R
aprobarea
n
metodicii
autoevaluării
şcolii la calitatea
procesului
de
învăţămînt

2.

Elaborarea
şi
implementarea
sistemului
de
evidenţă
a
succeselor
individuale ale
elevilor

C E C
n

3.

Elaborarea
şi
implementarea
unui curriculum
nou

C
n

Eo E

4.

Introducerea
corectărilor

E C

Eo Eo R E E
o o

în

1
1
1
12 13
15
17
1
4
6

Eo Eo R E E
o

E

Eo E E E Eo E
o
o
o

C
n

С E E Eo
o

C E C R C
n
n
n

E C Eo C
n
n
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organizarea
evaluării
pedagogice
5.

Implementarea
tehnologiei
educaţionale noi
pentru studierea
disciplinelor

6.

Implementarea C C E E
sistemului
n
rayteng
de
evaluare
a
calităţii activităţii
profesorilor

7.

Realizarea
proiectului
«Continuitatea
instruirii
la
trecerea elevilor
din
veriga
primară în cea
gimnazială»

E Cn R
o

C R E E E
o

E C E C
o n
n

8.

Organizarea
ghidării
valeologice
activităţii
învăţămînt

C
n

C

E

R E C E
n

E C E E
o n
o

C
n

C

E

R E C E
n

E C E E
o n
o

10. Realizarea
C C E Eo E
programului de
n o
ridicare
a
componenţei
calitative
a
profesorilor

E

R E C
n

C
n

E
o

E

R E E
o

E E
o

E
o

E
o E
o

9.

Organizarea
ghidării
psihologice
activităţii
învăţămînt

Cn Eo

C E Cn E
o

R E E
o

Eo C E R
n

E C
n

E

C R
n

E
o

a
de

a
de

11. Realizarea
programului de
ridicare
a
nivelului
qualimetric (de

E C
o
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evaluare)
culturii
profesorilor

a

12. Selectarea
inovărilor
organizaţionale şi
metodice pentru
aplicare
în
procesul
de
învăţămînt

C E Eo E
n

E

C E C Eo E Eo E E E E
o n
o
o o

Legendă. Literele semnifică rolul persoanelor cu funcţii şi a verigilor structurale în
realizarea obiectivelor managementului calităţii procesului de învăţămînt: E –
executor; Eo – executor de obiective speciale; C – coordonator; R- executorul
responsabil; Cn – rol consultativ.
Cifrele semnifică lista persoanelor cu funcţii şi a verigilor structurale – a subiecţilor
managementului calităţii procesului de învăţămînt în şcoală: 1 – directorul şcolii; 2 –
consiliul profesoral; 3 – conducătorul ştiinţific; 4 – 7 – directorii adjuncţi (Da1, Da2,
Da3, Da4 ); 8 – grupul analitic; 9 – grupul asigurării ştiinţifice; 10 – serviciul
psihologo-valeologic; 11 – grupul tehnologiilor informaţionale; 12 – grupul de
metodişti; 13 – grupul de planificare; 14 – grupul de experţi; 15 – grupuri de creaţie
ale profesorilor; 16 – reuniuni metodice; 17 – comisia de atestare.

Abordarea matriceală a organizării funcţionării structurii managementului, bazat pe programe şi obiective, permite,
fără a încălca subordonarea şi distribuirea atribuţiilor existente în structura funcţional-liniară a managementului şcolii, să
construim modelul interacţiunii şi coordonării, corespunzător complexităţii şi volumului sarcinii care trebuie rezolvată.
Particularitatea ei constă în aceea că componenţa obiectivelor/sarcinilor incluse în ea poate fi diferită şi depinde de
specificul şcolii, dezvoltării sistemului ei de învăţămînt. Tabelul 32 include orientativele managementului calităţii
procesului de învăţămînt. Matricea este alcătuită în baza rezultatelor cercetării şcolilor din sectorul Ciocana, mun.
Chişinău.
Una dintre particularităţile matricei competenţelor constă în faptul că componenţa persoanelor cu funcţii şi a
verigilor structurale (subiecţilor managementului calităţii procesului de învăţămînt) se schimbă în dependenţă de nivelul
complexităţii, descentralizării structurilor organizaţionale ale sistemului calităţii şcolii. În Tabelul 32 este prezentată
componenţa subiecţilor managementului calităţii procesului de învăţămînt, alcătuită conform rezultatelor cercetării
specificului structurilor organizatorice ale unor şcoli. Rolul unor persoane cu funcţii şi a verigilor structurale în procesul
managementului calităţii procesului de învăţămînt nu sînt constante. Ele, ca şi structura organizaţională a sistemului
calităţii în ansamblu, sînt situative. Evidenţierea rolurilor nu este altceva decît o gradare a subiecţilor managementului
după nivelul responsabilităţii şi competenţei, volumului participării în soluţionarea obiectivelor şi sarcinilor
managementului calităţii procesului de învăţămînt în şcoală.
Trebuie de menţionat că obiectivele, indicate în Tabelul 32, nu epuizează mulţimea lor referitor la managementul
calităţii procesului de învăţămînt în şcoală, deoarece calitatea procesului de învăţămînt în şcoală se schimbă sub influenţa
diferitor factori şi condiţii, care se află în interacţiune complexă [85]. După mărimea influenţei, condiţiile pot fi
particulare şi comune. Condiţiile particulare crează o situaţie pentru acţiunea unui factor, pe cînd în cadrul condiţiilor
comune influenţează, în acelaşi timp, cîţiva factori care contribuie la ridicarea calităţii procesului de învăţămînt. În
dependenţă de condiţii, factorul poate influenţa schimbarea proprietăţilor procesului de învăţămînt cu doză maximă sau
minimă.
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Uneori sînt necesare eforturi suplimentare pentru a schimba condiţiile sau de a da factorului noi forţe pentru a
înfrunta influenţele nefavorabile ale mediului sau pentru a lichida abaterile parametrilor procesului de învăţămînt. În
acelaşi timp, deşi la unele proprietăţi ale procesului de învăţămînt pot fi atinse valorile necesare, volumul total de muncă
depusă în rezultatele lui va creşte considerabil, iar timpul va depăşi limitele acceptate.
Această situaţie managerială se întîlneşte adesea în practica pedagogică, deoarece calitatea procesului de învăţămînt
corespunde în deplină măsură cerinţelor manageriale, obiectul condus trebuind să fie instabil şi să tindă spre abateri în
programul dat. În această relaţie calitatea procesului de învăţămînt reprezintă un obiect unic al managementului, deoarece
se supune îmbătrînirii morale şi este influenţat de o mulţime de factori (psihologici, sociali, organizaţionali, economici
etc.), adesea contribuind la scăderea eficacităţii lui.
Reieşind din cele menţionate, se poate constata că mecanismul managerial al calităţii procesului de învăţămînt nu
poate fi adecvat complexităţii calităţii, diversităţii factorilor şi condiţiilor, care îl determină. El trebuie să aibă şi poate
avea o multitudine de variante.
Astfel, pentru alegerea programului managerial de influenţă optimă ca modalitate de acţiune a sistemului managerial
în ansamblu (management programat, de urmărire, de adaptare, extrem şi de compensare), ca tip de management, funcţii,
principii manageriale etc., este nevoie de o evidenţă complexă a unui şir întreg de indici. Pentru a uşura căutarea
programului optim de influenţe manageriale este raţional de apelat la construirea modelelor matriceale de informaţii. În
continuare vom examina principiile, metodologia şi algoritmul construirii matricelor în baza instrucţiunii absolvenţilor
şcolii, drept caracteristică rezultativă a calităţii procesului de învăţămînt fiind pregătirea absolvenţilor şcolii, instrucţiunea
lor.
Instrucţiunea este caracteristica rezultativă a calităţii procesului de învăţămînt, măsura atingerii de către
personalitatea elevului (absolventului) a unui nivel de dezvoltare a calităţilor şi structurilor, care ar corespunde
necesităţilor de autoperfecţionare, autorealizare şi necesităţilor societăţii.
Această definiţie a instrucţiunii reiese din tratarea largă a procesului de învăţămînt, care îndeplineşte funcţia triplă de
instruire-educaţie-dezvoltare şi are la bază ideile despre esenţa, structura, mecanismul transmiterii şi însuşirii conţinutului
învăţămîntului, concepţiile şi abordările psihologice ale personalităţii (I. Negură, A. Bolboceanu, P. Jelescu, N. Bucun, D.
Patraşcu – Republica Moldova; M. Golu, A. Cosmovici, T. Buzdugan, A. Nicolau – România; I. I. Lerner, M. N. Scatkin;
V. V. Kraevski; M. I. Mahmotov, V. S. Ledneov, C. C. Platonov, M. S. Kagan, A. G. Kovaliov – Rusia).
Analiza literaturii de specialitate demonstrează că tratarea instrucţiunii ca rezultat finit al instruirii elevilor este cea
mai răspîndită în teoria şi practica educaţională; instrucţiunea se mai tratează în sens restrîns, limitat (fiind vorba numai
de cunoştinţe, priceperi, deprinderi, sau de elementele lor completare – elemente de educaţie, de orientare a personalităţii).
De aceea, în scopul monitoringului individual este nevoie de o definiţie strictă a instrucţiunii. Pentru elaborarea modelului
instrucţiunii, în cercetarea noastră, s-a apelat la următoarele idei:
— instrucţiunea este rezultatul şi măsura însuşirii acţionale a elementelor de bază ale conţinutului învăţămîntului; ea
este indicele dezvoltării personalităţii elevului ca participant al procesului de învăţămînt;
— instrucţiunea este un rezultat anumit, care exprimă în ansamblu calitatea procesului de învăţămînt şi se manifestă
drept criteriu al eficienţei acestui proces;
— instrucţiunea nu poate fi examinată fără purtătorii ei materiali (adică fără de individ, calităţile lui potenţiale şi
reale);
— instrucţiunea este o formaţiune dinamică, care îşi schimbă permanent parametrii şi configuraţia, posedă calităţile
sistemului deschis;
— instrucţiunea este un sistem, constituit dintr-o mulţime de elemente aflate în legături şi interacţiuni complexe.
Analiza literaturii pedagogice arată că noţiunea de instrucţiune se examinează din punctul de vedere al complexităţii,
reprezentat de mai multe componente şi îmbinări ale lor. Astfel, putem evidenţia componenţii instrucţiunii în structura cu
trei niveluri, unde nivelurile reprezintă gradul decompoziţiei proprietăţilor în 24 elemente componente (Fig. 13).
Miezul modelului constituie instrucţiunea însăşi ca rezultat al participării elevului în procesul de învăţămînt, a
autodezvoltării şi dezvăluirii aptitudinilor sale.
Nivelul doi constă din patru blocuri generalizate: blocul cognitiv-informaţional, blocul resurselor, blocul valoricmotivaţional şi blocul culturologic. Această componenţă a blocurilor instrucţiunii este condiţionată, în primul rînd, de
natura ei, ca formaţiune integră a personalităţii, de procesele instruirii, educaţiei, dezvoltării, socializării, autorealizării.
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Blocul cognitiv-informaţional (1) înglobează mulţimea cunoştinţelor ştiinţifice şi filozofice, a priceperilor şi
deprinderilor (inclusiv şi cele ale activităţii de gîndire şi comunicative), care constituie baza concepţiei despre lume a
personalităţii, este condiţia de integrare în viaţa socială, individuală şi activitatea profesională (obţinerea studiilor
profesionale). El se manifestă la nivelul trei de decompoziţie prin următoarele şase componente: factologic, metodologic,
instrumental-tehnologic, creativ-inovativ, evaluativ-orientativ, sistemico-integrativ.
Blocul resurselor (2) explică necesitatea unităţii instrucţiunii cu purtătorul ei material şi subiectiv: resursele
intelectuale şi funcţionale ale organismului, resursele extrapersonalităţii care determină sau crează, în mare măsură,
condiţiile pentru formarea instrucţiunii şi realizarea ei prin activismul individual (resursele înconjurătoare ale mediului
social, resursele material-financiare).
Blocul valoric-motivaţional (3) reflectă în structura personalităţii mai întîi acele calităţi şi proprietăţi, care determină
măsura socializării ei, formarea spiritual-morală, orientarea autodezvoltării şi autoperfecţionării. Acest bloc include
următoarele componente: socializarea personalităţii, orientarea spre autoinstruire, spiritual-morală, componentele socialsemantice, orientările valorice social-culturale şi a concepţiei despre lume, componentele alegerii strategiei de viaţă şi a
orientării personalităţii.
Blocul culturologic (4) înglobează rezultatul însuşirii personale a tezaurului cultural al omenirii, dar care, în mare
măsură, iese din limitele procesului de învăţămînt, fiind totuşi legat de el şi condiţionat de el. Un rol deosebit în acest bloc
îl oferim componentelor: implicarea personalităţii în fluxul cultural, autodeterminarea în problemele modului de viaţă,
propria actualizare a culturilor genurilor de activitate umană.
Considerăm că acest model al instrucţiunii poate servi, în îmbinare cu diferite metodici şi proceduri qualimetrice
(inclusiv cu procedurile evaluării expert şi autoevaluării, aplicării testelor pedagogice etc.), ca mijloc eficient al
managementului calităţii procesului de învăţămînt în şcoală la toate nivelurile ei.

1

3 INSTRUCŢUNE

4

A

2

Fig. 13. Modelul instrucţiunii absolventului şcoli
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Notă: Numerele 1, 2, 3 şi 4 reprezintă blocurile instrucţiunii: 1 – blocul cognitiv-informaţional; 2 – blocul resurselor; 3 – blocul
valoric-motivaţional; 4 – blocul culturologic.

Analiza instrucţiunii ca fenomen complex calitativ este excesiv individualizată. Aceasta înseamnă că greutatea
specifică şi raportul unor blocuri (componente) în el pot fi diferite. Însă deficienţa manifestării unuia dintre blocuri
(componente) poate fi compensată de altele. Considerăm, de asemenea, că blocurile (componentele) principale ale
instrucţiunii la nivelui rutei individuale se manifestă printr-o dezvoltare neuniformă. Probabil că aceasta este legată de
particularităţile dezvoltării psihice ale omului în perioada instruirii în şcoală şi de caracterul tipurilor de activitate, în care
el este antrenat.
Instrucţiunea, drept componentă complexă a calităţilor personalităţii şi a legăturilor între ele, are pentru fiecare elev
în parte o formă diferită a traiectoriei în procesul de învăţămînt în şcoală. Din punct de vedere al practicii managementului
procesului de învăţămînt, este important ca la fiecare dintre etapele instruirii elevului să se aleagă strategia individuală
convenabilă şi tactica influenţei asupra unor proprietăţi (componente) şi legături, care constituie instrucţiunea. Există două
căi de formare a calităţii. Prima cale (I) constă dintr-o simplă regrupare a proprietăţilor obiectului sau fenomenului
(Tabelul 33). În acest caz, calitatea nouă se formează din contul schimbării cantităţii şi legăturilor între proprietăţile
regrupate, componenţa cărora rămîne permanentă, dar se schimbă numai structura lor. Calea a doua (II) este mai
complicată (Tabelul 33). Ea constă în schimbarea conţinutului proprietăţilor obiectelor şi fenomenelor. Aici se schimbă
atît cantitatea tuturor proprietăţilor, adică a componenţei şi structurii lor, cît şi a cantităţii şi a caracterului legăturilor între
ele. Prima cale denotă evoluţia, a doua – explozia, schimbarea prin salturi.
Tabelul 33

Matricea influenţei preferabile asupra blocurilor şi legăturilor instrucţiunii elevilor
pentru etapele învăţării în şcoală
Blocurile instrucţiunii
Etapele
învăţării în
şcoală

Valorico
Resur –
informaţio se
motivaţio
nal
nal

Legăturile între blocuri

Cognitiv

–

Culturolo 1- 1- 1- 22 3 4 3
gic

24

34

I-a cale de schimbare a calităţii
Şcoala
primară (cl. I
– IV)

Î

Î

S

M

Î

S

S

S

S

M

Gimnaziu
(cl. V – IX)

Î

M

M

Î

M

M

Î

S

S

M

Liceu
(cl. X – XII)

M

S

Î

M

S

Î

Î

M

S

Î

Calea a II-a de schimbare a calităţii
Şcoala
primară (cl. I
– IV)
Gimnaziu
(cl. V – IX)

M

Î

-

M

M

-

M

-

S

-

Î

M

M

Î

Î

M

Î

S

S

M
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Liceu
(cl. X – XII)

Î

-

M

M

-

M

Î

-

-

M

Legendă. Cu litere se notează nivelul influenţei preferabile: Î –înalt; M – mediu; S –
scăzut

Folosindu-se matricea din Tabelul 33, prin metoda expert se poate alege strategia (calea I sau II) sau tactica (volumul
şi intensitatea) influenţei asupra blocurilor şi legăturilor instrucţiunii. Aici, însă, trebuie să se aibă în vedere că diferite
proprietăţi, care constituie instrucţiunea, se pot afla în contradicţie, adică îmbunătăţirea unuia dintre ele poate atrage după
sine agravarea altuia. De aceea, tactica managementului instrucţiunii trebuie să fie astfel ca îmbunătăţirea unor blocuri şi
componente să nu agraveze celelalte, ci să dispună de modalităţi de asigurare a echilibrului lor. În special, îmbinarea
armonioasă a lor se atinge pe calea stabilirii raportului optim între diferite proprietăţi, care constituie esenţa calităţii
instrucţiunii. Activitatea permanentă de păstrare a armoniei proporţionale a ansamblului de proprietăţi constituie procesul
îmbunătăţirii calităţii instrucţiunii elevilor.
Alegerea strategiei şi tacticii manageriale este determinată, în mare măsură, de abordarea metodologică: calitatea
oricărui obiect, proces (inclusiv instrucţiunea) este un sistem, în care proprietăţile reprezintă componentele lui, legate între
ele, iar totalitatea proprietăţilor constituie calitatea. Astfel, apare integritatea ca proprietate importantă a sistemului. În
sistemele integre fiecare element are legătură cu toate celelalte elemente. Prin urmare, schimbarea stării unui element
provoacă schimbarea stării sistemului în ansamblu. În sistemele izolate elementele nu sînt legate între ele. Prin urmare,
schimbarea stării unui element nu provoacă schimbarea stării sistemului în ansamblu.
Se observă că, în dependenţă de nivelul decompoziţiei elementelor instrucţiunii, ea posedă ca sistem şi calităţile
integrităţii, şi calităţile de separare. Astfel de interpretare a calităţii instrucţiunii elevilor are o mare importanţă pentru
determinarea influenţelor manageriale în procesul îmbunătăţirii calităţii procesului de învăţămînt. Analiza instrucţiunii ca
sistem, conform calităţilor integrităţii şi separării poate fi realizată pe calea evidenţierii şi determinării cantitative diferitor
componente ale ei (pentru nivelul III de decompoziţie). Comparaţiile unor perechi de proprietăţi privind interlegăturile
prin aplicarea matricelor de legături pare, se poate determina gradul integrităţii instrucţiunii ca sistem pentru fiecare etapă
concretă de învăţămînt. De aceea în cercetarea noastră am aplicat metodologia formalizată de calcul a integrităţii
instrucţiunii, care se reperează pe formula lui Gercunas, aplicată pe larg în management la determinarea legăturilor între
elementele sistemului managerial şi pentru a se calcula diapazonul de control în sistemul managerial.
Specificul metodologiei constă în următoarele. Fie date M proprietăţi (componente) ale instrucţiunii. Numărul
legăturilor posibile în sistemul de proprietăţi va fi egal cu M (M-1). Atunci gradul de integritate şi separare a proprietăţilor
este egal cu numărul relativ al legăturilor realizate (N). Astfel R = N : M (M-1) ≈ N : M². În baza formulei se evidenţiază
două cazuri particulare:
1) Fie numărul legăturilor N = 0, atunci R = 0. De aici reiese că toate proprietăţile sînt separate. Schimbarea oricărei
proprietăţi nu implică după sine schimbarea altor proprietăţi.
2) Fie numărul legăturilor N = M(M-1), atunci R = 1, iar obiectul managerial reprezintă un sistem integru de
proprietăţi. Schimbarea oricărei proprietăţi în cazul dat provoacă schimbarea tuturor proprietăţilor. Cunoaşterea
gradului de integritate al proprietăţilor este foarte important pentru fiecare situaţie concretă la elaborarea
direcţiilor de perfecţionare a calităţii procesului de învăţămînt şi la elaborarea deciziilor de proiect şi tehnologice.
De exemplu, dacă gradul integrităţii instrucţiunii este mic, atunci este mai uşor de modificat instrucţiunea prin
modificarea elementelor. Prin urmare, se simplifică condiţiile de cooperare a participanţilor procesului de
învăţămînt şi cerinţele faţă de abordarea complexă a influenţelor etc. Astfel, cercetarea schimbărilor şi
interacţiunilor unor proprietăţi şi grupuri de proprietăţi ale calităţii instrucţiunii elevilor, cît şi a calităţii
instrucţiunii indivizilor concreţi, a grupelor joacă un rol deosebit în procesul managementului calităţii procesului
de învăţămînt. Studierea acestor probleme ne ajută să înţelegem interacţiunile proprietăţilor calităţii, să stabilim
legităţile – tempoul, caracterul, dimensiunea schimbării.
Ca sistem de proprietăţi ale personalităţii în sistemul managementului calităţii procesului de învăţămînt şcolar
instrucţiunea se manifestă drept un indice integratoriu al rezultatelor. Această calitate integrală reflectă unitatea între
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raportul satisfacţiei sociale, personale a nivelului instrucţiunii asigurate de şcoală şi totalitatea cheltuelelor de personal,
finanţe, materiale, informaţii şi alte resurse necesare pentru asigurarea acestui nivel de instrucţiune.
Luarea deciziei de a schimba nivelul existent al indicatorului integrativ al instrucţiunii, subiectul managementului
calităţii procesului de învăţămînt în şcoală operează cu o mulţime de factori, seturi de decizii, ţine cont de condiţii.
Analiza factorilor şi condiţiilor, care influenţează procesul formării instrucţiunii, ne-a permis să evidenţiem zece factori şi
zece condiţii de majorare a nivelului instrucţiunii elevilor (Tabelul 34).
Tabelul 34

Factorii şi condiţiile care influenţează majorarea nivelului instrucţiunii elevilor
Cod Factori
.

Co
d.

Condiţii

1.

Oportunitatea,
corespunderea 01. Durata săptămînii de învăţămînt.
posibilităţilor reale ale elevilor şi
volumul
conţinutului
curriculumurilor.

2.

Eficienţa managementului procesului 02. Restricţiile
psihologode învăţămînt.
valeologice ale activităţii de
învăţămînt.

3.

Nivelul general
profesorilor.

4.

Eficienţa realizării tuturor formelor de 04. Caracterul
şi
orientarea
activităţi instructiv-educative.
intereselor de cunoaştere ale
elevilor.

5.

Reţeaua
sistemului
extraşcolar
şi
a
complementare.

6.

Nivelul exigenţelor în procesul de 06. Climatul socio-psihologic în
învăţămînt.
colectivul de elevi şi cel
pedagogic.

7.

Starea lucrului educativ în clase.

8.

Sistemul de motivare şi stimulare a 08. Componenţa elevilor dotaţi în
profesorilor cu performanţe.
clase.

de

pregătire

a 03. Cerinţele
educaţional.

standardului

de
lucru 05. Motivarea elevilor în instruire.
serviciilor

07. Nivelul iniţial de instrucţiune al
elevilor.
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9.

Potenţialul
profesorilor.

creativ-inovativ

al 09. Posibilităţile
materiale
financiare ale instruiţilor.

şi

10.

Îmbinarea tuturor formelor de control. 10. Existenţa instituţiilor model în
mediul
educaţional
al
raionului/municipiului.

Determinarea factorilor şi condiţiilor deschide calea spre elaborarea matricei pentru a uşura formarea programelor
manageriale. Prima matrice trebuie să presupună determinarea preferinţelor celor trei niveluri ale instrucţiunii şi a
factorilor pentru a influenţa blocurile şi componentele ei (Tabelul 35).

Tabelul 35

Matricea legăturilor factori-blocuri în cadrul instrucţiunii
Blocurile instrucţiunii

Factor
ii
Cognitivinformaţional

Resurse

Valoricomotivaţional

Culturologic

1

Î

S

M

Î

2

M

S

M

S

3

Î

M

M

M

4

Î

M

M

Î

5

M

S

M

Î

6

Î

S

Î

S

7

M

S

Î

Î

8

M

M

Î

S

9

M

M

M

Î

10

Î

Î

M

M

Legendă. Cu litere se notează nivelul influenţei preferabile: Î –înalt; M – mediu; S
– scăzut
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Este evident că realizarea fiecărui factor nominalizat va fi diferită. Mai întîi de toate, aici, trebuie de ţinut cont de
particularitatea integrativă a calităţii, adică să se exprime, de rînd cu satisfacerea socială şi personală, nivelul atins al
instrucţiunii, cheltuielile care asigură acest nivel, plenitudinea resurselor alocate.
Se ştie că managementul procesului de învăţămînt în şcoală, se realizează pentru atingerea obiectivelor trasate,
folosindu-se în acest scop resursele disponibile. Rezultatul poate fi mai mult sau mai puţin eficient. Eficienţa se calculează
ca raport al rezultatelor activităţii (produselor) şi al cheltuielilor. Rezultatele exprimă realizările scopurilor, iar cheltuielile
– resursele utilizate [9; 42; 117; 127].
Nu este întîmplător faptul că, la comparaţia a două variante, care posedă aceleaşi proprietăţi adecvate, se recomandă
de a se alege acea variantă, care dă un efect mai mare la o unitate cheltuită. În învăţămîntul şcolar, însă, cînd e vorba de
producerea materială, este dificil de exprimat cheltuielile prin indicii costului. În aşa caz, cheltuielile se exprimă prin
indici de timp, nu prin indicele sumar de timp cheltuit pentru a se exprima şi a se implementa anumite metodici,
curriculumuri, programe, dar prin indicii de timp, care satisfac necesităţile de învăţămînt la un nivel calitativ satisfăcător.
În acest caz pentru a compara cheltuielile vom folosi analiza sistemică şi complexă. Pe parcursul efectuării ei se va ţine
cont şi de raportul parametrilor, despre care vom vorbi în continuare.
Fie, de exemplu, că avem curriculumurile Cı, care au fost elaborate, aprobate şi implementate în procesul de
învăţămînt. Ele corespund cerinţelor şi standardelor avansate, corespund pe deplin necesităţii.
Iniţial ele se consideră de calitate superioară şi au un nivel relativ al calităţii Q = 1 (Fig.14).

C2

C1

C3

Q
K

TsC 2

TIC 2
T

TsC 1

TIC1

TIIC1

TeC 3

TaC 3

Ti
Fig. 14. Dinamica scăderii relative a nivelului calităţii curricula educaţionale în timp.
Legendă: Q - nivelul relativ al calităţii; T – timp; Ti – momentul de învechire morală a curricula vechi şi al
iniţierii implementării celor noi; TsC 1 ( TsC 2 ) – timpul de funcţiune a curriculumurilor C1, C2, care corespund
calităţii superioare; TIC1 - timpul de acţiune a curricula C1, C2, care corespund I-i categoriei de calitate; TIIC1 timpul de acţiune a curriculumului moral învechit C1; TeC 3 - timpul de elaborare a noului curriculum C3; TaC 3 timpul de aprobare a noului curriculum C3.
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Cu timpul, însă, nivelul relativ al calităţii curriculumurilor începe să scadă treptat. Vine timpul cînd curriculumurile
trec în I categorie a calităţii. Această etapă de timp caracterizează starea, cînd ele încă nu s-au învechit moral, dar deja nu
corespund standardelor şi cerinţelor avansate. Dacă la această etapă nu se întreprind acţiuni de reînnoire a
curriculumurilor, vine etapa, cînd curriculumurile se învechesc moral. În Fig. 14 acest moment se notează cu T II.
Deoarece nu se fac schimbări, trebuie implementate curriculumurile noi C 2, care corespund standardelor şi cerinţelor
la momentul dat. Aceste curriculumuri se pomenesc de asemenea, peste un interval de timp, în aceleaşi situaţii prin care
au trecut curriculumurile Cı. Diferenţa între Cı şi C2 constă numai în forma curbei de învechire morală a lor. Dacă C2 va fi
elaborat mai perfect decît Cı, şi în ele vor prevala standardele şi cerinţele de perspectivă, atunci curba învechirii morale nu
va fi atît de abruptă ca în cazul Cı, ci mai lentă. Caracterul lent al curbei învechirii morale va prelungi perioada utilităţii C2
din punct de vedere al calităţii procesului de învăţămînt. Astfel, concluzionăm că mai preferabil, prin urmare şi mai
costisitor, va fi variantă de curriculumuri de calitatea cea mai înaltă.
Analiza procesului de învechire morală a curriculumurilor ne permite să prezentăm două concluzii generale necesare
pentru practică:
1. O condiţie necesară pentru eficientizarea managementului calităţii procesului de învăţămînt este micşorarea
intervalului de timp dintre apariţia necesităţii de reînnoire a unei sau altei părţi, a elementului component şi a intervalului
de timp, necesar pentru elaborarea noilor metodici, curriculumuri pentru satisfacerea acestei necesităţi.
2. Pentru evidenţierea oportunităţii necesităţilor şi reacţionarea flexibilă prin intermediul managementului calităţii
procesului de învăţămînt în şcoală trebuie recurs la următoarele modalităţi:
a) aplicarea managementului stabilizării (menţinerea la nivelul necesar a nivelului de funcţionare a procesului de
învăţămînt, aducerea în corespundere cu parametrii stabiliţi, reieşindu-se din informaţia despre devieri şi
revoltări) pentru asigurarea nivelului atins al calităţii procesului de învăţămînt;
b) aplicarea managementului proceselor de tranziţie (cercetările, căutările, aprobările şi implementarea în procesul
de învăţămînt a inovaţiilor organizaţionale şi metodice, perfecţionarea laturilor procesului de învăţămînt) pentru
a se atinge un nou nivel planificat al calităţii procesului de învăţămînt.
Folosindu-ne de această analiză în scopul examinării factorilor de ridicare a calităţii procesului de învăţămînt, din
punctul de vedere al cheltuielilor şi resurselor, pentru alegerea deciziei manageriale, se poate utiliza următoarea matrice
(Tabelul 36):
Tabelul 36

Matricea preferinţelor în alegerea factorilor care contribuie la ridicarea calităţii procesului
de învăţămînt, reieşindu-se din volumului de resurse

1.

Relativitatea
volumului de
resurse
Î

Influenţa relativă a factorilor
ridicării calităţii procesului de
învăţămînt
Î

Preferinţa
alegerii
factorului
M

2.

M

M

M

3.

Î

Î

M

4.

S

M

M

5.

M

S

S

6.

S

M

M

7.

M

M

M

8.

S

M

M

9.

M

Î

Î

10.

M

M

m

Facto
rii

Legendă. Cu litere se notează nivelul influenţei preferabile: Î –înalt; M – mediu; S
– scăzut
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După examinarea volumului de factori, care condiţionează calitatea procesului de învăţămînt, vom trece la analiza
condiţiilor, în care aceşti factori acţionează. Condiţiile influenţează considerabil asupra manifestării factorului [96]. În
dependenţă de măsura extinderii influenţei, condiţiile pot fi clasificate în particulare şi generale. Condiţiile particulare de
ridicare a calităţii sînt acelea care atrag după sine situaţii de a influenţa numai un factor. Condiţiile generale sînt condiţiile
care influenţează în acelaşi timp cîţiva factori de ridicare a calităţii procesului de învăţămînt.
În dependenţă de condiţii, factorul poate influenţa la maxim şi schimbă, în cel mai bun mod, proprietăţile procesului
de învăţămînt. În acelaşi timp pentru schimbarea proprietăţilor se va cheltui minimul de forţe intelectuale şi mijloace. În
cazul nostru, pentru a indica acţiunile şi eforturile pentru manifestarea factorilor putem folosi matricea următoare (Tabelul
37):
Tabelul 37

Matricea influenţei condiţiilor asupra manifestării factorilor de ridicare a calităţii procesului
de învăţămînt în şcoală
Condiţ
iile

Factorii
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S

-
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-
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M

M

-

M

Î

M

M
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-
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Legendă. Cu litere se notează nivelul influenţei preferabile: Î –înalt; M – mediu; S
– scăzut
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Din analiza Matricei influenţei condiţiilor asupra manifestării factorilor de ridicare a calităţii procesului de
învăţămînt în şcoală se observă că acţiunea de influenţă a factorilor nominalizaţi cu codul 1, 4 şi 6 asupra nivelului de
instrucţiune a elevilor este legată de un şir de condiţii şi limitări. De exemplu, pentru a implementa în procesul de
învăţămînt o generaţie nouă de curriculumuri trebuie să se aibă în vedere nu numai cheltuielile sumative, dar şi cerinţele
standardelor educaţionale şi ale nomenclaturii disciplinelor de studiu, restricţiile în vederea stării sănătăţii, oboselii
elevilor; nivelul iniţial al instrucţiunii şi alte condiţii.
Astfel, toate explicaţiile ne indică problema elaborării mecanismului de luare a deciziei pentru activizarea factorilor
în procesul de învăţămînt cu scopul de a ridica nivelul instrucţiunii elevilor /absolvenţilor. În dependenţă de caracterul şi
mărimea influenţei putem evidenţia trei tipuri de activităţi care contribuie la ridicarea nivelului instrucţiunii
elevilor/absolvenţilor. Primul tip de activităţi include acţiunile care influenţează numai factorii care ridică calitatea
procesului de învăţămînt. Al doilea tip includ cele care influenţează numai condiţiile. Al treilea – cele care influenţează
concomitent şi factorii, şi condiţiile.
Astfel, avînd informaţia deplină despre influenţa factorilor asupra componentelor instrucţiunii, despre consumurile
relative ale resurselor pentru corectare şi implementarea lor, inclusiv, sub aspectul raţionalităţii acestor consumuri din
punct de vedere al obţinerii efectului de lungă durată, interacţiunii factorilor şi condiţiilor care contribuie la ridicarea
calităţii, se poate construi modelul matricei informative, care uşurează procesul luării deciziilor de organul managerial
abilitat.
Pentru a exemplifica momentele menţionate, vom examina problema reînnoirii a două curriculumuri (Cı şi C2).
Rîndurile modelului matricei informaţionale (Tabelul 38) servesc drept baza informaţională pentru luarea deciziei în
privinţa modul de acţiune.
1. Reînnoirea Cı reiese din analiza conexiunei inverse, obţinute conform rezultatelor slabe la examenul de absolvire
la disciplina dată şi a concluziilor comisiei de evaluare;
2. Perfecţionarea C2 reiese din datele reuşite şi nivelului stabil, înregistrat pe parcursul mai multor ani la
olimpiadele raionale/municipale la disciplinele de studiu, din cunoştinţele absolvenţilor la disciplina dată, cît şi
cu angajarea în şcoală a profesorilor care posedă experienţă de predare a curriculumurilor de nivel avansat.

Tabelul 38

Matricea informaţională a procesului de reînnoire a curriculumurilor în şcoală
(în baza Cı şi C2)
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curriculum
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+
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+
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+
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+
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+
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+
16
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Legendă: Cı, C2 – curriculume educaţionale a disciplinelor de studiu; St – schimbarea
curriculumului cu curriculumul standard; StC – schimbare a curriculumului cu cel standard
corectat; Aut – schimbarea curriculumului cu altul de autor; E – schmbul curriculumului cu
altul experimental; Bob –curriculumului obişnuit; Av –curriculumului avansat, Î,M, S – nivele
de influenţă preferabile a calităţilor/proprietăţilor: înalt, mediu, scăzut.

În primul şi în al doilea caz organul abilitat de managementul calităţii procesului de învăţămînt are de a face cu
procese de tranziţie [117]. În ambele cazuri managementul are drept scop transferul obiectului (calitatea procesului de
învăţămînt) într-o stare nouă. Acest tip de management, în comparaţie cu managementul stabilizării, presupune efectuarea
activităţilor singulare, care au un început şi un sfîrşit, pe cînd procesele de tranziţie se realizează, de regulă, conform
programului trasat din timp.
În privinţa soluţiilor se poate menţiona că ele pot fi în număr de cîteva zeci, însă pentru acceptarea celei finale
trebuie să se determine ordinea şi modul de acţiune, ca totalitate de soluţii particulare concrete, care se selectează în baza
scopului managerial.
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Pînă a analiza soluţiile şi a alege modalitatea optimă a acţiunilor de reînnoire a curriculumurilor educaţionale,
acceptăm următoarele condiţii: în cazul nostru, subiectul managementului calităţii procesului de învăţămînt în şcoală va
realiza concomitent un management de stabilizare (va menţine la nivelul cuvenit calitatea curriculumuri existente,
asigurate de nivelul stabil al calităţii cunoştinţelor elevilor etc.) şi un management de tranziţie (elaborarea, proiectarea,
aprobarea şi implementarea de curriculumuri noi Cı şi C2 pentru a obţine prin intermediul lor nivelul înalt de cunoştinţe şi
a instrucţiunii elevilor şi absolvenţilor).
Între procesele de realizare a acestor două curriculumuri există o deosebire substanţială. Pentru curriculumul Cı
decizia de reînnoire se ia în baza abaterilor (nivelul scăzut de cunoştinţe al elevilor la ieşire). Conform teoriei manageriale,
sursa de reglare a influenţei devine, în cazul dat, abaterea de la valoarea stabilită.
În cazul luării deciziei de a reînnoi C2 (curriculum de complexitate avansată) situaţia diferă: acesta este
managementul prin deviaţie (la excitaţie). Aici influenţa reglatoare nu ţine de abaterile valorii reglatoare de la valoarea
cerută la ieşire (deaceea calitatea cunoştinţelor elevilor la disciplină a rămas pe parcursul timpului stabilă şi destul de
înaltă), ci de devierea la ieşirea din sistem (angajarea în şcoală a profesorilor cu experienţă de predare a curriculumurilor
avansate).
În ambele cazuri (Cı şi C2) subiectul managementului calităţii procesului de învăţămînt se află în situaţie dificilă.
Pentru a lua o decizie referitor la modul de acţiune avem nevoie de informaţie: în cazul C ı – despre rezultatul
managementului, în cazul C2 – despre procesul managerial.
Însă această alegere, ca şi în majoritatea cazurilor din practica managementului procesului de învăţămînt, se
complică din cauza lipsei cunoştinţelor despre legătura între intrarea şi ieşirea din sistem, precum şi despre capacitatea
legăturii, despre lipsa determinării ei. Cu toată experienţa empirică bogată în procesul de învăţămînt, întotdeauna există,
însă, o anumită nedeterminare şi probabilitate de a obţine rezultate avansate în cunoştinţe şi instrucţiunea absolvenţilor.
Aceasta înseamnă că pentru diferite cheltuieli se pot obţine rezultate cu diferenţe mari. Pentru o evidenţă maximă a
acestor restricţii şi a condiţiilor în procesul luării deciziilor manageriale de ridicare a calităţii procesului de învăţămînt se
aplică modelele matriceale informaţionale.
Să examinăm lanţul logic al raţionamentelor, care conduc spre luarea deciziei de a reînnoi curriculumurile C ı şi C2.
Curriculumul Cı este învechit din punct de vedere ştiinţific şi a conţinutului. Experienţă în elaborarea curriculumului
avansat pentru disciplina indicată în şcoală nu există, precum lipsec în şcoală şi cadre pentru a proiecta variante
nestandarde de curriculumuri. Conform primei premise, reiese că curriculumul trebuie schimbat cu altul contemporan, iar
din premisa a doua reiese că spaţiul alegerii se încadrează în intervalul St – Bob şi StC – Bob. În acelaşi timp, ţinîndu-se
cont de faptul că curriculumul Cı trebuie schimbat datorită învechirii morale, nu este raţional de inclus în curriculumul C 2
elemente care condiţionează nivelul lui scăzut de perspectivă. Argument pentru această alegere este şi acela că Cı – St –
Bob, în afară de faptul că are, în comparaţie cu C ı – StC – Bob, acelaşi grad de influenţă a condiţiilor de restricţie (Scr) şi
volum de resurse pentru reînnoirea curriculumurilor, nu satisface criteriul efectului aşteptat în planul influenţei asupra
instrucţiunii elevilor şi absolvenţilor. Prin urmare, alegerea trebuie acordată variantei Cı – StC – Bob.
Curriculumul C2, aflat în acţiune, este un curriculum obişnuit; el s-a învechit. Şcoala şi reuniunea metodică a
profesorilor au acumulat, însă, experienţă de lucru cu C 2, iar elevii manifestă în ultimii ani cunoştinţe relativ stabile şi
înalte la examene şi olimpiade. Din aceasta reiese că spaţiu de alegere pot fi curriculumurile St – Av; StC – Av; Aut – Av;
E – Av. Confruntarea de mai departe a curriculumurilor conform criteriilor de perspectivă, din punctul de vedere al
contemporanietăţii şi conţinutului ştiinţific, efectului aşteptat în planul influenţei asupra instrucţiunii arată însă că, cel mai
preferabilă este varianta de curriculum Aut – Av şi E – Av. Ambele curriculumuri se caracterizează nu numai prin
egalitatea relativă conform criteriilor enunţate, ci şi prin nivelurile de influenţă a condiţiilor de restricţie şi volumului de
resurse necesare pentru reînnoire.
În condiţiile actuale de complexitate a alegerii deciziei poate fi preferată o variantă, avîndu-se în vedere
probabilitatea şi definirea rezultatului final, se va garanta creşterea indicilor nivelului de cunoştinţe şi instrucţiunii al
elevilor şi absolvenţilor. În asemenea caz, cea mai preferabilă şi prevăzută este varianta pentru implementare a
curriculumului Aut – Av, deoarece unul dintre profesorii recent angajaţi este autor de curriculum obişnuit. În acelaşi timp,
nivelul cunoştinţelor elevilor la disciplina indicată s-a mărit datorită realizarilor lui.
Exemplul alegerii curriculumurilor nu epuizează multitudinea variantelor. Procedura de alegere a curriculumurilor
poate fi mai diferenţiată şi mai voluminoasă, dar nu trebuie de uitat de aplicarea corectă a matricii informaţionale.
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VII.5. Evaluarea calităţii lecţiei
Calitatea învăţămîntului se realizează prin intermediul diferitor metode şi mijloace, pe diferite canale şi la diferite
niveluri. Primul nivel de asigurare a calităţii învăţămîntului este lecţia. Calitatea lecţiei asigură calitatea predării-învăţăriievaluării materiei la disciplina de studiu şi a dezvoltării elevilor. De aceea apare necesitatea de instrumente pentru
evaluarea calităţii lecţiei. În subcapitolul dat propunem metodica evaluării lecţiei, elaborată în cadrul cercetării noastre,
aprobată şi implementată în şcolile din sectorul Ciocana, mun. Chişinău.
În elaborarea metodicii enunţate am apelat la analiza literaturii de specialitate şi la practica avansată, fapt care ne
obligă să expunem bazele teoretice ale metodicii. Primul moment, legat de evaluarea calităţii lecţiei, ţine de unele
determinări terminologice.
Calitatea lecţiei constă în faptul că ea reprezintă un rezultat complex al activităţii comune a profesorului şi elevilor ca
participanţi ai procesului de învăţămînt. Despre calitatea lecţiei vorbim atunci, cînd examinăm lecţia de pe poziţia calităţii
procesului şi calităţii produselor/rezultatelor. În calitatea lecţiei se reflectă calitatea muncii precedente (calitatea planurilor
de învăţămînt şi curriculumurilor, calitatea proiectării, calitatea instrucţiunii elevilor).
Pe parcursul elaborării metodicii evaluării calităţii lecţiei ne-am inspirat din elaborările pedagogice în domeniul
teoriei lecţiei contemporane, creării metodicilor şi schemelor de analiză a lecţiilor [25; 47; 44; 59; 60; 61; 46].
Teoria didactică ne oferă mai multe modele de evaluare a lecţiei, de la centrarea pe anumite variabile, pînă la
unificarea lor în sistem, concretizate apoi în scheme de apreciere, utilizate în activitatea de control (fişe de evaluare a
lecţiei, în urma asistării şi protocolării ei).
Evaluarea lecţiei constituie o problemă didactică generală, care trebuie abordată în strînsă legătură cu teoria
managementului şcolii. Analiza literaturii de specialitate ne demonstrează că evaluarea managerială a lecţiei necesită: 1)
competenţă pedagogică generală şi competenţă metodică; 2) trăsături de personalitate, menite să asigure obiectivitate
operaţională de măsurare, apreciere şi decizie privind rezultatele obţinute de elevi; 3) punerea în evidenţă a relaţiei
pedagogice existente între elementele care contribuie la proiectarea şi la realizarea activităţii didactice (scopul lecţiei,
obiectivele operaţionale, acţiunile realizate de elevi, metodele didactice); rezultatele obţinute de elevi, raportate la
obiective concrete şi resursele de învăţare); 4) stabilirea cu exactitate a obiectivelor concrete şi compatibilitatea lor cu
conţinuturile; 5) stabilirea măsurii corespunderii rezultatelor atinse scopului şi obiectivelor operaţionale puse.
Stabilirea acestor particularităţi ne-a permis să constatăm că pentru elaborarea metodicii avem nevoie de evaluarea şi
autoevaluarea obiectivă a lecţiei. Evaluarea obiectivă a lecţiei se obţine printr-un mecanism cu valoare de “feed-beck”
extern şi intern. În cazul evaluării externe rezultatele elevilor angajează intervenţi din exterior a profesorului, directorului,
inspectorului şcolar, metodistului etc.; în cazul evaluării interne evaluarea pregăteşte trecerea spre un stadiu superior al
instruirii (autoinstruirii) şi educaţiei (autoeducaţiei) elevilor.
Pentru evaluarea obiectivă a lecţiei avem nevoie de criterii clar definite, centrate pe variabile, realizate în cadrul
lecţiei în contextul interacţiunii profesor-clasă de elevi. În cadrul lecţiei, în opinia noastră, se pot evidenţia următoarele
variabile: a) resursele elevilor şi ale profesorului; b) procesele interne dezvoltate; comportamentele psiho-sociale
implicate; d) variabilele specifice clasei de elevi. În funcţie de aceste variabile, intervin mai multe modele de evaluare [61,
p. 42].
În rezultatul examinării literaturii de specialitate am reliefat următoarele modele de evaluare a lecţiei: 1) modelul,
centrat pe rezultate; 2) modelul, centrat pe procese; 3) modelul, centrat pe comportamente; 4) modelul, centrat pe variabile
specifice lecţiei; 5) modelul, centrat pe caracteristicile de bază ale lecţiei [13; 46; 59; 60; 61].
Modelul de evaluare, centrat pe rezultate pune în evidenţă eficacitatea şi eficienţa lecţiei. În calitate de criterii cu
semnificaţie managerială pentru o astfel de evaluare a calităţii lecţiei se propun a fi: a) procentuale (de ex., 86% din elevi
realizează 68% din obiectivele concrete propuse); b) numerice (toate obiectivele sau o parte dintre ele au fost atinse în
cadrul lecţiei); c) cu rang maxim-minim (toţi elevii rezolvă toate sarcinile propuse, cu rang de complexitate
maxim/mediu/minim).
Modelul indicat necesită instrumente proprii de evaluare. În calitate de instrument, în acest sens, poate fi fişa de
evaluare, care ne oferă: 1) date generale (data, şcoala, clasa, numele de familie, prenumele şi numele după tată al
profesorului, obiectul de studiu, cîţi elevi sînt după registru, cîţi elevi sînt prezenţi, locul lecţiei în orar, schimbul; tema
lecţiei, obiectivele lecţiei, resursele didactico-materiale (materialele intuitive, aparatura tehnică, tabla, creta, buretele de
şters tabla etc.); 2) date privind aprecierea activităţii didactice: capacitatea de proiectare corectă a obiectivelor
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operaţionale; capacitatea de organizare şi realizare a conţinutului instruirii; capacitatea de valorificare a metodologiei
utilizate; calitatea şi oportunitatea evaluărilor; 3) aprecieri asupra climatului psiho-social al lecţiei: condiţiile de studiu;
stilul pedagogic al profesorului; relaţia profesor-elev; relaţia de microgrup; managementul clasei [13; 46; 47].
Rezultatele, consemnate prin fişa de evaluare, trebuie să aibă un caracter stimulativ, o valoare formativă pentru elevi
şi profesorul, evaluat de director, inspector, profesor-metodist, şef catedră, alţi colegi în condiţii de interasistenţă etc.
Modelul de evaluare a calităţii lecţiei, centrat pe procese, se bazează pe mai multe criterii: a) înlănţuirea logică şi
cronologică a acţiunilor şi operaţiilor parcurse; b) calitatea strategiilor didactice aplicate; c) efectuarea corectă a unor
acţiuni şi operaţii, cerute de activitatea didactică; d) încadrarea în timp a operaţiilor realizate. În cadrul acestui model se
pune accentul pe observare, descriere, apreciere, interpretarea faptelor pedagogice şi psihosociale care intervin în
dinamica lecţiei, urmărind relevarea calităţilor şi a limitelor acestora în plan procesual [12a].
Modelul centrat pe comportamente este orientat în special în direcţia măsurării şi apreciereii următoarelor aspecte
ale lecţiei: a) dinamica raporturilor de comunicare şi de interacţiune dintre profesor şi elev; b) tipul de autoritate,
promovat de profesor care generează gradul de dirijare al lecţiei; c) climatul psiho-social al lecţiei; d) stilul şi tonul (vioi,
viguros, hotărît sau invers – nehotărît, lent), cultura exprimării, limbajul nonverbal, stilul didactic al profesorului; e)
comportamentul profesorului prin comportamentele elevilor, situaţii speciale de comportament, în care se manifestă
calităţile personale ale elevilor; f) cazuri alarmante de indisciplină, ce anume le-a provocat şi ce atitudine iau elevii; g)
independenţa organizatorică şi cognitivă a elevilor; h) priceperea de a stăpîni clasa, a organiza munca ei, a ridica spiritul
activ, interesul, atenţia, a respecta disciplina; i) atitudinea profesorului faţă de elevi, conform particularităţilor lor; î) tactul
pedagogic; j) spiritul de observaţie, seriozitate, ingeniozitate, acurateţe şi emotivitate.
Prin modelul centrat pe variabile, specifice lecţiei, se identifică efectul de ansamblu al instruirii, generat de: a)
climatul psihosocial al clasei; b) disciplina clasei în raport cu numărul de elevi şi de situaţii; c) nivelul de pregătire
generală al clasei; d) stilul didactic (de predare – învăţare – evaluare) al profesorului; e) mediul social, cultural etc. din
care provin elevii etc.
La modelele evidenţiate poate fi adăugat modelul cu abordare sistemică a lecţiei, unde se relevează următoarele
criterii:
— conceperea proiectării lecţiei (criterii, elemente, echilibru, raţionalitate, variante etc.);
— precizarea adecvată a scopurilor şi obiectivelor operaţionale;
— analiza şi utilizarea resurselor, condiţiilor antrenate; analiza prelucrării şi realizării conţinutului; respectarea
principiilor didactice, a normativităţii;
— precizarea, alegerea, determinarea metodelor, strategiilor;
— precizarea, alegerea, utilizarea metodică a mijloacelor didactico-tehnice;
— organizarea, desfăşurarea lecţiei, îmbinarea situaţiilor;
— conducerea, dirijarea elevilor în învăţare, stilul de predare;
— utilizarea tipurilor de evaluare, adaptarea situaţiilor în lecţie, utilizarea conexiunii inverse; modelul de
autoevaluare obiectivă, finală a activităţii [27, p. 235-238].
Pentru evaluarea calităţii lecţiei sînt posibile criterii variate, care pot fi abordate global sau detaliat, obiectiv sau
selectiv, aplicate la o lecţie sau la multe lecţii etc. Totuşi atribuţiile unei lecţii eficiente pot fi raportate la:
— contribuţia la “creşterea” cunoştinţelor, deprinderilor elevilor şi perfecţionarea celor anterioare;
— contribuţia la dezvoltarea intelectuală a elevilor;
— economia de timp, realizată în dependenţă de densitatea sarcinilor de învăţare;
— organizarea şi succesiunea logică a etapelor, adoptarea variantelor structurale pentru activizarea elevilor;
— participarea elevilor la toate etapele lecţiei, afirmarea rolului de coordonator al profesorului de îndrumător;
reacţia clasei pe parcursul activităţii;
— desfăşurarea şi realizarea muncii independente din clasă şi de acasă; mărimea gradului de dificultate, de aplicare
a sarcinilor.
Determinarea modelelor şi criteriilor de evaluare a calităţii lecţiei atrage după sine determinarea strategiilor şi
metodelor de evaluare. Cu alte cuvinte, este nevoie de a cunoaşte şi de a aplica eficienţa metodologiei evaluării calităţii
lecţiei. Metodologia evaluării calităţii lecţiei este centrată prioritar în cercetarea noastră asupra măsurării şi aprecierii
globale a rezultatelor şcolare, obţinute de elevi în timpul lecţiei, în vederea stabilirii de decizii optime, pentru

231

îmbunătăţirea calităţii. Metodologia în cauză asigură măsurarea şi aprecierea corectă a următoarelor tipuri de rezultate
şcolare:
— cunoştinţe acumulate (informaţii logice, definiţii, concepte de bază, formule, teoreme, principii, legi, date, fapte,
evenimente etc.;
— capacităţi intelectuale (calitatea raţionamentelor inductive, deductive, analogice), în condiţii de învăţare
reproductivă şi creativă, bazate pe dimensiunea operaţională a gîndirii (analiza, sinteza, abstractizare,
generalizare, comparaţie, concretizare logică), exprimată instrumental (algoritmic, euristic) în raport de specificul
sarcinilor didactice, incluse în cadrul obiectivelor concrete ale lecţiei;
— trăsături de personalitate (atitudinea faţă de cunoaştere, condiţiile cognitive şi noncognitive (afective,
motivaţionale, volitive, caracteriale), confirmate pe parcursul lecţiei.
Putem afirma, astfel, că modelele de evaluare a calităţii lecţiei se identifică din interiorul metodologiei didactice
dezvoltate în spiritul teoriei curriculumului şi managementului instruirii. Astfel, pentru evaluarea calităţii lecţiei avem la
dispoziţie metode şi procedee de evaluare tradiţionale şi complementare. Metodele tradiţionale de evaluare a calităţii sînt
realizate prin trei categorii de probe: orale (conversaţia, convorbirea, interviul), scrise (chestionarul, lectura, compunerea,
testele scrise), practice (lucrări practice, experimentul aplicat, modelarea, demonstraţia aplicată, jocul didactic). Metodele
de evaluare complementare cuprind: observarea sistemică a activităţii, comportamentului elevilor şi profesorului la lecţie
(fişe de apreciere, scara de clasificare, lista de control) investigaţia, proiectul, portofoliul, autoevaluarea, testele de
cunoştinţe etc.
Evaluarea calităţii lecţiilor cere anumite strategii de evaluare. În cercetarea noastră am evidenţiat strategiile în
dependenţă de timpul de evaluare în structura lecţiei: evaluarea iniţială/predictivă, evaluarea continuă/formativă, evaluarea
sumativă/finală.
Argumentele aduse ne-au permis să determinăm corelaţiile între perioadele de timp, funcţiile pedagogice, strategiile,
metodele şi rezultatele şcolare, care formează cadrul managerial-didactic al evaluării calităţii lecţiei, prezentat sub formă
de matrice (Tabelul 39).
Tabelul 39

Cadrul managerial-didactic de evaluare a calităţii lecţiei
Perioa
de de
timp

Funcţia
pedagogi
că
specială

Strategi
a de
evaluare
adoptată

Metodele de
evaluare,
folosite prioritar

Rezultatele şcolare,
evaluate prioritar

Început
ul
lecţiei

Diagnost
icăprognost
ică

Iniţialăpredictiv
fă

Testul
diagnostic,
interviul,
chestionarul,
lucrări
scrise/practice

Cunoştinţele – capacităţi
dobîndite
anterior
conform scopului lecţiei,
ca
premisă
necesară
pentru lecţia care urmează
să fie realizată

Pe tot
parcurs
ul
lecţiei

Formativ
ăformatoa
re

Continuă
formatoa
re

Testul
de
capacitate,
conversaţia,
observaţia,
descoperirea,
modelarea

Cunoştinţele – capacităţi
proiectate
conform
obiectivelor concrete, la
nivel de produs şi de
proces
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La
sfîrşitul
lecţiei

Sumativ
ăcumulati
vă

Finală de bilanţ

Testul de succes,
educaţional,
explicaţia
demonstrativă

Cunoştinţele – capacităţi
învăţate,
evaluate
conform
obiectivelor
concrete, cumulate pe
parcursul lecţiei şi/sau
sistemului de lecţii

În rezultatul integrării bazelor teoretice, expuse anterior, şi a activităţii experimentale, am ajuns la concluzia că
metodica evaluării calităţii lecţiei trebuie să includă 20 de parametri generalizatori de evaluare. Evidenţierea parametrilor
s-a efectuat în cadrul a trei etape experimentale, care includ: anchetarea, evaluarea expertă, aranjarea indicatorilor,
efectuarea analizei de corelare şi celei factoriale. Fiecare indicator al calităţii lecţiei este repartizat în unul dintre cele cinci
blocuri, după cum urmează:
I. Evaluarea conţinutului materiei de studiu la lecţie.
a) caracterul ştiinţific, accesibilitatea materiei de studiu;
b) actualitatea materialului şi legătura lui cu viaţa (unitatea teoriei cu practica);
c) gradul de noutate, problematizare şi atracţie a informaţiei instructive;
II. Evaluarea eficienţei modalităţilor de activitate a profesorului la lecţie, tehnologia didactică.
a) raţionalitatea şi eficienţa folosirii timpului la lecţie, optimul tempoului, consecutivitatea şi schimbul tipurilor de
activitate pe parcursul lecţiei;
b) gradul intuitivităţii, raţionalităţii şi eficienţei utilizării seturilor instructiv-metodice, materialelor didactice,
mijloacelor tehnice de instruire, amenajarea cabinetului cu utilaje;
c) eficienţa evaluării activităţii elevilor şi nivelul cerinţelor, în baza cărora s-a efectuat evaluarea cunoştinţelor,
priceperilor şi deprinderilor;
d) locul şi rolul evaluării cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor la lecţie;
e) gradul de influenţă estetică a lecţiei asupra elevilor;
f) folosirea tehnologiilor valeologice, respectarea regulilor de protecţie şi securitate a muncii în cadrul lecţiei.
III. Cultura generală şi comunicativă a profesorului, stilul de comportare.
a) erudiţia generală a profesorului;
b) cultura vorbirii, tempoul, dicţia, exteriorul, mimica, gesturile profesorului;
c) politeţea şi democratismul comunicării profesorului cu elevii.
IV. Evaluarea caracteristicilor de bază ale activităţii elevilor la lecţie.
a) gradul activităţii cognitive, creativităţii, independenţei elevilor;
b) nivelul dezvoltării deprinderilor şi priceperilor generale de învăţare şi speciale;
c) gradul de disciplină, organizare şi cointeresare a elevilor la lecţie.
V. Evaluarea obiectivelor şi rezultatelor lecţiei.
a) realismul şi precizia formulării, trasarea obiectivelor şi îndeplinirea lor.
b) gradul influenţei instructive a lecţiei asupra elevului (ce şi cît au învăţat);
c) gradul de influenţă educativă a lecţiei (ce şi în ce măsură a contribuit lecţia la educaţia elevilor);
d) gradul de influenţă a lecţiei la dezvoltarea elevilor (ce şi în ce măsură a contribuit la dezvoltarea lor).
VI. Autoevaluarea formativă şi sumativă a lecţiei.
La aplicarea acestei metodici pentru evaluarea calităţii unei lecţiei concrete se pot aplica toţi indicatorii, deşi în unele
cazuri unii indicatori pot fi anulaţi. Utilizarea procedurilor qualimetrice speciale permit corectarea listei indicatorilor de
evaluare, completînd-o sau reducînd-o, introducînd alţi indicatori în locul celor evidenţiaţi de noi.
Sensul procedurii date constă în faptul că, pentru determinarea gradului de manifestare a fiecărui indicator, dintre cei
20 indicatori ai calităţii lecţiei, se stabilesc trei niveluri de evaluare: 0 – indicele nu se manifestă; 1 – indicele se manifestă
parţial; 2 – indicele se manifestă pe deplin. Evaluarea integrală a calităţii lecţiei (Q l) este raportul sumei punctelor
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acumulate pentru toţi indicatorii (ΣQ), manifestaţi în cadrul unei sau altei lecţii, la numărul maximal posibil de indicatori
(Qmax), exprimat în procente: Q l = (ΣQ : Qmax). 100%.
De exemplu: Qmax pentru 20 indicatori va constitui 40 puncte, pentru 19 – 38 puncte, pentru 18 – 36 puncte etc.
Esenţa exprimării integrale a calităţii lecţiei în procente constă în evidenţierea gradului de dezvăluire a potenţialului,
manifestarea posibilităţilor avute cu scopul realizării diferitor tipuri de comparaţii şi analize. În cazul acestei abordări se
operează cu date statistice medii a indicatorilor pentru anul de studiu la diferite discipline, clase, clase paralele; este
raţional de vorbit nu atît despre calitatea lecţiilor, cît despre eficienţa activităţii reuniunilor metodice, colectivelor claselor,
accesibilitatea realizării unor curriculumuri ale disciplinelor cu studiu aprofundat etc.
Cu ajutorul metodicii evaluării calităţii lecţiei se poate determina eficienţa activităţii diferitor profesori. Pentru
aceasta datele se introduc în fişă (Tabelul 40 )
Tabelul 40

Fişă pentru determinarea eficienţei activităţii cadrelor didactice
Numele,
prenumele
profesorului

Clasa

Calitatea lecţiilor

Media indiciului
calităţii lecţiilor

Eficienţa, în cazul nostru, se tratează drept o componentă rezultativă a calităţii procesului de învăţămînt în şcoală, ca
dimensiune a actualizării calităţii potenţiale a sistemului de învăţămînt din şcoală, ca reflectare a comparării rezultatelor
reale (parametrilor) ale procesului de învăţămînt cu rezultatele planificate (etalonate), ca grad de atingere a scopului,
rezultatului, ca rezultat al operaţiilor, acţiunilor participanţilor la procesul de învăţămînt (instruire, educaţie, dezvoltare).
Aplicarea metodicii evaluării calităţii lecţiei în şcolile experimentale ne-au permis să elaborăm tehnologia evaluării,
să prelucrăm mecanismul îndeplinirii acţiunilor analitice şi de luare a deciziilor manageriale.
Avînd la dispoziţie setul de indicatori, evaluatorul calităţii lecţiei (directorul, directorul-adjunct, metodistul, şeful de
catedră şi. a), determină nivelul manifestării indicatorilor, atribuindu-le o notă (0; 1; 2), operînd cu rezultatele perceperii
personale (convingerea, claritatea, echivalenţa, incontestabilitatea etc.), cu date obiective (volumul materialului însuşit,
numărul de elevi interogaţi, numărul materialelor intuitive,, asigurarea cu manuale, hărţi, scheme etc.), folosind evaluarea
calitativă în cadrul lecţiei (“bune”, “suficient”, “insuficient”).
Este binevenit să se discute împreună cu profesorul evaluările unor indicatori şi blocuri de evaluare, iar în caz de
necesitate să se corecteze reieşindu-se din argumentele lui. Evaluarea integră a calităţii lecţiei, exprimată în procente,
poate fi transferată în scala de 5 puncte, aplicîndu-se scala de tip proporţional, care satisface cerinţele principiului
repartizării normale. În cadrul cercetării am aplicat următoarea schemă de transfer: 1 punct – 49,5% şi mai puţin; 2 puncte
– 50,0 -62,0%; 3 puncte – 62,0 – 74,5%; 4 puncte – 75,0 – 87,0%; 5 puncte – 87,0 – 100%.
Evaluarea integrală a calităţii lecţiei în procente sau în puncte conform scalei de 5 puncte nu este un scop în sine,
deoarece evaluarea cantitativă generalizată, nivelează, într-o măsură oarecare, iar în unele cazuri, denaturează realitatea.
După ea este uneori dificil de făcut concluzii despre structura calităţii. Reieşind din aceasta, este raţional de prezentat
rezultatele evaluării sub formă desfăşurată, sub formă obişnuită, adică cu ajutorul tabelelor, unde sînt indicate evaluările
(0; 1; 2) pentru fiecare indicator, cît şi după cele cinci blocuri ale calităţii lecţiei. Prezentarea grafică a datelor statistice ne
permite să urmărim dinamica indicilor şi blocurilor în timp, să comparăm rezultatele evaluării profesorilor, claselor,
curriculumurile educaţionale (Fig. 15).
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Fig. 15. Prezentarea grafică a rezultatelor evaluării calităţii lecţiei.

În cadrul experimentului şi în practica managementului calităţii procesului de învăţămînt în şcolile sectorului
Ciocana, mun. Chişinău s-au acumulat date statistice despre peste 1000 de lecţii, desfăşurate în cadrul sistemului de
atestare a profesorilor, la realizarea planificării procesului de învăţămînt, organizării lucrului metodic. De exemplu, cu
ajutorul unei astfel de statistici se fac concluzii despre nivelul pregătirii metodice a profesorilor, capacitatea lor de a folosi
tehnologiile educaţionale noi, despre dezvoltarea lor profesională. Pentru asigurarea obiectivităţii concluziilor, datele
evaluării la acest compartiment se grupează pe clase.
Abordarea evaluării calităţii lecţiei în instituţiile de învăţămînt se înscrie în contextul general al construirii sistemului
calităţii învăţămîntului naţional, care presupune documentarea şi aplicarea procedurilor şi metodicilor de evaluare a
proceselor principale, ce determină calitatea rezultatelor finale. În varianta noastră, metodica evaluării calităţii lecţiei este
un instrument eficient al managementului calităţii procesului de învăţămînt în instituţiile preuniversitare. Caracteristicile
de ieşire din acest sistem sînt instrucţiunea elevilor, realizările personale ale profesorilor şi instruiţilor, satisfacerea
participanţilor procesului de învăţămînt despre mersul şi rezultatele lui.

VII.6. Evaluarea rating a calităţii activităţii profesorului
Calitatea învăţămîntului depinde, în mare măsură, de nivelul pregătirii, profesionalismul profesorilor.
Profesionalismul profesorului este o noţiune largă, greu supusă interpretări unice. Cu o anumită certitudine se poate
afirma că ea include componenta creativ-inovativă, sistemul motivării autoperfecţionării personalităţii şi relaţiilor
profesionale, apropierea de rezultatele înalte în activitate şi realizarea potenţialului personalităţii.
Dat fiind faptul că activitatea profesorului este orientată în sistemul social spre transformarea personalităţii
instruiţilor, nu totdeauna rezultatele ei se pot exprima şi evalua adecvat. Actualmente modurile existente de evaluare a
rezultatelor activităţii profesorilor, mecanismele de activizare a ei nu satisfac, în deplină măsură, cerinţele înaintate.
Conform cercetărilor noastre s-au evidenţiat următoarele momente:
— sistemul evaluării activităţii profesorului care trebuie să fie, după posibilitate, multilaterală, să cuprindă toată
diversitatea de tipuri şi forme, presupunîndu-se ierarhizarea şi subordonarea lor reciprocă în procesul de
învăţămînt, organizat în complex;
— tehnologizarea sistemului de evaluare a calităţii activităţii cadrelor pedagogice, reperarea pe indici obiectivi,
precum şi indicii purtători de informaţie tangibilă despre activitatea profesorului (reuşita elevilor, nivelul
instrucţiunii lor etc.).
— posibilitatea formalizării activităţii evaluative, ieşirea la parametri dinamici şi indicele integral al calităţii
lucrului/muncii.
Cercetarea ne-a permis să elaborăm modelul activităţii evaluative cu astfel de posibilităţi. Ea este realizată sub forma
metodicii de rating, expunerea căreia urmează.
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Rezultatele analizei calitative ne-au permis să evidenţiem principalele tipuri de activitate ale profesorului, care
asigură formarea şi dezvoltarea componentelor date. În formă generală şi în dependenţă de condiţiile principale, scopurile,
activitatea profesorului poate fi prezentată sub formă a trei blocuri:
I – activitatea de autoperfacţionare a personalităţii şi a profesionalismului profesorului (AAPPP);
II – activitatea de dezvoltare şi perfecţionare a personalităţii elevului (ADPPE);
III – activitatea de perfecţionare a procesului de învăţămînt în şcoală (APPÎŞ).
În orientarea spre aceste trei blocuri de activitate a profesorului, am folosit în cadrul cercetării anchetarea, cu
obiectivul de a determina fondul de indici, care pot conţine informaţia despre eficienţa şi calitatea activităţii profesorilor.
În anchete s-a propus să se numească orice număr de indici referitor la cele trei blocuri: AAPPP; ADPPE; APPÎŞ. După
prelucrarea rezultatelor anchetării s-au evidenţiat peste 40 de indici, care mai apoi au fost aranjaţi sub formă rating, în
dependenţă de frecvenţa indiciului în anchete. La etapa a doua a cercetării grupului de experţi constituit din directori
adjuncţi, profesori cu experienţă, cu vechime de activitate pedagogică mai mare de 10 ani, i s-a propus să aleagă primii 16
indici, conform rangului oferit. În rezultat am ajuns la sistemul de indici ai evaluării profesionalismului profesorilor
prezentaţi în Tabelul 41.
Tabelul 41

Ratingul indicilor profesionalismului profesorului
Rangul
mediu al
indiciului

Numărul
maximal de
puncte

1. Competenţa psihologică

8,7

55

2. Nivelul complexităţii curriculumurilor realizate

9, 4

51

3. Nivelul cunoştinţelor şi orizontul general în
domeniul obiectual predat

4,8

100

4. Cultura comunicativă a profesorului

5,8

81

5. Măiestria metodică a profesorului

5,2

94

6. Componenta creativă în activitatea profesorului

9,2

53

7. Nivelul performanţelor instruiţilor în domeniul
instructiv-cognitiv

7,5

63

8. Performanţele personale ale profesorilor

6,5

75

9. Activismul în autoperfecţionare

12,1

41

10. Cultura pedagogică şi tactul pedagogic

11,2

43

8,8

55

Indicii

11. Stilul general al activităţii
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12. Eficienţa lucrului educativ cu elevii

8,9

54

12,3

37

14. Rezultatele activităţii ştiinţifice şi experimentale

8,9

55

15. Nivelul culturii evaluative (qualimqtrice)

9,8

40

16. Cultura generală a profesorului

6,1

82

13. Încadrarea în viaţa şcolii

În baza rangului mediu s-au determinat valorile maxime ale rating-ului punctelor, calculate pentru fiecare din cei 16
indicii. Procedura de transfer din rangul mediu în ratingul punctelor este următoarea:
1. Calculul valorilor de balanţă a coeficienţilor fiecărui indice, conform formulei Kn = 1 : Rmed, unde Kn –
coeficientul de ponderabilitate al indiciului n; Rmed – rangul mediu al indiciului.
2. Determinarea valorilor maxime ale punctelor rating pentru fiecare indice conform formulei B n = (Kn. 1000): ΣK,
unde Bn – valoarea maximă a punctelor rating, calculate pentru indicele n; 1000 – numărul sumar al punctelor rating
condiţionat, calculat pentru toţi 16 indicii; ΣK – suma coeficienţilor de ponderabilitate a tuturor 16 indici.
3. Aproximarea valorilor maxime ale punctelor rating a fiecărui indice pînă la numere întregi. Suma valorilor
precizate a punctelor rating constituie 1000 puncte.
În baza datelor statistice, normelor şi standardelor existente au fost determinate criteriile şi s-au construit scalele de
evaluare pentru fiecare indice din Tabelul 41.
În continuare trecem în revistă principiile de determinare a scalelor şi a ratingului fiecărui indice.
Astfel, indicele “Competenţa psihologică” presupune că profesorul posedă cunoştinţe din domeniul psihologiei
personalităţii; poate ţine cont de particularităţile individual-psihologice ale elevilor în procesul activităţii instructivcognitive; tinde spre găsirea celor mai eficiente procedee, modalităţi şi forme de reglare a conduitei şi activităţii; cunoaşte
şi aplică sisteme de diagnosticare şi corectare a stărilor psihologice.
Aplicarea evaluării după aceşti indici este raţională numai atunci, cînd se implică experţii, ai căror evaluări sînt luate
ca bază pentru calculul punctelor de rating. Pentru evaluare s-a apelat la scala de 9 puncte (propusă de V. L: Marişciuk,
1984), numită încă scală de două ori triplă. Specificul ei constă în aceea că toate obiectele evaluării se împart în trei grupe,
fiind atribuit simbolul “Cmb” (cei mai buni), “M” (mediocri), “Cmd” (cei mai dificili), în interiorul fiecărei grupe, se face
de asemenea o împărţire în trei subgrupe convenţionale, aplicîndu-se respectiv simbolurile (+), (0), (-).
În rezultatul acestei proceduri de împărţire dublă în grupe se obţin 9 grupe convenţionale, care în ansamblu formează
următoarea scală de 9 puncte:
Cmb +

-9 puncte

M+

-6 puncte

D+

-3 puncte

Cmb o

-8 puncte

Mo

-5 puncte

Do

-2 puncte

Cmb -

-7 puncte

M-

-4 puncte

D-

-1 puncte
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În calitate de scală pentru transferul rezultatelor evaluării experte medii a competenţei psihologice a profesorului în
puncte rating s-a apelat la scala proporţională, care presupune o creştere egală a punctelor rating, calculate pentru
creşterea identică a rezultatelor (Tabelul 42).

Tabelul 42

Scala de transfer al rezultatelor evaluării experte a competenţei psihologice
a profesorilor în puncte rating
Valorile medii ale evaluării experte

Punctajul rating
(în % faţă de numărul lor maximal)

1,00 – 1,50

20

1,51 – 2,50

30

2,51 – 2,50

40

3,51 – 4,50

50

4,51 – 5,50

60

5,51 – 6,50

70

6,51 – 7,50

80

7,51 – 8,50

90

8,51 – 9,00

100

Este raţional de efectuat calcule finale a ratingului profesorului pentru acest indice, cît şi pentru toţi ceilalţi, la
încheierea anului de învăţămînt.
Evaluarea indicelui “Nivelul complexităţii curriculumurilor realizate” s-a produs pe altă cale. În acest caz trebuie,
însă, să ocolim abordarea formală, deoarece considerăm că numărul maxim de puncte rating poate fi atribuit atît
profesorului care lucrează după curriculumul de bază, cît şi celui care lucrează după curriculumul avansat. Astfel
introducem în evaluare un criteriu complex, conform căruia scoatem în relief trei niveluri principale şi trei niveluri
secundare de complexitate în realizarea curriculumurilor de profesor. Criteriile de complexitate ale curriculumurilor se
repartizează după cum urmează:
1) tipologia curriculumului educaţional;
2) etapa de învăţămînt, pentru care este destinat curriculumul;
3) gradul de participare personală a profesorului la elaborarea sau corectarea curriculumului;
4) calitatea contingentului de elevi din punct de vedere a motivaţiei şi pregătirii la disciplina de studiu;
5) eficienţa însuşirii/asimilării curriculumului;
6) gradul de implementare şi aprobare a curriculumului;
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7) nivelul plenitudinii setului de asigurare instructiv-metodică a curriculumului.
Determinarea nivelului de complexitate a curriculumurilor, predate de profesor, se produce conform schemei
prezentate în Tabelul 43.
Tabelul 43

Determinarea nivelului de complexitate a curriculumului predat
Nivelul de manifestare a criteriului
Nr.
o.

Criteriile de complexitate

Înalt – 3
puncte

Mediu – 2
puncte

Scăzut – 1
punct

De bază,
De
extins
instruire
experimenta compensato
l
rie

1

Tipologia
educaţional

curriculumului

De autor
avansat

2

Etapa de instruire pentru care e
destinat curriculumul

Cl. X –
XII

Cl. V – IX

Cl. I – IV

3

Gradul de participare a profesorului
la elaborarea sau corectarea
curriculumului

Autor

Corectare

Asimilare

4

Calitatea contingentului de elevi
din punct de vedere al motivaţiei şi
pregătirii la disciplina de studiu

Scăzută

Medie

Înaltă

5

Eficienţa
curriculumului

Înaltă

Medie

Scăzută

6

Gradul de implementare şi aprobare
a curriculumului

Scăzut

Medie

Scăzută

7

Nivelul plenitudinii setului de
asigurare instructiv-metodică a
curriculumului

Scăzut

Medie

Înalt

însuşirii/asimilării

Schema presupune determinarea indicelui global al nivelului de complexitate pentru curriculum ca rezultat al sumei
punctelor convenţionale, acumulate de fiecare criteriu, indicat în Tabelul 43. Pentru a transfera în puncte rating se recurge
la scală, prezentată în Tabelul 44 :
Tabelul 44

Scala de transfer a punctelor convenţionale în puncte rating la evaluarea
nivelului de complexitate a curriculumurilor predate
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Suma punctelor pentru toţi 7 indici

Punctajul rating
(în % faţă de numărul lor maximal)

7 – 11
12
13
14
15
16
17
18
19 – 21

20
30
40
50
60
70
80
90
100

Despre profesionalismul profesorului, calitatea activităţii lui, ne vorbeşte în mare măsură, nivelul de cunoştinţe şi
orizontul lui general în domeniul de activitate. Importanţa includerii acestui indice în sistemul rating nu se pune la
îndoială. Conform datelor cercetărilor, potenţialul informaţional-cogntiv, cît şi cel de natură practică, al absolventului
instituţiei de învăţămînt superior se învecheşte, deoarece orice teorie şi tehnologie care reiese din ea se încadrează într-un
timp al istoriei. Ele vin/apar şi pleacă /dispar, ocupînd intervalul respectiv de timp. S-a stabilit că cunoştinţele
psihopedagogice se învechesc timp de 5-7 ani de activitate practică [51, p.111 – 112], de aceea nivelul cunoştinţelor şi
orizontul general a profesorului la obiectul predat, constituie un indice al activismului său în autoinstruire.
Metodica evaluării rating a calităţii activităţii profesorului a fost aplicată de către noi la evaluarea expertă a indicelui
examinat, luîndu-se ca bază scala de 9 puncte, despre care s-a vorbit mai înainte. Astfel, criteriile de evaluare au fost:
frecvenţa prezentărilor profesorului pe problemele teoriei şi metodicii predării disciplinei, folosirea cunoştinţelor din
domenii înrudite în procesul predării propriului obiect; operarea cu ultimele date ştiinţifice la lecţii, cunoaşterea
principalelor realizări ştiinţifice la obiectul predat, participarea profesorului în activitatea societăţilor ştiinţifice, nivelul
ştiinţific al lecţiilor, folosirea cunoştinţelor ştiinţifice şi a cunoştinţelor, care lărgesc orizontul instruiţilor în lucrul
extraşcolar. Experţii au fost reprezentanţii administraţiei, inspectori, metodişti, profesori, membri ai consiliilor metodice.
Pentru evaluarea şi determinarea ratingului profesorului la acest indice se recurge la procedura aplicată în cadrul evaluării
primului indice.
Nivelul înalt de cunoaştere a obiectului predat de către profesor nu asigură, singur de la sine, eficienţa procesului de
transmitere a cunştinşelor la instruiţi. Posibilitatea transmiterii, transferului cunoştinţelor, faptelor, informaţiei, experienţei
profesorului se lărgeşte în caz dacă pedagogul posedă deprinderi de comunicare, priceperi de influenţă verbală asupra
auditoriului [134, р. 27]. De aceea, includerea indicelui “Cultura comunicativă a profesorului” în sistemul ratind este
necesară. Am constatat că 30% dintre profesorii tineri, cu o vechime de muncă de 1–5 ani, au deficienţe în comunicarea
cu elevii, pe cînd la profesorii cu experienţă acest indice constituie 20%.
Analiza literaturii psihopedagogice ne demonstrează că cultura comunicativă se tratează drept un complex de
cunoştinţe, priceperi şi deprinderi, care asigură eficienţa schimbului informaţional, emoţional-psihologic cu grupul de
elevi. Dar, în acelaşi timp, se mai notează, că cultura comunicativă implică următoarele: priceperea de a formula gîndul,
de a-l transmite accesibil elevilor, aptitudinea de a produce idei, prezentarea emoţional-imaginară a fenomenului
examinat, dirijarea motivaţiei elevilor, logica raţionamentelor, tehnica vorbirii, cultura vorbirii etc.
Menţionăm că pentru indicele “Cultura comunicativă” nu există indici obiectivi, cu ajutorul cărora s-ar putea evalua
nivelul de dezvoltare al ei. De aceea la elaborarea metodicii rating am aplicat evaluarea expertă, demonstrată în cadrul
evaluării “competenţei psihologice”. Aici trebuie să accentuăm faptul că cultura comunicativă are un caracter profund
personalizat, că este o formaţiune individuală. În acelaşi timp lipsa sau nivelul scăzut al dezvoltării unor componenţi ai
culturii comunicative poate să se compenseze, într-o măsură sau alta, prin manifestarea pronunţată/puternică a altor
componenţi.
La evaluarea indicelui “Măiestria metodică a profesorului”, spre deosebire de indicele precedent, se aplică
parametrii obiectivi – actele normative, rezultatele, produse ale activităţii etc. Pentru acest indice s-a elaborat schema de
evaluare rating, care prevede evidenţa parametrilor lucrului metodic conform principiului acumulării. În dependenţă de
nivelul complexităţii lor, consumurilor şi cheltuielilor de timp pentru realizarea lor, unor indici li se atribuie coeficienţii de
ponderabilitate (Tabelul 45) (pentru cel mai important indice se atribuie 3 puncte, cel mai puţin important – 1 punct).
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Tabelul 45

Schema de evaluare a măiestriei metodice a profesorului
Nr.
o.

Indicii

Participarea la organizarea şi
realizarea seminarului
Elaborări metodice

1
2

Coeficie Nivelul manifestării criteriului (în puncte)
ntul de
Înalt (3)
Mediu (2)
Scăzut (1)
ponderab
ilitate a
0,5
La nivel de
La nivel de La nivel de
indicelui
municipiu/ora raion
şcoală
ş
1,0
La intersecţia Problemă
Temă
cîtorva
separată
separată
discipline
1,5
Autor
Aplicator de Adaptează şi
inovaţii
aprobă
Mediu.
0,5
Deplin.
Neînsemnat.
Mijlociu
Mare
Scăzut

6

Participarea la elaborarea şi
perfecţionarea curriculumurilor
educaţionaleşi volumul
Elaborarea
materialelor didactice pentru
curriculumuri la disciplinele
Amenajarea
şi conţinutul
predate
informaţiei cabinetului, sălii de
clasă, evidenţa documentaţiei
Calificarea

7

Ridicarea măiestriei

1,5

8

Evaluarea expertă a măiestriei
metodice
Evaluarea globală conform

1,0

6,51 – 9,00

1,0

De la 4,01 şi
mai mult

3
4

5

9

10

rezultatelor asistenţei lecţiilor
de metodişti, directori adjuncţi,
Transmiterea
realizărilor
inspectori
metodice şi elaborărilor altor
colegi

1,0

Înalt

Mediu

Scăzut

1,5

Grad didactic
superior
Perfecţionare
a la cursuri de
lungă durată

Grad
didactic I
Cursuri de
durată
medie,
instruire la
3,51 – 6,50
ciclu de
De
la 3,51
seminare.
pînă la 4,00

Grad
didactic II
Activităţi
instructive
singulare

La nivel de
raion

La nivel de
şcoală

0,5

La nivel de
municipiu
/oraş

1,00 – 3,50
De la 2,90
pînă la 3,50

Evaluarea măiestriei metodice a profesorului a fost realizată după algoritmul:
1) determinarea punctajului convenţional pentru fiecare indice din Tabelul 45, conform valorilor limite şi
coeficientului de ponderabilitate;
2) determinarea sumei punctelor pentru toţi 10 indici;
3) determinarea ratingului conform scalei din Tabelul 46:
Tabelul 46

Determinarea ratingului indicilor măiestriei metodice a profesorului
Suma punctelor pentru toţi 10 indici

Cantitatea punctelor rating calculate în
% faţă numărul lor maximal

5 – 8,5
9 – 11
11,5 – 13,5
14 – 16
16,5 – 18,5
19 – 21
21,5 – 23,5
25 – 26
26,5 – 30

20
30
40
50
60
70
80
90
100
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S-a pus condiţia ca pentru determinarea coeficienţilor de ponderabilitate a indicilor măiestriei metodice suma tuturor
indicilor să fie egală cu 10. Această condiţie reiese din regula normării, acceptată pe larg în diverse ştiinţe exacte, precum
şi în pedagogie şi management.
Activitatea profesorului nu poate fi eficientă fără ctreativitate; profesorul trebuie să posede competenţă creativă.
Componenta creativă în activitatea profesorului ca indice, utilizat pentru determinarea ratingului lui, nu se poate măsura
obiectiv, deoarece poate fi concepută ca un potenţial, proces, product, mediu şi psihoterapie [52, p. 20]. Ca şi în cazurile
precedente, am considerat necesar să aplicăm mecanismul evaluării experte conform scalei convenţionale de 9 puncte,
urmărind în acelaşi timp următoarele criterii:
— tendinţa profesorului de a aplica creativ metodicele, mijloacele, formele de instruire, evaluarea didactică;
— existenţa produselor de creaţie a profesorului în procesul de învăţămînt;
— aplicarea de către profesor a realizărilor şi elementelor de cultură, artă, tehnologii, în procesul de învăţămînt;
— manifestarea creativităţii la elevi în procesul de lucru la lecţie.
Evaluarea expertă, scala de transfer a evaluărilor experte în puncte rating a competenţei creative a profesorului sînt
asemănătoare cu cele ale competenţei psihologice, ceea ce ne permite să evităm explicaţiile la procedura dată. Trebuie să
menţionăm, totuşi, că creativitatea profesorului în cadrul acestei cercetări a fost determinată şi cu ajutorul chestionarului
B. Bouillerce şi E. Carre [51, p. 39 – 42], care ne-a furnizat informaţii despre atitudinea profesorilor, manifestată în cadrul
comunicării, a activităţii în cadrul reuniunilor metodice etc. Chestionarul este de tip proiectiv, “fotografie”, rezultînd
numai şi numai din propria apreciere. Modul de utilizare şi interpretare a rezultatelor constituie izvorul nominalizat.
Rezultatele cercetării ne-au demonstrat, astfel, că profesorii posedă diferite stiluri de creativitate, nominalizate în
următoarele profiluri dominante: înţelegere, efectuare, aprobare, proiectare. Profilurile nominalizate n-au ajutat să
identificăm situaţiile în care profesorii se simt mai în larg în viaţa profesională şi cea cotidiană. Aici constatăm, totuşi, că
nu există un profil optim, profil integru, deoarece profesorul se poate simţi în largul său şi în diferite situaţii.
La evaluarea calităţii activităţii profesorului, trebuie să se ţină cont şi de faptul că ea nu este deplină dacă nu se
examinează calitatea rezultatului finit, adică de performanţele instruiţilor în domeniul instructiv-cognitiv. Performanţa în
cazul dat este comportamentul manifestat ce se evaluează (măsoară) în termini de contribuţie la realizarea obiectivelor
instructiv-educative [53, p. 59]. Pentru evaluarea acestui indice am apelat la parametrii, indicaţi în Tabelul 47. Schema
evaluării indicelui “Nivelul performanţelor instruiţilor în domeniul instructiv-cognitiv” se bazează pe lista indicatorilor,
coeficienţii de ponderabilitate şi criteriile manifestării nivelului indicilor. Valoarea sumară a tuturor indicilor de
ponderabilitate este egală cu 7.
Tabelul 47

Schema evaluării nivelului de performanţă instructiv-cognitivă a instruiţilor
Nr
.
o.

Indicii

1

Reuşita elevilor la disciplina
predată

2

Pregătirea elevilor conform
rezultatelor examenelor la
comisiile independente

Coeficientul
de
ponderabilit
ate a
indicelui

Nivelul manifestării criteriului
(în puncte)
Înalt
(3)

Mediu
(2)

Scăzut
(1)

1,5

De la
8,5 şi
mai
mult

De la
7,55 –
pînă la
8,49

De la
5,00 –
pînă la
7,49

1,5

De la
8,5 şi
mai
mult

De la
7,55 –
pînă la
8,49

De la
5,00 –
pînă la
7,49
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31 şi
mai
mult

21 – 30

10 – 20

0,5

31 şi
mai
mult

21 – 30

10 – 20

1,0

5

Reuşita la disciplina predată
la
examenele
de
înmatriculare

1,5

De la
8,5 şi
mai
mult

De la
7,55 –
pînă la
8,49

De la
5,00 –
pînă la
7,49

6

Interesul elevilor faţă de
disciplina predată (scala de 9
puncte)

0,5

6,51 –
9,00

3,51 –
6,50

1,00 –
3,50

7

Insuccesul
la
predată (în %)

0,5

-

Pînă la
5

6 şi mai
mult

3

Participarea
elevilor
olimpiade (în %)

la

4

Performanţele elevilor
olimpiade (în %)

la

disciplina

Nivelul de performanţă al elevilor la etapa finală este un nivel standard şi presupune obţinerea la etapa finală a sumei
pentru toţi indicii, cu transferul lor conform scalei în puncte rating din Tabelul 48.
Tabelul 48

Determinarea ratingului performanţelor instructiv-cognitive ale elevilor
Suma punctelor pentru toţi 7 indici

Punctele rating, calculate în % faţă de numărul
lor maximal

4,5 – 5,5
6 – 7,5
8 – 9,5
10 – 11,5
12 – 13,5
14 – 15,5
16 – 17,5
18 – 19,5
20 – 21

20
30
40
50
60
70
80
90
100

În procesul de învăţămînt performanţele personale ale profesorului nu se iau în consideraţie, deşi au o importanţă
destul de mare. Conform performanţelor personale poate fi apreciat nivelul creativităţii şi autorealizării personalităţii
profesorului. Performanţele personale permit, de asemenea, profesorului să fie recunoscut de societate, să i se recunoască
ideile şi concepţia în învăţămînt. Şcoala dispune actualmente de mari posibilităţi pentru ca profesorii să se poată
autorealiza (desfăşurarea concursurilor anuale a realizărilor profesorilor, înmînarea granturilor din partea diverselor
fundaţii; posibilitatea instruirii, schimbului internaţional, efectuarea experimentelor pedagogice, elaborarea curriculumului
de autor, realizarea diferitor proiecte).
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Însă, nici pînă astăzi nu există o definiţie, cît de cît satisfăcătoare, a noţiunii de “performanţă personală”, nici
metodici de evaluare obiectivă a ei. Din această cauză, în cadrul creării sistemului de evaluare rating a calităţii activităţii
profesorului, a apărut problema elaborării metodicii şi definirii acestei noţiuni. Din convorbirile cu profesorii şi
reprezentanţii administraţiei şcolii s-a stabilit că opiniile asupra problemei discutate sînt diferite. Analiza lor calitativă nea permis să formulăm următoarea definiţie: performanţa personală reprezintă un rezultat cu valoare personală şi socială,
important pentru activitatea pedagogului, strîns legat de practica educaţională şi de asigurare a ei. Ţinînd cont de opiniile
participanţilor la convorbiri, am evidenţiat şi indicii obiectivi, după care se poate efectua evaluarea performanţelor
(Tabelul 49).
Tabelul 49

Schema de evaluare a performanţelor personale ale profesorului

Nr.
o.

Indicii

Coeficie
ntul de
ponderab
ilitate a
indicelui

Nivelul manifestării criteriului (în puncte)

Înalt (3)

Scăzut (1)

Mediu (2)

1,5

A doua diplomă de
studii superioare.
Teza de doctor

Finisarea
doctoranturii. Cursuri
academice. Teza de
magistru

Finisarea cursurilor

1,0

La nivel naţional.
Recunoaştere largă

La nivel raional. În
cercul profesioniştilor
şi amatorilor

La nivel local. Cerc
profesional îngust

La nivelul sistemului
de învăţămînt din
şcoală

La nivelul domeniului
de instruire

1

Absolvirea instituţiilor de învăţămînt,
masterat, doctorat, susţinerea tezelor
de doctorat

2

Performanţe creative,
pasiune

3

Performanţe
în
perfecţionarea
procesului de învăţămînt, tehnologiilor
educaţionale

1,0

La nivelul
sistemului de
învăţămînt
municipal, raional

4

Performanţe în instruirea şi educaţia
elevilor

1,5

Realizări globale.
Realizările grupului
de elevi

Realizări repetate, pe Realizări la unele etape
etape. Realizări ai unor de instruire. Realizări ai
elevi
unor elevi

5

Distincţii guvernamentale, grade de
merit

1,0

La nivel naţional

La nivel raional

-

6

Alegerea
în
organe
obşteşti,
apartenenţa la organizaţii obşteşti

0,5

La nivel naţional şi
internaţional

La nivel regional

La nivel raional

7

Aprobarea
ideii,
concepţiei,
proiectului, curriculumului de autor

0,5

La nivel regional şi
mai sus

La nivel raional

Le nivelul şcolii

8

Laureat al concursurilor profesionale

1,5

Concursul naţional
al realizărilor

Concursuri raionale,
pe specializări

Concursuri în cadrul
şcolii
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pedagogice

9

Frecvenţa referinţelor la experienţa
profesorului în cercurile profesionale

0,5

Înaltă

Medie

Scăzută

Această schemă ne-a permis să identificăm performanţele, să stabilim echivalenţa lor conform indicelui de
importanţă socială; evaluarea prevede obţinerea valorii sumare pentru toţi cei 9 indici şi transferul ei în puncte rating
conform scalei proporţionale (Tabelul 50).
Tabelul 50

Matricea de determinare a raitingului performanţelor personale ale profesorului
Suma punctelor pentru toţi 9 indici

Cantitatea punctelor rating calculate în
% faţă numărul lor maximal

3–6
6,5 – 8,5
9 – 11
11,5 – 13,5
14 – 16
16,5 – 18,5
19 – 21
21,5 – 23,5
24 – 27

20
30
40
50
60
70
80
90
100

Realizările akmeologice profesionale a pedagogilor sînt determinate, în primul rînd, de activismul
autoperfecţionării. Acest activism are mai multe laturi expresive, precum ar fi: interesul faţă de publicaţiile noi,
experienţa colegilor, frecventarea seminarelor, conferinţelor, expoziţiilor profesionale, însuşirea tehnologiilor noi,
metodelor şi formelor de lucru, trasarea perspectivelor personale mai îndepărtate, medii şi apropiate etc. Referinţa la
aceste laturi dă posibilitate să determinăm, în mod expert, nivelul manifestării activismului, exprimat în puncte rating.
Evaluarea acestui indice este asemenea cazurilor, expuse anterior. Scala pentru calculul punctajului rating conform datelor
evaluării expert este prezentată anterior.
Astfel de procedură şi scală s-a aplicat şi la evaluarea sistemului rating a indicelor “Cultura pedagogică şi tactul
pedagogic” şi “Stilul general al activităţii”.
În calitate de indicatori ai culturii pedagogice şi tactului pedagogic, necesari pentru evaluarea expertă, s-au acceptat
indicii lor de bază, care reies din natura noţiunii “cultura pedagogică”: nivelul de formare a deprinderilor comunicării de
afaceri; bagajul lexical general, armonia în relaţiile cu colegii, elevii, părinţii; posedarea artei oratorice, modalităţilor de
rezolvare a conflictelor; conduita fără conflicte; folosirea celor mai bune modele, respectarea eticii profesionale în
procesul activităţii profesionale.
Pentru evaluarea “Stilului general al activităţii” s-au acceptat indicii:
— unitatea dintre cuvînt şi faptă, obligativitate în relaţii;
— posesia elementelor de programare a propriei activităţi;
— lipsa între intenţii şi acţiuni contradictorii;
— cheltuieli optime de timp pentru activităţi noi;
— lipsa dificultăţilor în activitate;
— aducerea acţiunilor la un sfîrşit logic, realizarea obiectivelor preconizate.
La prima vedere, incoerenţa datelor referitor la aceşti doi indici, evidenţa lor, este necesară în sistemul de evaluare a
calităţii activităţii profesorului, fără a se pune la îndoială acestea. De aceşti parametrii depind, în mod indirect, nu numai
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rezultatele globale ale procesului de învăţămînt, dar în mare măsură, climatul socio-psihologic din instituţia de învăţămînt,
confortul psihologic al instruiţilor şi al pedagogilor.
Alt indice evaluat prin metoda rating este eficienţa lucrului educativ cu elevii, care poate fi atribuit la grupul de
indici ai calităţii rezultatului activităţii. În esenţă, el trebuie să se exprime prin parametrii obiectivi concreţi. Aceasta
condiţionează specificul schemei evaluării prezentat în Tabelul 51, care constă în înregistrarea acţiunilor, activităţii,
consecutivitatea lor, reacţiei asupra complexului de acţiuni educative cu aplicarea procedurilor qualimetrice (nivelul de
manifestare, coeficienţi de pondere, agregarea indicilor).
În schema de evaluare se prevede ca coeficientul de ponderabilitate să fie tratat conform principiului normării (suma
tuturor coeficienţilor de ponderabilitate fiind egal cu numărul total al indicilor).
Tabelul 51

Schema de evaluare a eficienţei lucrului educativ cu elevii

N
r.
o.

Coeficient
ul de
ponderabili
tate a
indicelui

Indicii

Evaluarea expertă a componentei
1 social-pedagogice a activităţii
profesorului

Nivelul manifestării
criteriului (în puncte)

Înalt
(3)

Mediu
(2)

Scăzut
(1)

1,5

6,51 –
9,00

3,51 – 1,00 –
6,50
3,50

2

Frecvenţa comunicării cu părinţii

0,5

Înalt

Mediu

3

Evaluarea expertă a disciplinei la
lecţii

1,0

6,51 –
9,00

3,51 – 1,00 –
6,50
3,50

4

Frecvenţa
convorbirilor
individuale cu elevii

1,0

Înalt

Mediu

Scăzut

0,5

De 2 –
4 ori in
lună

Lunar

1 dată
în
semestr
u

Evaluarea de către elevi a
6 influenţelor
educative
ale
profesorului

1,5

6,51 –
9,00

3,51 – 1,00 –
6,50
3,50

Frecvenţa conflictelor cu elevii şi
părinţii*

1,0

Înalt

Mediu

5

7

Realizarea
extraşcolare cu elevii

activităţilor

Scăzut

Scăzut

Notă: * Punctele, calculate pentru acest indice, vor fi scăzute din valoarea sumară
a tuturor indicilor. În lipsa conflictelor evaluarea nu se efectuează.
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Transferul rezultatului sumar în puncte rating se efectuează conform scalei proporţionale (Tabelul 52), pasul căreia
este de 1 punct.
Tabelul 52

Matricea de calcul a ratingului eficienţei lucrului educativ cu elevii
Suma punctelor pentru toţi 7 indici

Punctele rating calculate în % faţă
numărul lor maximal

2,5 – 3,0
3,5 – 5,0
5,5 – 7
7,5 – 9,0
9,5 – 11,0
11,5 – 13,0
13,5 – 15,0
15,5 – 17,0
17,5 – 18,0

20
30
40
50
60
70
80
90
100

Evaluarea expertă a indicelui “Încadrarea în viaţa generală a şcolii” prevede evidenţa următoarelor componente ale
activităţii profesorului: activismul în discuţiile de la adunări, consilii profesorale, seminare pe problemele perfecţionării şi
ridicării calităţii procesului de învăţămînt în şcoală; participarea în grupuri de creaţie, reuniuni metodice, diferite comisii,
manifestarea iniţiativei în activităţile şcolii. Evaluarea expertă globală se transferă în puncte rating conform scalei
standard, descrise anterior.
Procesul de învăţămînt contemporan din şcoală este abordat ca activitate experimentală şi investigaţională. Aceasta
este o consecinţă provocată de lipsa elaborărilor, în legătură cu aprobarea noilor concepţii şi paradigme ale procesului de
învăţămînt. Indicele “Lucrul ştiinţific de cercetare şi experimentare” arată gradul de participare a profesorilor în
perfecţionarea procesului de învăţămînt, în baza aplicării potenţialului ştiinţei. Analizînd lucrului ştiinţific în şcoli şi
mecanismul evidenţei rezultatelor lui, am ajuns la concluzia că pentru evaluare trebuie să folosim sistemului indicatorilor
obiectivi prezentaţi în Tabelul 53.
Tabelul 53

Schema de evaluare a rezultatelor lucrului ştiinţific (de cercetare şi experimentare)

N
r.
o.

1

Coefici
entul de
ponderabilitate a
indicelui

Indicii

Efectuarea
experimentului
pedagogic

formativ

1,5

Nivelul manifestării criteriului (în
puncte)

Înalt (3)

De lungă
durată

Mediu (2)

De durată
medie
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Scăzut
(1)
De scurtă
durată

2

Efectuarea
cercetării
ştiinţifice (de fondare a
ideilor şi metodicilor)

Participare
cu elemente
de dirijare

Participar
e

1,0

4 şi mai
multe

2 -3

1
publicaţie
în an

0,5

La nivel
naţional

2–3

1 în an

1,0

Nivel înalt
al
rezultatelor
obţinute

Mediu

Scăzut

1,0

Dirijare

3

Publicarea materialelor
cercetărilor personale în
analele ştiinţifice

4

Participarea
la
simpozioane şi conferinţe
ştiinţifice

5

Pregătirea
raportului
despre
rezultatele
activităţii ştiinţifice şi
experimentale

Luînd în consideraţie punctajul minim şi maxim, care poate fi acumulat pentru toţi 5 indici, cît şi statistica
rezultatelor lucrului ştiinţific de cercetare şi experimentare, am elaborat scală de transfer a rezultatului global în puncte
rating (Tabelul 54):
Tabelul 54

Matricea de determinare a ratingului rezultatelor lucrului ştiinţific de cercetare şi experimentare
Suma punctelor pentru toţi 5 indici

Cantitatea punctelor rating calculate în
% faţă numărul lor maximal

1,0 – 2,0
2,5 – 3, 5
4,0 – 5,0
5,5 – 6,5
7,0 – 8,0
8,5 – 9,5
10,0 – 11,0
15,5 – 12,5
13,0 – 14,0

20
30
40
50
60
70
80
90
100

În legătură cu implementarea qualimetriei în învăţămînt, diferenţierea instruirii şi instruirea pe niveluri diferite,
creşte rolul şi importanţa deprinderii profesorului în aplicarea potenţialului qualimetric pedagogic, pentru evaluarea
adecvată a rezultatelor sale şi ale elevilor, cu scopul de a face corectarea respectivă. Includerea indicelui “Nivelul culturii
evaluative (qualimetrice)” în sistemul evaluării rating a calităţii activităţii profesorului stimulează activitatea pedagogilor
în perfecţionarea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor respective, tehnologiile evaluativ-diagnostice în ansamblu.
Este raţional de aplicat pentru evaluarea acestui indice evaluarea expertă, însoţită de următorii parametri ai culturii
qualimetrice:
— utilizarea metodelor principale de efectuare a evaluării fenomenelor pedagogice (evaluarea expertă,
autoevaluarea, aranjarea după rang);
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—
—
—
—
—

cunoaşterea tehnologiei de scalare, comprimare a indicelor a naturii coeficienţilor de ponderabilitate;
cunoaşterea metodologiei de corelare şi analiză dispersă;
gradul de implementare în activitatea practică a profesorului, a metodicilor şi procedurilor de măsurare;
capacitatea de pregătire pentru a elabora şi aproba teste de instruire;
utilizarea metodicilor şi procedeelor de evaluare a calităţii şi managementului calităţii proceselor şi fenomenelor
în activitatea instructivă.
Transferul valorilor medii ai indicilor în cadrul evaluării experte exprimare în puncte rating, se efectuează conform
scalei standard.
Ultimul indice al sistemului rating este “Cultura generală a profesorului”, includerea lui în schema de evaluare
fiind dictată de faptul că profesorul nu numai transmite cunoştinţe, formează priceperi şi deprinderi, dar determină, în
mare măsură, procesele socializării personalităţii elevului, transmite experienţa spirituală şi tradiţiile, include elevul în
fluxul culturii naţionale a culturii general umane. Valoarea culturii generale a profesorului este, astfel, foarte importantă
pentru procesul de învăţămînt şi include în sine următoarele componente:
— sistemul de concepţii despre lume şi orientările valorice socioculturale;
— cunoştinţele şi reprezentările din domeniul ştiinţei, artei, eticii, curentelor religioase, problemele generale ale
dezvoltării umanităţii, tendinţele istorice de dezvoltare a culturii;
— consumul, reproducerea şi transmiterea valorilor culturale (vizitarea teatrului, expoziţiilor, muzeelor, citirea
cărţilor, gazetelor, revistelor, exerciţiile fizice, creaţia individuală);
— deprinderile necesare pentru încadrarea în fluxul cuultural al ţării şi al lumii (lucrul la computer, cunoaşterea
limbilor străine, a tehnologiilor de comunicare etc.);
— erudiţia, orientarea, armonia în dezvoltarea spirituală şi fizică, lichidarea obişnuinţelor dăunătoare, cultura în
timpul liber şi odihnă, modul sănătos de viaţă.
Pentru evaluarea acestui indice vor fi încadraţi experţi, iar transferul rezultatelor expertizei în puncte rating se
efectuează cu scala standard.
Examinarea celor 16 indici de evaluare a calităţii activităţii profesorului, cu aplicarea metodei rating, ne-au permis să
reflectăm pe deplin şi exact particularităţile calităţii activităţii profesorului. Posedarea şi aplicarea scalelor universale de
examinare a nivelului dezvoltării calităţii ne-a permis să facem comparaţii, să urmărim dinamica şi tendinţele generale de
dezvoltare ale lor. Oportunitatea aplicării metodicii rating se manifestă preponderent la finele anului de învăţămînt. În
acelaşi timp, lista rating trebuie să includă date separate despre punctele rating şi ratingul profesorului atît pentru diferiţi
indici, cît şi pentru mulţimea lor în ansamblu.

VII.7. Metodologia auditului educaţional pentru sistemul de management
al calităţii învăţămîntului în instituţia de învăţămînt preuniversitar
Ca formă nouă de evaluare expertă a activităţii profesionale, auditul în învăţămînt este impulsionat de apariţia noilor
tipuri de instituţii de învăţămînt.
Auditul se defineşte în mod diferit, în cadrul definiţiilor evidenţiindu-se esenţa, destinaţia şi scopul auditului, care se
reduce la: confirmarea realităţii şi veridicităţii informaţiei rapoartelor despre obiectul evaluat, acordarea la timp a
ajutorului consultativ în probleme juridice, manageriale ş.a. În cadrul acestei lucrări auditul se tratează ca o revizuire a
activităţilor şi operaţiilor unui organism, inclusiv instituţia de învăţămînt, cu scopul asigurării că acestea sînt executate şi
funcţionează în concordanţă cu obiectivele, regulile, standardele şi bugetul. Scopul principal al auditului constă în
identificarea, la intervale egale de timp, a autenticităţii gestiunii, a evaluării respectării normelor legislative, precum şi a
devierilor care necesită acţiuni de corectare. Activitatea de audit se manifestă în activitatea auditorilor care efectuează
verificări independente a gestiunii profesionale, precum şi acordarea serviciilor de audit.
Standardul ISO cere ca firmele producătoare să instituie un audit (examen, analiză) sistematic al tuturor activităţilor,
legate de calitate pentru a se asigura că procedurile şi instrucţiunile referitoare la calitate întrunesc cerinţele standardului.
Producătorul trebuie, de asemenea, să demonstreze că toate operaţiile şi activităţile sînt efectuate în conformitate cu
procedurile documentate şi că obiectivul general al sistemului calităţii este atins.
Conducerea instituţiilor de învăţămînt trebuie să stabilească un sistem pentru corectarea deficienţelor sau
neconformităţilor, observate în timpul auditurilor interne. Auditul nu trebuie efectuat ca verificare surpriză, planificată în
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secret. O astfel de abordare va duce la anularea scopului auditului, deoarece membrii personalului din cadrul
compartimentelor ce urmează a fi examinate, nu vor furniza informaţii reale despre situaţiile care ar putea duce la
învinovăţirea lor pentru neconformităţile constatate.
Trebuie accentuat faptul că sistemul calităţii trebuie să aducă transparenţă în toate operaţiile referitoare la calitate. De
aceea, auditul calităţii trebuie să fie o activitate planificată şi documentată, cu obiectiv bine definit cu metodologie
comunicată tuturor celor implicaţi. Pentru conducere este important să fie înlăturată frica membrilor personalului de toate
nivelurile pentru desfăşurarea auditului ca pretext pentru căutarea greşelilor. Auditurile reprezintă un instrument de
îmbunătăţire a sistemului, în acelaşi timp, personalul instituţiei de învăţămînt trebuie încurajat să declare deschis
problemele, dificultăţile cu care se confruntă, să facă sugestii în domeniu de activitate.
Sursele auditului sînt: 1) documentele primare, 2) exprimările orale, 3) dările de seamă, 4) mărturiile surselor
independente, 5) rezultatele sistemului de testare, 6) datele evaluării interne, 7) analiza independentă a bazelor de date, 8)
rezultatele verificărilor.
Se numeşte audit educaţional forma de expertiză care reprezintă procesul de cercetare de către comunitatea socială
şi cea ştiinţifică a instituţiei de învăţămînt.
Auditul educaţional al instituţiei de învăţămînt se realizează prin expertiza procesului de învăţămînt, procesul
reflexiei în baza comenzii unei părţi şi a posibilităţilor profesionale ale alteia; a formulării de opinii evaluative şi
pronosticării interacţiunilor; acordarea de servicii metodice pentru perfecţionarea ei.
Diferit de verificarea frontală tradiţională, auditul are un caracter social-statal, în componenţa auditorilor fiind
incluse, pe bază de paritate, reprezentanţi ai direcţiei de învăţămînt şi experţi sociali. Auditul se realizează conform logicii
ciclului managerial, fiecare verigă a lui în interlegătură cu altele fiind relativ autonome. Auditurile calităţii sînt, de obicei,
planificate şi organizate de subdiviziunea de asigurare a calităţii. Toate elementele sistemului calităţii trebuie examinate
conform unui plan. Frecvenţa auditurilor calităţii va depinde de stadiul de implementare al sistemului. La stadiile iniţiale,
auditurile calităţii trebuie efectuate frecvent, de exemplu, o dată pe trimestru. După implementarea sistemului, un singur
audit pe an este suficient. Sectoarele critice (de exemplu, procesul instructiv) pentru buna funcţionare a sistemului calităţii
învăţămîntului pot fi examinate mai frecvent decît celelalte (de exemplu, marketingul educaţional şi instrucţiunea
elevilor). Deoarece va fi dificil să fie găsit un număr suficient de examinatori pregătiţi şi competenţi, programul de
audituri pentru diferite domenii funcţionale va trebui eşalonat.
Într-un context mai larg, eficienţa unui audit al calităţii depinde de priceperea personalului, implicat în audit. Un
program obişnuit al auditului calităţii va necesita lista auditorilor (analizatorilor) care trebuie selectaţi cu grijă pe baza
unor calităţi personale cum ar fi: obiectivitatea, integritatea, abordarea analitică, tactul şi relaţiile colegiale bune. Membrii
acestui personal vor fi selectaţi de către instituţiile de învăţămînt dintre cei mai buni specialişti, iniţiaţi în domeniul
educaţional. După selectare, aceştia trebuie instruiţi în cadrul cursurilor de pregătire specială. Auditorii calificaţi îşi pot
continua activitatea în cadrul subdiviziunilor de unde provin şi trebuie să fie disponibili de a efectua audituri, cînd este
necesar.
Programul de expertiză şi criteriile de evaluare pot fi elaborate de conducătorii instituţiilor, persoane care ştiu ce
momente merită atenţie. Auditorii pot rectifica programa şi criteriile, reieşind din competenţa lor. De fapt, se evaluează nu
gestiunea pedagogică, ci activitatea educaţională, imaginea integră a căreia o formează experţii, ca specialişti ai diferitor
domenii din învăţămînt.
Auditul are un caracter deschis, deoarece la toate etapele participă şi se manifestă reprezentanţi ai instituţiei de
învăţămînt, dar bilanţul şi formularea concluziei experte sînt puse în discuţie cu participarea tuturor părţilor interesate în
perfecţionarea activităţii instituţiei de învăţămînt. Astfel, este posibilă realizarea altei laturi a auditului – determinarea
operativă şi profesională a dezvoltării activităţii instituţiei de învăţămînt întru ridicarea calităţii învăţămîntului.
O problemă specifică pentru audit este cea ce ţine de structură. În teorie şi practică se menţionează că auditul
include: autoauditul, auditul intern şi auditul extern.
Autoauditul instituţiei de învăţămînt se realizează ca cercetare independentă şi evaluare a eficienţei proceselor de
învăţămînt, ce este o etapă de pregătire pentru auditul intern şi extern în baza actuvităţii comune a sistemului condus şi de
conducere (Fig. 16).
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Evaluarea
administrativă
Evaluarea colectivă
şi socială

Autoaudit

Evaluarea reciprocă

Autoevaluarea

Fig. 16. Autoauditul instituţiei de învăţămînt.

Autoauditul nu este numai verificarea respectării normelor, standardelor; el anticipează inspectarea internă a
instituţiei, care se efectuează în baza monitoringului educaţional intern. Fără o ghidare ştiinţifico-metodică auditul în
şcoală se transformă într-o evaluare internă. Managementul autoauditului este efectuat de managerul, abilitat cu atribuţii
de asigurare a calităţii în instituţia de învăţămînt.
La nivelul instituţiei, auditul adică autoexpertiza, după importanţa şi îndeplinirea la nivel de activitate analitică a
colectivului pedagogic, este o manifestare subiectivă a sistemului închis pentru a se scoate în evidenţă dinamismul şi
capacitatea de deschidere a “sistemului instituţiei de învăţămînt”.
Auditul intern se racordează cu ieşirea informaţiei despre instituţia de învăţămînt în exteriorul “sistemului instituţiei
de învăţămînt”, dar în limitele teritoriului administrativ (raion). Auditul intern reprezintă o cercetare comună şi o evaluare
a nivelului eficienţei proceselor de învăţămînt; o etapă de pregătire pentru auditul extern în baza activităţii comune a
sistemului de conducere şi cel condus (instituţia de învăţămînt), a comunităţii ştiinţifice şi celei sociale (Fig. 17).

Metodiştii Direcţiei
Specialişti pe
problemele
cercetării
(universităţi,
laboratoare, IŞE,

Specialiştii

de învăţământ

Direcţiei de
învăţământ

curatori)
Fig. 17. Auditul intern al instituţiei de învăţămînt.
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Auditurile interne ale sistemului de management al calităţii (SMC) sînt efectuate pentru:
• determinarea conformităţii elementelor SMC cu cerinţele specificate în documentele de referinţă;
• determinarea eficacităţii SMC privind realizarea obiectivelor, stabilite în domeniul calităţii;
• verificarea modului în care se aplică politica şcolii şi sînt realizate obiectivele, stabilite în domeniul calităţii;
• identificarea posibilităţilor de îmbunătăţire a SMC în raport cu cerinţele clienţilor externi şi interni.
• certificarea sistemului de management al calităţii şcolii.
Prin urmare, auditurile sistemului de management al calităţii şcolii sînt realizate în scopuri interne şi externe: pentru
evaluarea propriului sistem de management al calităţii, în raport cu un anumit standard sau pentru a verifica dacă acest
sistem este implementat şi satisface în permanenţă cerinţele specificate. Prin această evaluare se urmăreşte determinarea
conformităţii elementelor SMC cerinţelor specificate, stabilindu-se acţiunile necesare de corectare pentru eliminarea
neconformităţilor.
Prin auditul SMC, instituţia îşi propune, de asemenea, atît evaluarea eficacităţii acestui sistem, cît şi a documentaţiei
aferente privind realizarea obiectivelor pe care şi le-a propus în domeniul calităţii. Pot fi, astfel, mai bine fundamentate
măsurile de îmbunătăţire a sistemului de management al calităţii în ansamblu, cu implicaţii favorabile asupra desfăşurării
tuturor activităţilor.
În unele cazuri, organele abilitate cu atribuţii de audit (Direcţia de învăţămînt raională) dispun de evaluării subiective
şi de prisos. În acest cadru putem afirma că nu se ţine cont de componenţa comisiilor şi de activităţile polifuncţionale ale
instituţiei de învăţămînt. Direcţia de învăţămînt presupune, însă, să aibă o bancă de informaţii privind starea instituţiilor de
învăţămînt din teritoriu. Aici menţionăm că informaţia din instituţiile de învăţămînt vine sub formă de dări de seamă,
adeverinţe, materiale ale diferitor comisii şi inspecţii etc. De aceea, Direcţiile de învăţămînt pot realiza posibilităţile de
cunoaştere a stării instituţiilor din teritoriu. Astfel, apar premise pentru un audit extern care nu necesită eforturi de muncă
şi ştiinţifico-metodice suplimentare. Managementul auditului extern se realizează de către structurile raionale abilitate.
Beneficiarilor serviciilor educaţionale (părinţii) li se livrează pentru discuţii rezultatele auditului, care prezintă o imagine a
stării calităţii învăţămîntului în instituţiile de învăţămînt din teritoriu. Auditul extern, lipsit de asigurare ştiinţificometodică şi socială, se transformă într-un control teritorial. În coordonare cu Direcţia de învăţămînt auditorii externi pot
completa programul de audit, criteriile şi indicii lui.
Auditul extern este efectuat de către Direcţia de învăţămînt după atestarea instituţiei, implicînd pentru aceasta şi
cadrele ştiinţifice. Acest audit este, de asemenea, o cercetare şi o evaluare a nivelului eficienţei proceselor de învăţămînt
în instituţia de învăţămînt, în baza lucrului comun al instituţiei şi Direcţiei de învăţămînt, comunităţii ştiinţifice şi sociale
(Fig. 18).
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Fig. 18. Auditul extern al instituţiei de învăţămînt.

În ansamblu, interlegătura etapelor auditului cu tipuri de control normativ de stat în sistemul “expert” al calităţii
învăţămîntului poate fi reprezentat ca o asociere logică (Fig. 19).
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Fig. 19. Consecutivitatea etapelor auditului în sistemul calităţii învăţămîntului

Notă: Liniile întrerupte indică rupturile artificiale în logica auditului instituţiei de învăţămînt.

Auditul calităţii învăţămîntului trebuie asigurat cu proceduri şi instrucţiuni-tip. Prima cerinţă esenţială este listă tipică
de verificare sub formă de chestionar. Acest instrument orientează echipa de audit la solicitarea informaţiei privind
conformitatea cu standardul sistemului calităţii. Chestionarul depinde de natura proceselor şi produselor învăţămîntului,
de structura organizatorică a instituţiei de învăţămînt. Grilele de verificare, determinate de noi în capitolele I şi VII, pot fi
folosite pentru formularea chestionarelor nominalizate.
Planificarea auditurilor interne ale SMC:
Auditurile interne ale SMC sînt planificate şi programate în funcţie de natura şi importanţa activităţilor, desfăşurate
în instituţia de învăţămînt. Programul auditurilor interne ale SMC cuprinde următoarele elemente:
 planificarea şi programarea auditurilor privind activităţile şi domeniile specifice;
 desemnarea personalului cu calificare necesară pentru a conduce auditurile;
 procedurile documentate privind efectuarea auditurilor, inclusiv pentru înregistrarea şi raportarea rezultatelor
acestora, pentru stabilirea acţiunilor de corectare, în vederea eliminării neconformităţilor identificate.
Elementele planului de audit intern al SMC:
1. Obiectivele şi domeniul auditului;
2. Identitatea persoanelor cu responsabilităţi directe ce ţin de obiectivele şi domeniul auditului;
3. Identificarea documentelor de referinţă (standarde, manualul calităţii, proceduri);
4. Identitatea membrilor echipei de audit;
5. Perioada şi locul efectuării auditului;
6. Identificarea entităţilor care trebuie auditate;
7. Data şi durata fiecărei activităţi desfăşurate, în cadrul auditului;
8. Programul reuniunilor cu conducerea şcolii şi conducerea entităţilor auditate;
9. Cerinţele privind confidenţialitatea informaţiilor;
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10. Lista de difuzare a raportului de audit şi data prevăzută pentru difuzare.
Managerul pentru asigurarea calităţii întocmeşte la sfîrşitul anului de învăţămînt “Programul auditurilor interne”
prezentîndu-l spre aprobare conducerii instituţiei, ţinînd cont de propunerile făcute la nivelul fiecărei entităţi funcţionale
(reuniunii metodice/catedră/compartiment administrativ). Conducerea instituţiei de învăţămînt poate decide efectuarea
unor audituri suplimentare, de exemplu, în următoarele situaţii:
• cînd au avut loc modificări importante în procesele SMC;
• înaintea unor audituri externe ale SMC;
• cînd neconformităţile SMC ar genera neîncredere privind calitatea activităţilor didactice etc.
Efectuarea auditurilor interne ale SMC se încredinţează unei echipe de audit, a cărei activitate este condusă şi
coordonată de către un auditor-şef. Pentru asigurarea obiectivităţii, echipa de audit trebuie să cuprindă personalul din
subdiviziunile neimplicate în examinare. Membrii echipei de audit nu au responsabilităţi directe în
domeniile/compartimentele auditate. Pentru facilitarea urmăririi auditurilor efectuate, respectiv a implementării acţiunilor
de corectare preconizate, în programarea auditurilor interne sînt utilizate reprezentări grafice şi tabele. Decizia despre
formarea echipei şi planul auditului trebuie aprobate din timp pentru ca cei implicaţi, inclusiv subdiviziunile supuse
auditului; să fie informaţi.
De la instituţiile care urmează a fi supuse auditului se cere informaţia cu privire la asigurarea calităţii. Această
informaţie oferită anticipat va reduce timpul necesar pentru adunarea datelor şi va facilita verificarea acestor activităţi.
Obiectul auditului este procesul care se realizează în instituţia de învăţămînt. În acest caz, expertiza determină, în
primul rînd, schimbările, calitatea lor, direcţia mişcării, legătura direcţiei mişcării cu condiţiile noi şi situaţiile
educaţionale, corespunderea normelor proiectate.
Activitatea de expertiză a procesului de audit se realizează atît individual, cît şi colectiv. De aceea expertiza poate fi
realizată la diferite niveluri, de către un expert, un grup mic, o organizaţie etc. Dacă instituţia de învăţămînt este numai
obiect al auditului extern, fără efectuarea autoauditului, atunci auditul educaţional nu impulsionează creşterea profesională
şi personală a colectivelor instituţiilor de învăţămînt, ci, invers, poate contribui la destabilizarea activităţii lor.
Auditul nu este un scop în sine, ci serveşte, pe de o parte, drept condiţie pentru creşterea profesională a pedagogului,
colectivului pedagogic, instituţiei de învăţămînt în ansamblu, a autoevaluării. Pe de altă parte, auditul determină căile de
modelare şi modificare a activităţii manageriale a instituţiei de învăţămînt. Astfel, auditul devine un factor al
perfecţionării competenţei profesionale a pedagogului, colectivului pedagogic, a instituţiei de învăţămînt în ansamblu,
dacă de rînd cu diagnoza îndeplineşte funcţii de stimulare, pronosticare şi constructive de stimulare pozitivă. Auditul
poate fi tratat ca fenomen social-pedagogic, deoarece scopul şi rezultatul lui este creşterea profesională şi personală a
pedagogului, a colectivului pedagogic, a instituţiei de învăţămînt în ansamblu, consecinţa ei fiind dezvoltarea
personalităţii elevilor.
În tratarea noastră auditul este parte componentă a qualimetriei pedagogice (după tip – reflexie individuală sau de
grup; după forma contactului – vizuală şi nevizuală; după forma prezentării materialelor – oral şi în scris; după atitudinea
faţă de obiect – deschisă, închisă, semideschisă; după modurile de obţinere a informaţiei – directă şi indirectă; după
subiect – externă, internă, autoaudit; după scopuri – de constatare, de pronosticare, de formare-dezvoltare).
Auditul se efectuează prin perspectiva: componenţă diferită de experţi; pregătire specifică a experţilor; diferite
obiecte.
Obiectivele auditului instituţiei de învăţămînt pot fi reduse la:
1) Determinarea condiţiilor necesare pentru funcţionarea eficientă a instituţiei de învăţămînt: informaţional-juridice,
financiare şi tehnico-materială, medical-valeologice, psihologo-corective, ştiinţifico-metodice.
2) Stabilirea criteriilor de activitate eficientă, calitativă ale instituţiei de învăţămînt.
3) Determinarea “imaginii educaţionale” a instituţiei de învăţămînt şi formarea opiniei experte, care includ
propuneri de proiectare şi dezvoltare a instituţiei de învăţămînt referitor la: sistemul de educaţie, sistemul
instructiv-cognitiv, sistemul de dezvoltare a aptitudinilor social-psihologice, sistemul managerial al instituţiei de
învăţămînt.
4) Evidenţierea nivelului de vitalitate, competitivitate a grupului, colectivelor instituţiilor de învăţămînt:
colectivului pedagogic şi a personalului auxiliar, a colectivului de elevi, colectivului de părinţi şi mediului social;
a posibilităţilor potenţiale, a rezultatelor garantate.
5) Determinarea corespunderii scopurilor instituţiei de învăţămînt rezultatelor, aşteptate în condiţiile date.
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6) Corespunderea rezultatelor obţinute standardelor educaţionale.
7) Depistarea problemelor şi rezervelor în activitatea instituţiei de învăţămînt.
Principalele principii ale auditului instituţiei de învăţămînt pot fi considerate:
1. Caracterul statal şi social. Expertiza instituţiei de învăţămînt se efectuează pe baza interacţiunii profesionale şi
sociale cu specialiştii Direcţiei de învăţămînt.
2. Caracterul benevol al efectuării expertizei instituţiei de învăţămînt. Este stabilit în cererea pentru audit extern,
depusă şi aprobată de către Direcţia de învăţămînt din teritoriu.
3. Principiul participării experţilor la planificarea dezvoltării instituţiei de învăţămînt.
4. Principiul deschis al auditului. De scopul, obiectivele şi programul auditului iau cunoştinţă elevii, părinţii,
cadrele didactice, personalul auxiliar al instituţiei de învăţămînt. Toate activităţile de audit se încheie cu rapoarte
şi discuţii, la care pot participa toţi cei interesaţi de calitatea învăţămîntului. Aici se oferă posibilitatea de a se
pune întrebări şi a se exprima opiniile referitor la problema pusă în discuţie.
5. Principiul caracterului acţional al expertizei, care susţine că în cadrul auditului se realizează expertiza activităţii
educaţionale, dar nu a documentelor care reflectă activitatea instituţiei de învăţămînt. Documentele reflectă, de
regulă, ce s-a realizat, adică trecutul, pe cînd expertiza este lucrul cu viitorul în prezent. Conştientizarea
prezentului se poate face numai prin observare şi participare în activitatea reală, unde se pot depista tendinţele şi
posibilităţile dezvoltării.
În continuare, vom evidenţia unele particularităţi ale auditului intern şi celui extern:
Declanşarea auditului intern presupune stabilirea obiectului auditului, frecvenţei acestuia şi examinarea preliminară
(prin auditul de preevaluare).
Obiectul auditului intern este stabilit în “planul de audituri interne”, aprobat de conducerea instituţiei de învăţămînt.
Această decizie este în comun cu auditorul-şef, cu consultarea entităţilor funcţionale care vor fi auditate. În planul de audit
se specifică şi documentele de referinţă, utilizate pentru audit (standardele, manualul calităţii etc.)
Frecvenţa auditurilor interne este stabilită în funcţie de eventualele modificări importante intervenite în conducerea
şcolii, care ar putea afecta SMC de modificările aduse în mod direct SMC etc. Sînt luate în consideraţie şi concluziile
auditurilor interne anterioare.
Examinarea preliminară (auditul de preevaluare) constă în analiza documentaţiei referitoare la metodele utilizate de
cel auditat pentru satisfacerea cerinţelor SMC. Principalul document analizat este manualul calităţii sau un document
echivalent cu acesta. Dacă, urmare a acestei examinări, rezultă că SMC descris de cel auditat corespunde pentru
satisfacerea cerinţelor specificate, se recomandă ca auditul propriu-zis să fie efectuat după rezolvarea problemelor
constatate.
Pregătirea auditului intern presupune elaborarea unui plan de audit, organizarea echipei de audit şi stabilirea
documentelor de lucru, care vor fi utilizate pe parcursul desfăşurării auditului.
Planul de audit este aprobat de conducerea instituţiei şi comunicat auditorilor şi celui auditat. Acest plan este
conceput astfel, încît să aibă flexibilitatea necesară pentru a putea fi adaptat unor situaţii concrete, pe baza informaţiilor
obţinute în timpul efectuării auditului.
Organizarea echipei de audit: auditul intern al SMC este efectuat de către unul sau mai mulţi auditori.
Responsabilitatea generală a auditului revine auditorului-şef. El trebuie să aibă capacitatea, experienţa şi autoritatea
necesară pentru a lua deciziile referitoare la conducerea auditului, în toate fazele desfăşurării acestuia. De regulă, rolul de
auditor-şef îl are responsabilul pentru asigurarea calităţii, care stabileşte echipa de audit, în funcţie de obiectivele auditului
şi de zona auditată. Auditorul-şef stabileşte atribuţiile fiecărui auditor din cadrul echipei de audit, pe elemente ale SMC
sau pe entităţile funcţionale ale şcolii. Echipa de audit cuprinde şi auditori în curs de formare sau observatori, în condiţiile
acceptării lor de către conducerea şcolii, cel auditat şi de auditorul-şef.
Stabilirea documentelor de lucru: pentru facilitarea desfăşurării auditului intern al SMC şi pentru consemnarea şi
raportarea concluziilor sînt utilizate următoarele tipuri de documente:
 listele de verificare, pentru evaluarea fiecărui element al SMC (elaborate, de regulă, de auditorul desemnat
pentru auditarea acestor elemente);
 formularele pentru raportarea observaţiilor auditorului;
 formularele pentru documentarea dovezilor care vor servi la fundamentarea concluziilor finale ale
auditorilor etc.
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Documentele de lucru sînt astfel concepute, încît să nu limiteze activităţile sau investigaţiile suplimentare, care pot
deveni necesare pe parcursul desfăşurării auditului. Şcoala care va fi auditată, este anunţată înainte de începerea auditului,
transmiţîndu-se un exemplar al planului de audit conducerii acesteia.
Efectuarea auditului presupune parcurgerea a trei etape: şedinţa de deschidere, examinarea propriu-zisă a
elementelor SMC şi şedinţa de încheiere a auditului.
Şedinţa de deschidere se desfăşoară în următoarele scopuri:
— prezentarea membrilor echipei de audit conducerii compartimentului auditat;
— prezentarea obiectivelor şi domeniului de aplicare al auditului, inclusiv a documentelor de referinţă utilizate;
— prezentarea succintă a metodelor şi procedurilor care vor fi utilizate pentru efectuarea auditului;
— determinarea sistemului oficial de comunicare între echipa de audit şi cel auditat;
— confirmarea asigurării mijloacelor şi facilităţilor necesare efectuării auditului, confirmarea datei, cînd va avea loc
şedinţa de încheiere;
— clarificarea detaliilor planului de audit.
Examinarea SMC sau a unor elemente ale acestuia presupune culegerea dovezilor şi formularea observaţiilor
auditorilor. Culegerea dovezilor se realizează prin analiza documentelor, chestionarea personalului, implicat în domeniul
auditat, şi prin observarea directă a desfăşurării activităţilor în domeniul respectiv. Dacă obiectivele auditului nu pot fi
realizate, auditorul-şef prezintă conducerii compartimentului auditat motivele pentru stabilirea măsurilor necesare.
Observaţiile auditorilor, formulate pe parcursul desfăşurării auditului, trebuie documentate. După auditarea tuturor
activităţilor, echipa de audit analizează observaţiile, pentru a stabili care din ele vor fi raportate ca neconformităţi. Aceste
neconformităţi trebuie să fie documentate clar şi concis şi demonstrate pe baza unor dovezi corespunzătoare. Identificarea
neconformităţilor se realizează în raport cu cerinţele specificate în standard sau în alte documente de referinţă ale
auditului. Observaţiile sînt analizate de responsabilul de audit, împreună cu reprezentantul conducerii entităţilor auditate.
În mod obişnuit, neconformităţile constatate cu prilejul auditului se clasifică, în funcţie de gravitatea lor, în două
categorii: majore şi minore. Această delimitare este importantă în luarea deciziei de certificare a SMC şcolii.
Neconformităţile majore se referă la nesatisfacerea cerinţelor standardului de referinţă, care afectează într-o măsură
importantă implementarea sau menţinerea SMC. Exemple tipice de asemenea neconformităţi sînt considerate următoarele:
• definirea şi documentarea necorespunzătoare a politicii şcolii referitoare la calitate sau a procedurilor SMC;
• cerinţele, prevăzute în procedurile SMC, care nu au fost documentate într-o măsură semnificativă;
• cerinţa specificată de standardul de referinţă, relevantă pentru o anumită activitate, care nu a fost menţionată;
• înregistrările referitoare la calitate care nu demonstrează funcţionarea eficientă a SMC.
Neconformităţile minore sînt neconformităţi izolate sau sporadice, care nu afectează în mod semnificativ
implementarea sau menţinerea SMC.
Exemple tipice de asemenea neconformităţi sînt următoarele:
• existenţa unor abateri minore în implementarea procedurilor SMC;
• unele înregistrări incomplete, referitoare la calitate nu pot servi la demonstrarea funcţionării corespunzătoare a
sistemului;
• unele documente referitoare la SMC nesemnate sau fără alte dovezi privind aprobarea lor.
Pentru ca o neconformitate să poată fi considerată minoră, este important ca ea să apară în mod izolat. În caz contrar,
poate deveni o neconformitate majoră.
Şedinţa de încheiere a auditului intern cu conducerea şcolii are loc înainte de elaborarea raportului de audit. La
această reuniune participă şi responsabilii domeniilor auditate. Auditorul-şef prezintă constatările echipei de audit şi
concluziile acesteia, privind eficacitatea SMC în realizarea obiectivelor. Auditorii pot face recomandări, dacă acest lucru
este cerut de entităţile auditate, privind îmbunătăţirea SMC. Obiectivul principal al acestei şedinte este de a prezenta
conducerii compartimentului auditat constatările echipei de audit astfel, încît aceasta să înţeleagă în mod clar concluziile
auditului cu privire la eficacitatea SMC în realizarea obiectivelor.
Difuzarea raportului de audit: raportul de audit este înregistrat şi apoi difuzat, conform listei de difuzare. De regulă,
originalul raportului de audit se păstrează de către coducătorul cu abilitatea de asigurare a calităţii, în dosarul auditului.
Difuzarea raportului de audit intern către terţi este posibilă numai cu acordul conducerii compartimentului auditat.
Încheierea auditului: auditul se consideră încheiat atunci, cînd raportul de audit este difuzat de către auditorul-şef, pe
baza listei de difuzare (conţinută în raportul de audit).
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Urmărirea acţiunilor corective. Rezultatele auditurilor interne sînt aduse la cunoştinţa persoanelor care răspund de
domeniul auditat, pentru a întreprinde acţiunile corective necesare în vederea eliminării deficienţelor constatate.
Responsabilitatea stabilirii acţiunilor corective pentru eliminarea neconformităţilor identificate cu prilejul auditului sau a
cauzelor acestora, revine compartimentului auditat. Responsabilitatea auditorului se limitează la identificarea
neconformităţilor. Ţinînd cont de constatările, menţionate în raportul de audit şi în rapoartele de neconformităţi,
conducerea compartimentului auditat iniţiază şi implementează acţiuni corective/ preventive necesare pentru a elimina
neconformităţile şi cauzele acestora. Transmite apoi rapoartele de neconformităţi completate cu acţiunile corective
stabilite conducătorului abilitat de asigurarea calităţii, în maxim 15 zile de la primirea raportului de audit, pentru ca aceste
acţiuni să fie evaluate de către auditorul-şef.
Acţiunile corective iniţiate sînt verificate, de regulă, cu prilejul următorului audit programat pentru compartimentul
respectiv. Dacă se consideră necesar, poate fi efectuat un audit de urmărire (neprogramat), pentru a se verifica acţiunile
corective/ preventive, iniţiate de auditat. În cadrul auditului de verificare a aplicării acţiunilor corective/ preventive se
închide dosarul de audit şi se consemnează implementarea şi eficacitatea acestor acţiuni în rubrica corespunzătoare a
rapoartelor de neconformităţi iniţiale. În cazul, în care acţiunile corective nu au fost implementate, se stabilesc noi măsuri
şi termene de aplicare, cu acordul reprezentantului conducerii pentru SMC (conducătorul abilitat de asigurarea calităţii) şi
se planifică un nou audit intern. Rezultatele auditurilor interne sînt luate în consideraţie în cadrul analizei SMC, efectuate
de către conducerea instituţiei de învăţămînt.
Analiza SMC, efectuată de conducerea instituţiei de învăţămînt preuniversditar: conducerea şcolii trebuie să
analizeze SMC, la intervale prestabilite, pentru a asigura conformitatea cu cerinţele specificate şi funcţionarea eficace a
acestui sistem. Analiza trebuie să includă evaluarea măsurilor de îmbunătăţire necesare cu privire la SMC, inclusiv a
politicii şi obiectivelor referitoare la calitate. SMC este analizat periodic de către conducere, la intervale care sînt precizate
în manualul calităţii, punîndu-se accentul pe necesitatea şi posibilităţile de îmbunătăţire ale acestuia, în raport cu cerinţele
specificate şi cu obiectivele referitoare la calitate. De asemenea, sînt precizate sursele de date, utilizate pentru această
analiză, şi anume: rapoartele de audit intern a SMC; rezultatele evaluării satisfacţiei clienţilor; rezultatele evaluării şi
monitorizării proceselor; observaţiile formulate cu privire la nivelul de documentare al SMC şi necesitatea îmbunătăţirii
acestuia; acţiunile stabilite ca urmare a analizei, efectuate anterior de conducere; înregistrările referitoare la calitatea
proceselor şi rezultatelor acestora.
Toate aceste informaţii se obţin, în special, din raportul prezentat de conducătorul abilitat cu asigurarea calităţii, în
calitate de reprezentant al conducerii pentru SMC.
Cu prilejul acestei analize sînt stabilite acţiuni pentru:
• îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii;
• îmbunătăţirea calităţii prestării serviciilor;
• determinarea resurselor necesare pentru îmbunătăţirea SMC.
Observaţiile, concluziile şi recomandările, făcute cu prilejul acestei analize, consemnate în scris, servesc drept bază
pentru definirea unui program de îmbunătăţire a SMC. În acest program sînt precizate termenele şi responsabilităţile
pentru aplicarea măsurilor preconizate. Inregistrările referitoare la aceste analize (raportul conducătorulului abilitat cu
asigurarea calităţii, procesul verbal încheiat cu prilejul analizei şi programele de îmbunătăţire propuse) sînt păstrate o
perioadă determinată, menţionată în manualul calităţii.
Procedura auditului extern include acţiuni asemănătoare cu cele ale auditului intern, dar pot fi evidenţiate în special
următoare acţiuni:
1. Familiarizarea auditorilor cu concepţia activităţii instituţiei de învăţămînt.
2. Studierea individuală de către auditori a activităţii educaţionale (asistenţa activităţilor didactice şi educative,
convorbiri cu profesorii şi conducătorii ai diferitor subdiviziuni şi structuri ai instituţiei).
3. Informarea conducătorilor instituţiei de învăţămînt despre scopurile, perspectivele şi rezultatele educaţionale
posibile.
4. Comunicarea rezultatelor, obţinute de auditori în cadrul analizei activităţii educaţionale.
5. Discutarea deschisă a ideilor şi opiniilor auditorilor.
6. Determinarea conţinutului şi concluziilor auditului în conformitate cu subiectele şi criteriile de evaluare.
7. Formularea concluziei auditului.
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De fapt, auditul extern începe odată cu întîlnirea echipei de audit cu conducerea instituţiei de învăţămînt. La această
întîlnire se discută scopul şi metodologia auditului, aranjamentele administrative necesare. Instituţia de învăţămînt
deleghează pe parcursul auditului un însoţitor pentru echipa de audit. Însoţitorul facilitează procesul de audit şi
coraborează observaţiile, făcute de auditori. Înainte de declanşarea auditului, echipa de audit se familiarizează cu
sistemele şi procedurile specifice instituţiei de învăţămînt, se analizează rapoartele şi recomandările auditurilor anterioare,
se evaluează activităţile curente, care au contribuit la înlăturarea neconformităţilor, stabilite în cadrul auditului anterior.
Drept punct de pornire al echipei de audit serveşte chestionarea standard. Dar echipa nu trebuie să se mărginească
doar la subiectele chestionarului. De regulă, auditorii trebuie să mai facă un şir de paşi:
• să determine, dacă procesele educaţionale, procedurile documentate şi instrucţiunile corespund cerinţelor
standardului educaţional;
• să verifice, dacă procedurile şi instrucţiunile sînt implementate. Pentru aceasta, datele şi înregistrările generate,
ca dovadă a activităţii legate de calitate, trebuie examinate pentru a verifica conformitatea lor cu procedurile
specificate. În plus, auditorii trebuie să discute cu personalul managerial şi didactic care efectuează diferite
operaţii, pentru a se asigura că aceştia înţeleg şi urmează procedurile şi instrucţiunile. Auditorii fac observaţii
asupra activităţilor desfăşurate, unde se determină că acestea se conformează normelor şi procedurilor
specificate. În cazul dat personalul executant se încurajează pentru a-şi declara problemele şi dificultăţile;
• să evalueze dacă produsul educaţional întruneşte cerinţele de calitate ale clientului. În scopul verificării aplicării
recomandărilor specificate de auditul anterior, auditorii pot repeta inspectarea.
Indiferent de repetările unei neconformităţi în sistem, toate dovezile relevante se examinează cu precauţie şi se
înregistrează toate detaliile neconformităţii, în aşa fel, încît să se poată întreprinde acţiuni corective. Reprezentantului
instituţiei de învăţămînt i se aduc la cunoştinţă rezultatele observaţiilor. Pentru a evita o posibilă controversă în stadiul
următor, dovada neconformităţii şi acordul reprezentantului instituţiei se înregistrează în foaia de observaţie, iar raportul
auditului trebuie să conţină exemple de conformitate şi neconformităţi. În această privinţă, raportul va prezenta o imagine
globală, echilibrată şi nu una preponderent negativă, care poate să impulsioneze respingerea auditului.
La finele auditului se organizează şedinţa de închidere, la care participă membrii şi conducerea instituţiei. Scopul ei
constă în familiarizarea cu rezultatele auditului. Tot aici se dau explicaţii şi se propun măsuri corective adecvate, care se
înscriu în raport. Raportul de audit trebuie să conţină:
→ titlul raportului şi alte informaţii de identificare;
→ componenţa echipei de audit şi caracteristica succintă a ei;
→ compartimentele de conţinut a subiectelor auditului (scopul şi obiectivele auditului, informaţii şi date, proceduri
folosite în cadrul subiectului supus auditului etc.);
→ sumarul constatărilor şi observaţiilor, efectul lor asupra calităţii produsului,concluzii generale asupra calităţii
învăţămîntului în instituţia de învăţămînt;
→ constatări specifice; în mod special, neconformităţile şi acţiunile corective recomandate trebuie descrise detaliat.
Serviciul de asigurare a calităţii organizează auditurile calităţii, fiind abilitat cu atribuţii de realizare a monitoringului
acţiunilor de corectare în îmbunătăţirea calităţii învăţămîntului. Raportul de audit al calităţii învăţămîntului în instituţe se
prezintă în două exemplare, cu semnătura conducătorului echipei de audit; un exemplar se înmînează directorului
instituţiei de învăţămînt, iar celălalt – organelor abilitate (Direcţiei de învăţămînt raionale, Ministerului de resort). După
audit se desfăşoară următoarele acţiuni:
• istituţia de învăţămînt pregăteşte şi transmite un răspuns în scris la raportul de audit organelor abilitate;
• organul abilitat evaluează obiectivitatea, corectitudinea răspunsului;
• se verifică îndeplinirea şi eficienţa acţiunilor corective pentru prevenirea reapartizării neconformităţilor.
Rezultatele monitoringului se prezintă în scris. Persoana responsabilă pentru monitoring analizează periodic
realizarea acţiunilor corective şi întreprinde măsuri pentru rezolvarea celorlalte.
Conducătorul echipei de audit şi ogranului abilitat cu responsabilitate de audit trebuie să menţină următoarele
înregistrări asupra auditului:
→ avizul despre desfăşurare şi planul de audit;
→ formularele şi instrumentele necesare pentru audit;
→ materialele care confirmă activităţile de audit;
→ raportul auditului;
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→ răspunsul instituţiilor la raportul de audit;
→ acţiunile de monitoring a calităţii învăţămîntului, întreprinse în baza raportului de audit.
Organul abilitat de organizarea auditului calităţii învăţămîntului duce evidenţă asupra:
→ calificării auditorilor;
→ listelor de verificare pentru audit şi a fişelor de lucru ale auditorilor;
→ corespondenţei;
→ programelor de audit;
→ procedurilor de audit.
Din cele descrise este clar că persoanele implicate în auditul intern şi extern au anumite responsabilităţi şi
competenţe. Studiile efectuate ne permit să evidenţiem următoarele responsabilităţi şi competenţe decizionale privind
auditurile interne al SMC:
Consiliul profesoral al instituţiei de învăţămînt preuniversitar:
• aprobă la nivelul instituţiei planul anual al auditurilor interne;
• dispune efectuarea de audituri neplanificate în cazul modificării unor dispoziţii cu privire la sistemul de
management al calităţii învăţămîntului în şcoală;
• asigură resursele necesare pentru efectuarea auditurilor interne la nivelul şcolii;
• aprobă programul de instruire al auditorilor interni şi asigură resursele necesare în acest scop.
Directorul:
• aprobă programul auditurilor interne;
• asigură independenţa auditorilor;
• avizeaza planul de acţiuni corective pentru neconformitaţile identificate de audit şi controlează aplicarea
acestora.
Responsabilul de asigurarea calităţii:
• asigură elaborarea planului anual de audituri interne;
• stabileşte auditorul-şef şi echipa de audit;
• comunică (verbal) şefilor compartimentelor auditate data auditului;
• ţine evidenţa zilnică a auditurilor planificate, realizate şi replanificate.
• urmăreşte realizarea auditurilor interne planificate.
• organizează efectuarea auditurilor neplanificate, decise de conducerea şcolii;
• asigură elaborarea programului auditurilor interne;
• asigură înregistrarea, difuzarea şi păstrarea documentelor elaborate după auditul intern (dosarul de audit);
• urmăreşte realizarea acţiunilor post-audit;
• prezintă conducerii şcolii (in raportul semestrial şi ori de cîte ori consideră necesar) constatările rezultate, urmare
auditurilor efectuate, precum şi stadiul implementării acţiunilor corective/ preventive, iniţiate de auditat;
• asigură instruirea auditorilor interni.
Auditorul-şef:
• elaborează planul de audit;
• asigură pregătirea documentelor de lucru, utilizate în timpul auditului;
• răspunde de desfăşurarea auditului intern în toate fazele;
• semnalează conducerii compartimentului auditat orice obstacol major, întîlnit pe parcursul desfăşurării auditului;
• conduce şedinţele de deschidere şi încheiere ale auditului;
• întocmeşte raportul de audit;
• completează dosarul de audit şi îl predă directorului/responsabilului de asigurarea calităţii.
Auditorul:
• participă la pregătirea auditului şi îndeplineşte eficient sarcinile încredinţate;
• consemnează observaţiile personale, formulate în timpul auditului;
• cooperează cu auditorul-şef, susţinîndu-l în realizarea atribuţiilor sale.
Conducerea compartimentului auditat:
• informează personalul cu privire la obiectul şi scopul auditului;
• desemnează persoana care va însoţi echipa de audit;
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•
•

pune la dispoziţia echipei de audit toate mijloacele necesare pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a
auditului;
în timp util, iniţiază şi implementează acţiuni corective/ preventive, pe baza raportului de audit.
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Capitolul VIII
MODELUL INSTRUIRII QUALITATIVE A PERSONALULUI ADMINISTRATIV ŞI CELUI PEDAGOGIC
DIN SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÎNT PREUNIVERSITAR

În condiţiile contemporane o importanţă tot mai mare capătă problema competenţei profesionale a personalului
administrativ şi pedagogic din sistemul învăţămîntului preuniversitar. Procesele inovative care au loc în sistemul de
învăţămînt necesită noi cunoştinţe, noi abordări pentru rezolvarea problemelor apărute.
Evaluarea şi managementul calităţii în învăţămînt se află, fără îndoială, în cercul problemelor, rezolvarea cărora
trebuie efectuată în baza cunoştinţelor noi, care reperează pe teorii interdisciplinare. Realizarea ideilor evaluării şi
managementului calităţii învăţămîntului în şcoală înaintează obiectivul elaborării metodicii de pregătire qualitativă a
personalului nominalizat. Pentru aceasta am fost nevoiţi în cadrul cercetării să elaborăm modelul instruirii qualitative,
determinînd obiectivele, principiile, conţinutul, formele, metodele, mijloacele şi condiţiile acestei instruiri pentru
personalul administrativ şi pedagogic din sistemul de învăţămînt preuniversitar.
Analiza literaturii ne-a permis să stabilim în cadrul cercetării noastre, că modelul instruirii qualitative, trebuie să se
repereze pe următoarele idei şi principii:
1) abordarea instruirii qualitative ca proiect inovativ, care presupune nu instruirea în genere, cu întrerupere de la
locul de muncă (întreruperea obligaţiilor funcţionale), dar o instruire, în cadrul căreia se asimilează mijloacele, metodele
şi formele evaluării şi managementului calităţii, se întocmesc şi se realizează proiectele;
2) ideile, principiile de bază, aparatul categorial al qualitologiei, ca ştiinţă triplă despre calitate (teoria calităţii,
teoria evaluării calităţii, teoria managementului calităţii);
3) ideile integrării conţinutului în curriculumul educaţional, integrării informaţiei instructive ale teoriei sistemelor,
teoriei managementului, qualitologiei, pedagogiei, psihologiei şi altor discipline ştiinţifice;
4) principiul adresatului instruirii, care înseamnă că, de rînd cu translarea conţinutului instruirii qualitative de
factură generală, trebuie să se realizeze instruirea specializată, adică instruirea care dezvăluie obligaţiunile funcţionale ale
specialistului din managementul calităţii (auditor pentru calitate, director-adjunct pentru calitate, organizator de
monitoring al calităţii învăţămîntului etc.);
5) principiul caracterului concret al instruirii, care asigură orientarea cursurilor şi seminarelor instructive spre
specificul proiectării şi implementării variantelor de management al calităţii, schemelor procesului managerial;
6) principiul aplicării creative şi împrumutului experienţei managementului calităţii din domeniul producerii
materiale şi al serviciilor, ţinînd cont de particularităţile activităţii de învăţămînt. Ignorarea acestui principiu poate
contribui la formarea sistemului ineficient al calităţii în învăţăvînt;
7) principiul ghidării proiectelor în domeniul managementului calităţii învăţămîntului preuniversitar, care
presupune acordarea de ajutor consultativ audienţilor cursurilor şi seminarelor sub aspect informativ-metodic, necesar
pentru activitatea lor practică în domeniul calităţii învăţămîntului.
Următorul component al modelului instruirii qualitative, evidenţiat de noi, este sistemul formelor de instruire.
Analiza literaturii [2; 3; 7; 11; 12; 13; 44; 52; 56; 67; 119; 125; 134; 139; 140] şi experienţei andragogice ne-a permis să
stabilim că alegerea acestor forme depinde de un şir de factori şi condiţii obiective şi subiective, printre care se
evidenţiază:
a) oferirea volumului necesar de timp pentru instruire, ceea ce determină alegerea volumului de conţinut pentru
curriculum, varianta de instruire (cu întrerupere sau fără întreruperea de la locul de muncă);
b) nivelulul iniţial de pregătire a audienţilor în managementul calităţii învăţămîntului (presupune selectarea
conţinutului instructiv, reieşind din necesităţile de instruire; alocarea timpului instructiv pentru unele teme
specifice);
c) genul activităţilor audienţilor în cadrul orientării inovaţionale a “managementului calităţii învăţămîntului
preuniversitar”, de care depinde orientarea curriculumului instruirii, cursurile, raportul bolocurilor de bază şi
invariante ale curriculumului;
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d) locul şi rolul audientului în ierarhia managerială a şcolii, componenţa obiectivelor manageriale preconizate.
Cu alte cuvinte, formele instruirii qualitative ale unei sau altei categorii de personal managerial poate şi trebuie să
difere, avîndu-se în vedere că reprezentanţii structurilor liniare şi ai subdiviziunilor funcţionale, conform specificului
activităţilor îndeplinesc funcţii, au responsabilităţi şi atribuţii diferite. Reieşind din acestea, s-au evidenţiat următoarele
forme principale ale instruirii qualitative a personalului administrativ şi pedagogic din învăţămîntul preuniversitar:
1) Realizarea curriculumului experimental, elaborat şi realizat în cadrul comenzii de stat sub egida Ministerului
Educaţiei şi Tineretului, pentru pregătirea specialiştilor în domeniul calităţii învăţămîntului preuniversitar:
— Cercetarea complexă de monitoring a calităţii învăţămîntului preuniversitar: metodologie şi practică (pentru
audienţi din rîndurile conducătorilor organelor de conducere a învăţămîntului, directori şi directori adjuncţi, profesori ai
instituţiilor de învăţămînt preuniversitar, cercetători ştiinţifici, experţi în domeniul calităţii învăţămîntului, masteranzi la
specializarea “Management educaţional”);
— Tehnologia autoanalizei sistemului de asigurare a calităţii învăţămîntului preuniversitar (pentru audienţii din
rîndul conducătorilor şi pedagogilor din învăţămîntul preuniversitar, preocupaţi cu probleme de cercetare ştiinţifică,
masteranzi la specializarea “Management educaţional”).
2) Pregătirea specialiştilor în domeniul calităţii învăţămîntului în instituţiile preuniversitare conform contractelor,
încheiate cu centrele specializate de consultare, instruire şi implementare a sistemelor calităţii în domeniul
producerii şi serviciilor.
3) Pregătirea experţilor – auditori în domeniul calităţii la cursuri de două săptămîni, cu prelungirea lucrului în
componenţa comisiilor de evaluare şi autoevaluare a activităţii instituţiilor de învăţămînt preuniversitar.
4) Instruirea reprezentanţilor instituţiilor preuniversitare la cursuri de scurtă durată (1 – 2 săptămîni) pentru
pregătirea experţilor comisiilor de evaluare, atestare şi acreditare a instituţiilor de învăţămînt preuniversitar.
5) Instruirea acordată în cadrul participării la conferinţe şi seminare cu genericul, “Calitatea învăţămîntului;
calitatea serviciilor educaţionale”.
6) Stagierea reprezentanţilor instituţiilor de învăţămînt preuniversitar în instituţii similare pe problemele calităţii
învăţămîntului conform standardelor ISO.
7) Lucrul independent, autoinstruirea în managementul calităţii învăţămîntului.
8) Instruirea la locul de muncă, efectuată de specialişti şi cercetători, preocupaţi de problema managementului
calităţii învăţămîntului.
9) Instruirea în cadrul reuniunilor metodice a conducătorilor de şcoli şi profesorilor şcolari.
10) Instruirea în cadrul catedrelor pe discipline la locul de muncă.
11) Participarea în proiecte şi cercetări comune cu instituţiile superioare de învăţămînt şi cercetare pe problema
calităţii învăţămîntului preuniversitar.
12) Realizarea cercetărilor de masterat şi doctorat.
13) Participarea la examenele de promovare şi BAC, la monitoringul calităţii învăţămîntului.
O importanţă deosebită în instruirea qualimetrică a personalului administrativ şi a profesorilor din instituţiile
preuniversitare o are conţinutul instruirii. Pentru a ne apropia de instruire am elaborat un curriculum educaţional la
“Tehnologia evaluării şi autoevaluării sistemelor de asigurare a calităţii învăţămîntului în instituţiile preuniversitare”,
recurgînd la cercetările din domeniul curriculumului educaţional, editat în Republica Moldova [14; 15; 49; 52.], România
[23], Rusia [135] şi alte ţări.
În scopul determinării elementelor acestui curriculum, am examinat poziţiile lui I. I. Lerner, V. Guţu, D. Patraşcu, L.
Cuzneţov, I. Negură, L. Papuc, V. Pîslaru, A. Zbîrnea [11; 12; 14; 15; 16; 49; 52; 43; 129] evidenţiind, astfel, patru
elemente ale conţinutului instruirii qualitative: 1) cunoştinţele despre tehnologia autoanalizei sistemelor de asigurare a
calităţii învăţămîntului; 2) experienţa realizării şi modalităţile de activitate în dezvoltarea calităţii învăţămîntului (adică
priceperi şi deprinderi); 3) experienţa activităţii creative în domeniul calităţii învăţămîntului; 4) experienţă afectiv-valorică
în calitatea învăţămîntului.
Pentru selectarea conţinutului instruirii qualitative, am recurs la determinarea bazelor teoretice şi practice ale calităţii
învăţămîntului (vezi capitolele I–VII). Astfel, drept principalele componente ale conţinutului instruirii qualitative a
managerilor şcolari şi pedagogilor pot fi considerate următoarele elemente ale teoriei şi practicii: calitatea, evaluarea
calităţii, managementul calităţii. La selectarea conţinutului instruirii qualitative ne-am condus de următoarele criterii:
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importanţa majoră ştiinţifico-practică şi răspîndirea materialului selectat, valoarea lui pentru practica socială;
oportunitatea formării şi dezvoltării managerilor şi profesorilor; accesibilitatea; generalizarea cunoştinţelor, abilităţilor şi
competenţelor; posibilitatea transferului în diferite domenii din învăţămînt; posibilitatea recombinării raţionale a activităţii
creative şi executive; reflectarea integră în conţinut a materialului ce ţine de formarea personalităţii; corespunderea
volumului de conţinut şi bazei didactico-materiale a instruirii.
În cercetare am apelat la noţiunea de cerinţe faţă de volumul cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor la pregătirea
qualitativă şi am asociat-o cu activitatea de evaluare a formatorului, devenind astfel posibilă descrierea rezultatelor
instruirii [3; 67; 140], adică ceea ce vor învăţa administratorii şi pedagogii despre calitatea învăţămîntului şi evaluarea ei
în dependenţă de activitatea lor managerială şi pedagogică. Abordările expuse ne-au permis să determinăm programul de
instruire a cursului (Tabelul 56).

Tabelul 56

Tematica şi repartizarea orelor la cursul “Tehnologia evaluării şi autoevaluării sistemelor de asigurare a calităţii
învăţămîntului în instituţiile preuniversitare”
Nr.o
.

Conţinuturi

Ore

Total

1

Bazele ştiinţifice ale asigurării calităţii învăţămîntului în
instituţile de învăţămînt preuniversitar

2

Calitatea învăţămîntului – orientare primordială în activitatea şi
dezvoltarea instituţiei de învăţămînt preuniversitar

3

Sisteme de asigurare a calităţii învăţămîntului în instituţiile
preuniversitare: baza normativă, experienţa implementării şi
aplicării

4

Aspecte organizaţionale ale evaluării şi autoevaluării sistemului
de asigurare a calităţii învăţămîntului în instituţia preuniversitată

5

Evaluarea, analiza complexă şi autoevaluarea sistemului calităţii
învăţămîntului în instituţia preuniversitară

6

Tehnologii şi metodici de evaluare şi autoevaluare a sistemului
de asigurare a calităţii învăţămîntului în instituţia preuniversitară

7

Aspecte informaţionale a procedurilor de evaluare şi
autoevaluare a sistemului de asigurare a calităţii învăţămîntului
în instituţia preuniversitară

8

Problemele asigurării multilaterale a activităţii de evaluare şi
autoevaluare a sistemului de asigurare a calităţii învăţămîntului
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Prelegeri

Seminare

Practice

Evaluare

în instituţia preuniversitară

9

Efectuarea şi susţinerea lucrării de evaluare finală

Total pentru curs

Notă: Din motive că numărul de ore poate varia, în dependenţă de nevoile de instruire a audienţilor,
am convenit să nu indicăm tabloul orelor în această publicaţie.

Acest curs poate fi predat în cadrul pregătirii iniţiale în universităţi, pentru aceasta recurgîndu-se la elaborarea
panoului de administrare a cursului indicat (Tabelul 57).
Tabelul 57

Administrarea cursului universitar “Tehnologia evaluării şi autoevaluării sistemelor de asigurare
a calităţii învăţămîntului în instituţiile preuniversitare”
Codul
disciplin Anu
ei în
l
planul preg
de
ăînvăţămî tirii
nt

Ore
Sem
estrul

Tot
al

Evaluare

Prelege Semi- Practi Credi
ri
nare
-ce
te

ResponExame sabili de
n
disciplin
Colocv
ă
iu

Notă: Datele din tabel nu le indicăm, deoarece ele variază de la o specializare la
alta

Pe parcursul abordării problematicii de bază a calităţii învăţămîntului se prevede realizarea scopului şi obiectivelor.
Scopul cursului este a pregăti specialişti din rîndurile personalului administrativ şi pedagogic ai sistemului de
învăţămînt preuniversitar, capabili să organizeze şi să realizeze evaluarea şi autoevaluarea calităţii învăţămîntului în
instituţiile preuniversitare.
Pe parcursul abordării problematicii de bază a calităţii învăţămîntului se prevede realizarea următoarelor obiectivele:
La nivel de cunoaştere:
— esenţa noţiunilor de “calitate a învăţămîntului”, “sistemul de asigurare a calităţii învăţămîntului în instituţia
preuniversitară”, “managementul calităţii învăţămîntului”, “evaluarea/autoevaluarea calităţii învăţămîntului”;
ideile şi principiile qualitologiei ca ştiinţă triplă despre calitate;
— aspectele teoretico-metodologice ale problemei asigurării calităţii învăţămîntului la nivelul instituţiei de
învăţămînt preuniversitar;
— cerinţele standardelor internaţionale ale calităţii ISO familia 9000:2000 referitor la proiectarea şi implementarea
sistemului calităţii în organizaţii şi instituţii;
— componenţa şi particularităţile organizaţional-manageriale ale activităţii de evaluare, autoevaluare şi autoanaliză
a sistemului calităţii învăţămîntului în instituţia de învăţămînt;
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— ordinea asigurării multilaterale a lucrului de realizare a evaluării, autoevaluării şi autoanalizei sistemului de
asigurare a calităţii învăţămîntului în instituţia de învăţămînt;
— tehnologia colectării, analizei, prezentării, interpretării şi folosirii informaţiei despre sistemul de asigurare a
calităţii învăţămîntului în instituţia de învăţămînt ca obiect al evaluării, autoevaluării şi autoanalizei.
La nivel de aplicare:
— dirijarea procesului efectuării principalelor activităţi (de a îndeplini principalele activităţi) de autoanaliză al
sistemului de asigurare, de evaluare/autoevaluare a calităţii învăţămîntului în instituţia de învăţămînt (în
dependenţă de competenţa de serviciu);
— analizarea şi interpretarea informaţiei despre starea şi eficienţa sistemului de asigurare a calităţii învăţămîntului
instituţiei de învăţămînt, obţinute în cadrul evaluării/autoevaluării, în scopul elaborării şi luării deciziilor
manageriale concrete;
— conducerea conform standardelor internaţionale ale calităţii ISO familia 9000:2000, folosirea realizărilor şi
aparatului qualimetric, matematic, a tehnologiilor computerizate şi tehnicii la formarea, realizarea şi corectarea
programelor de asigurare a calităţi învăţămîntului instituţiei preuniversitare;
— documentarea rezultatelor evaluării/eutoevaluării şi autoanalizei sistemului de asigurare a calităţii învăţămîntului
în instituţia preuniversitară;
La nivel de integrare:
— posedarea cunoştinţelor teoretice şi deprinderilor organizatorico-metodice, necesare pentru îndeplinirea
responsabilităţilor manageriale sau de executor al lucrurilor de evaluare/autoevaluare şi autoanaliză a sistemului
de asigurare a calităţii învăţămîntului instituţiei preuniversitare;
La nivel de familiarizare:
— cu experienţa şi abordările de implementare a sistemelor de asigurare a calităţii învăţămîntului şi de
evaluare/autoevaluare a calităţii în instituţiile de învăţămînt;
— cu realizările ştiinţei şi practicii în domeniul aplicării monitorizării calităţii învăţămîntului, tehnologiilor
informaţionale, deciziilor organizatorice în cadrul efectuării evaluării/autoevaluării şi autoanalizei sistemului de
asigurare a calităţii în instituţii şi organizaţii;
— cu experienţa evaluării/autoevaluării şi autoanalizei calităţii învăţămîntului în instituţiile de învăţămînt pentru a
asigura evaluarea, atestarea şi acreditarea instituţiei;
— cu direcţiile şi particularităţile efectuării evaluării/autoevaluării şi autoanalizei calităţii la întreprinderi şi instituţii
din alte domenii ale economiei naţionale.
Tematica (conţinutul) a fost elaborată, ţinîndu-se cont de pregătirea specialiştilor pentru instituţiile de învăţămînt în
legătură cu răspîndirea practicii de implementare a normativelor standardelor internaţionale ISO familia 9000:2000, care
necesită, printre altele, efectuarea regulată a evaluării şi autoanalizei lor.
Conţinutul cursului a fost planificat să se realizeze sub forma de instruire la zi şi fără frecvenţă, cu grupuri de 25
oameni.
Realizarea obiectivelor şi a conţinutului cursului a fost posibilă în procesul interacţiunii profesor-formabili, în care
prevalează strategiile de instruire inductiv/deductive, expozitiv-euristice, algoritmice, participative, ludice, evaluativstimulative. Accentul s-a pus pe îmbinarea adecvată a metodelor clasice cu cele moderne; prelegeri-dezbateri,
problematizare, studiu de caz, simulări, proiecte etc. Strategiile se bazează pe acţiunile de învăţare, de proiectare, aplicare
în practică, de experimentare.
Principala formă de activităţi instructive în cadrul instruirii qualitative este prelegerea – 25% din timpul alocat
instruirii. Prelegerile au constituit baza instruirii teoretice la curs. Ele trebuiau să prezinte cunoştinţe ştiinţifice
sistematizate la problema implementării sistemului calităţii în instituţiile de învăţămînt, efectuării evaluării şi autoanalizei,
să dezvăluie starea şi perspectivele aplicării sistemelor de asigurare a calităţii în instituţiile de învăţămînt de diferite tipuri;
să concentreze atenţia formabililor la cele mai complicate şi principale întrebări; să stimuleze activitatea cognitivă; să
formeze gîndirea creativă.
Seminarele se realizează în 4 ore, la cele mai complicate teme ale cursului, cu obiectiv de aprofundare şi consolidare
a cunoştinţelor, asimilate de teoria şi practica efectuării evaluării/autoevaluării şi autoanalizei calităţii învăţămîntului în
instituţiile preuniversitare, pentru ca să accentueze atenţia formabililor asupra problemelor şi aspectelor nesoluţionate, să
determine gradul şi plenitudinea însuşirii materiei de studiu.
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Activităţile în grup au drept obiectiv examinarea mai detaliată şi de concretizarea întrebătilor instructive, apărute în
cadrul prelegerilor, să arăte căile de reflectare practică a ideilor conceptuale în activitatea profesională a formabililor. Ele
trebuie să contribuie la formarea la formabili a poziţiei personale asupra problemelor discutate.
Activităţile practice cu formabilii au ca obiectiv însuşirea deprinderilor, procedeelor, acţiunilor, prevăzute de curs,
alături de deprinderile organizatorico-metodice, necesare pentru managementul de asigurare a calităţii învăţămîntului în
instituţiile de învăţămînt, în limita competenţei de serviciu. Aplicaţiile practice s-au realizat cu ajutorul şi sub îndrumarea
formatorilor.
În cadrul activităţilor instructive, de rînd cu strategiile aplicate, s-a recurs la tehnologia instruirii tradiţionale
contemporane, tehnologia învăţării cooperante, tehnologia “metoda proiectelor”, tehnologia instruirii contextualsimbolice/valorice, care sînt descrise în publicaţia noastră consacrată tehnologiilor educaţionale [52].
Sistemul de evaluare a activităţii formabililor indiferent de forma de realizare a cursului include evaluarea
sistemică/formativă, evaluarea sumativă, examen sau colocviu. Nivelul pregătirii teoretice şi metodice a formabililor la
finele asimilării conţinutului cursului s-a determinat pe parcursul seminarelor, colocviilor şi lucrărilor de evaluare, cît şi
pe parcursul îndeplinirii temelor, reieşind din destinaţia pregătirii formabilului. Metode şi tehnici de evaluare au fost:
chestionarea orală, lucrări scrise (de curs), lucrări practice, demonstrări de activităţi, scări de opinii, teste docimologice şi
proiecte etc. În toate cazurile, evaluarea activităţii s-a efectuat în corespundere cu cerinţele sistemului universitar şi
andragogic de evaluare.
În concluzie, menţionăm că modelul tehnologic al curriculumului cuprinde scopul, obiectivele, conţinuturile, formele
de organizare, metodele şi procedeele, mijloacele şi materialele didactice care funcţionează în interacţiune. Schema
tehnologică a modelului de analiză didactică pentru elaborarea curriculumului la cursul “Tehnologia evaluării,
autoevaluării şi autoanalizei sistemelor de asigurare a calităţii învăţămîntului în instituţiile preuniversitare”se
înglobează în următoarea imagine (Fig. 20).
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Experimentul
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Stabilirea formelor şi metodelor de
instruire

Fig. 20. Schema tehnologică pentru elaborarea curriculumului.

Curriculumul elaborat a fost supus avizării la catedra Ştiinţe ale educaţiei a Universităţii Pedagogice de Stat “Ion
Creangă”.
Curriculumulul de instruire qualitativă s-a elaborat pentru persoane adulte, de aceea în cadrul cercetării am atras o
atenţie deosebită la determinarea particularităţilor de vîrstă a tinerilor şi adulţilor în special.
Tinereţea este prima vîrstă adultă, vîrsta învăţămîntului postliceal, a învăţămîntului universitar şi a activităţii socialutile. Ea este etapa de vîrstă în care sub raport fizic se definitivează şi se perfecţionează calitativ componentele tuturor
sistemelor organismului, mai ales cele ale creierului; este perioada perfecţionării psihice, a stabilizării echilibrului
funcţional optim, cînd mecanismele de realizare şi reglare a acţiunilor şi comportamenului dovedesc performanţe
superioare. Toate procesele psihice se dezvoltă la un înalt nivel de calitate şi eficienţă, fiind vorba de: procesele psihice
cognitive, procesele afective, motivaţia şi motivele, se consolidează profilul caracterial (atitudinile şi convingerile).
Dezvoltarea calitativă multidimensională a personalităţii tînărului determină o serie de trăsături specifice vîrstei: este
vîrsta responsabilităţilor sociale, deşi marea majoritate a tinerilor este caracterizată cu particularităţi pozitive; constatăm
că, datorită unor carenţe social-educaţionale, unii tineri manifestă trăsături şi fapte negative.
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În literatura de specialitate [161, р. 53] s-a înregistrat o tendinţă de examinare a procesului de dezvoltare a psihicii
umane în perioadele de creştere biologică şi de maturizare a organismului la vîrsta de 15 – 16 ani. Psihica adulţilor (de la
15 – 18 pînă la 55 – 60 ani) a fost examinată drept o stare staţionară, caracterizată numai prin acumularea cunoştinţelor,
priceperilor şi deprinderilor, lipsită de schimbări calitative, structurale. Aceste concepţii nu corespund datelor
contemporane; dezvoltarea psihicii la adulţi continuă datorită activităţii lor profesionale şi sociale.
Schimbările de vîrstă ale fiecărei funcţii psihice trebuie analizate drept un complex integru de structură al
schimbărilor reciproce într-un şir de relaţii intra- şi interfuncţionale. Dialectica acestei dezvoltări constă în faptul
influenţării schimbării unor elemente ale sistemului asupra întregului sistem şi invers. Această convingere este corectă
pentru diverse funcţii ale intelectului uman (memorie, gîndire, atenţie) şi pentru intelectul personalităţii în întregime.
Abordarea integră de acest tip presupune descoperirea mecanismelor de dezvoltare a funcţiilor psihice la adulţi drept unele
caracteristici ale gradului de dezvoltare a funcţiilor, schimbărilor lor structurale, relaţiilor intra- şi interfuncţionale.
În Tabelul 58 sînt reprezentate rezultatele investigaţiilor de îmbinare a proceselor de dezvoltare la adulţii de vîrstă
între 18 – 35 ani.
Tabelul 58

Dezvoltarea funcţiilor psihice
în diferite perioade ale maturităţii omului
Momentele (pe parcursul vieţii)
Nivelul funcţiei
Ridicarea nivelului funcţiei

Stabilizarea

Scăderea nivelului funcţiei

1. Intelectul general

19, 22, 24 – 26, 29, 30, 35

26, 27

2. Intelectul verbal

19, 22, 25, 26, 29, 30

20 – 21, 23 – 24,
20, 23, 31, 35
27, 28, 32 – 34

3. Intelectul neverbal

19, 21, 25, 29,34

31 – 33

20, 22, 24, 26, 30, 35

4. Gîndire

19, 23, 25, 27, 30

18, 19, 34, 35

21, 22, 24, 26

5. Memorie

19, 23, 27, 28 – 30, 32

21 – 24

20, 21, 25, 26, 31, 33 – 35

6. Atenţie

22, 24, 26, 27, – 29, 32

18 – 21, 32, 33

20, 23, 25, 30, 31, 34, 35

20, 21, 24, 26, 28

18, 19, 30 – 33

21, 23, 25, 27, 29, 30

19, 20, 27

22 – 26

21, 28

7.
Dinamica
sistemului nervos

enervării

8. Funcţiile psihomotorice
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20, 21, 23, 31, 34

9.
Dinamica
sistemului nervos

inhibiţiei

19, 22, 23, 25, 29

21, 24, 25, 27, 30 – 33

-

Din Tabelul 58 reiese că schimbările de vîrstă pentru fiecare funcţie psihică, fiecare caracteristică, atît individuală cît
şi pentru intelect în întregime se caracterizează prin corelaţia perioadelor de ridicare, stabilizare şi reducere a nivelurilor
funcţiilor. Aceste perioade, în principiu, nu coincid. Coincidenţa schimbărilor constructive în unele perioade ale vieţii
duce la ridicarea tuturor funcţiilor psihice sau la evidenţierea aşa numitor perioade senzitive de dezvoltare. În tabel această
coincidenţă poate fi observată în perioada de vîrstă de 19 ani, iar ea alte vîrste, de 22, 24 şi 30 de ani, există numai o
coincidenţă parţială care duce de asemenea la ridicarea nivelului funcţiilor psihice, dar pînă la nivel mai redus.
În perioada analizată, frecvenţa cea mai mare a shimbărilor aparţine schimbărilor pozitive. Totodată, poate fi
evidenţiată tendinţa de înmulţire cu vîrsta a momentelor de reducere şi stagnare a funcţiilor psihice.
Trăsătura specifică a dezvoltării funcţiilor psihofiziologice în perioada maturităţii o reprezintă complexitatea
structurii acestei dezvoltări, exprimată prin corelaţia proceselor constructive (de ridicare a nivelului funcţional),
perioadelor de stabilizare a funcţiilor şi momentelor de involuţie a funcţiilor.
Caracterul complicat de dezvoltare a tuturor funcţiilor omului este strîns legat cu caracterul dinamic şi eterogen de
dezvoltare a funcţiilor psihice. Dinamica dezvoltării funcţiilor psihice în perioada matură se exprimă prin fluctuaţia
momentelor de ridicare, reducere şi stabilizare de la o vîrstă la alta atît a elementelor specifice ale fiecărei funcţii psihice,
cît şi a funcţiilor în ansamblu. Caracterul eterogen al dezvoltării joacă rolul unei legităţi generale de dezvoltare a funcţiilor
psihice în perioada maturităţii, exprimîndu-se prin necoincidere temporală şi contradicţiile dezvoltării funcţiilor psihice de
la o vîrstă la alta.
În Tabelul 59 reprezentăm dinamica dezvoltării memoriei, gîndirii, precum şi gîndirii critice şi atenţiei în perioada 15
– 75 ani, fiind folosite datele din lucrările lui V. G. Onuşkin, M. V. Gamezo şi I. A. Domaşenko [93; 161].
Tabelul 59

Nivelurile funcţiilor psihice după vîrstă
Nivelul funcţiei psihice
Vîrsta
(ani)

Memoria
(în %)

Gîndirea
(în %)

15

Gîndirea critică (în
puncte)
Bărbaţi

Femei

48

47

Atenţia
(în %)

18

102

101

98

19

104

101

97

20

102

108

98

21

100

128

97

22

100

102

101
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23

102

106

99

24

102

99

102

25

96

105

99

26

92

27

97

28

97

29

101

30

103

31

98

32

99

33

98

34

97

35

93

36

90

37

93

38

92

39

90

40

92

55

59

55

55

55

47
50

49
50

55
57

47
48
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63

44

67

47

75

44

39

Notă: Celulele ne completate ne indică lipsa datelor la vîrsta respectivă

Conform Tabelului 59 perioada tinereţii se caracterizează prin nivel unidirecţional şi destul de înalt al dezvoltării
memoriei şi gîndirii şi un nivel mai redus al dezvoltării atenţiei. Memoria este caracterizată, însă, de schimbări line ale
nivelului, gîndirea – de schimbări bruşte de la un an la altul. Totodată, pot fi remarcate tendinţele schimbărilor nivelului
de memorie şi gîndire, legate reciproc, dar cu depăşire în ridicarea nivelului de memorie. Aceste schimbări legate reciproc
ale “vîrfurilor” de dezvoltare ale memoriei şi gîndirii depun mărturie despre posibilităţile mari de instruire şi dezvoltare în
această perioadă.
Perioada tinereţii (18 - 25 ani) diferă de alte perioade prin trăsături specifice de organizare a structurii funcţiilor
psihice şi tipul structurii funcţiei privite ca sistem. În această perioadă pentru fiecare funcţie psihică se formează o
anumită structură de organizare a relaţiilor reciproce ale componentelor funcţiei. De exemplu, în centrul structurii de
memorie se află memoria imaginativă şi memorizarea involuntară a cuvintelor după gruparea lor logică; la periferia
acestei structuri se află memoria verbală de scurtă durată şi capacitatea de păstrare îndelungată a informaţiei.
În această perioadă în structura gîndirii poate fi relevant umărul cel mai mare al relaţiilor între găndirea verbal-logică
şi gîndirea imaginară, iar în structura atenţiei se semnalează numărul cel mai mic al relaţiilor între componentele de
concentrare şi de selecţie ale atenţiei, de nucleu al structurii funcţiei: volumul, statornicia şi trecerea.
Altă particularitate a structurii funcţiilor psihice în această perioadă este legată de tipul general al acestei structuri,
care poate fi caracterizată ca o structură autonomă şi dinamică, în mare măsură, ceea ce se exprimă prin: 1) componentele
memoriei, gîndirii, atenţiei care conţin un număr mai mic al relaţiilor reciproce, decît la vîrstele mai mari; 2) caracterul
dinamic al structurii se manifestă prin dezintegrarea rapidă a relaţiilor vechi şi formarea relaţiilor noi. Aceste fapte
favorizează în perioada tinereţii crearea de formaţii noi în psihică, de aceea mijlocul principal al studierii subiectelor de
învăţare este caracteristica lor psihopedagogică.
O observaţie importantă ar fi următoarea: deoarece cerinţele reprezintă motorul principal de formare a stilului de
comportare şi activitate, a orientărilor de dezvoltare a personalităţii, educaţia este mai importantă ca educaţia cerinţelor.
Anume caracterul cerinţelor reflectă sistemul relaţiilor sociale şi constituie miezul personalităţii (orientarea şi funcţiile
unor particularităţi principale ale personalităţii în sistemul întreg al comportării). Dirijarea procesului de formare a
personalităţii poate fi bazată, astfel, pe psihologie ţinîndu-se cont de scopuri, metode şi criterii de educaţie.
Reieşind din cele spuse, vom face concluzia că principala condiţie de favorizare a proceselor de educaţie şi formare a
personalităţii este activitatea proprie a omului în conformitate cu necesităţile societăţii, ceea ce formează şi consolidează
motivele şi cerinţele morale, formele trainice ale comportării omului.
Sfera de motivaţie a omului include, astfel, motivele nemijlocite şi motivele conştiente. Aceste două forme de motive
pot să nu coincidă. Astfel, persoana educată primeşte o decizie să acţioneze şi îşi înfăptuieşte intenţia, efectuează unele
acţiuni şi îşi învinge toate celelalte dorinţe. Putem spune că criteriul educaţiei este gradul de premeditare (spontanietate) a
comportamentului, gradul de stăpînire benevolă.
Se ştie că opinia publică este un mecanism puternic de influenţare a colectivului asupra unei personalităţi, cristalizînd
cerinţele membrilor colectivului, iar, prin ele, şi cerinţele fiecărui membru al lui. Sistemul valorilor acceptat în colectiv
obţine astfel, o importanţă deosebită.
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Menţionăm şi faptul, că unul dintre factorii care determină decisiv participarea slabă a unor formabili în procesul de
învăţare şi duce de asemenea la pasivitate, la lipsa interesului de activitate practică, de profesie, este orientarea şi
selectarea profesională greşită, prin care au trecut audienţii în perioada instruirii şi formării iniţiale în cadrul instituţiilor
preuniversitare, universitare şi la locul de muncă, ceea ce necesită eforturi suplimentare în instruirea lor în cadrul cursului
nominalizat.
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ÎNCHEIERE

Trecerea la economia de piaţă şi apariţia mediului competitiv au făcut ca problema calităţii să deţină parte
indispensabilă a strategiei dezvoltării curente şi tendinţelor de perspectivă a politicii în diverse domenii ale vieţii sociale
din Republica Moldova.
Atitudinea faţă de calitate, ca factor esenţial al ridicării nivelului de viaţă, al securităţii economice, sociale şi
ecologice, ca idee naţională, ca una dintre categoriile fundamentale, care determină dezvoltarea cu succes a omului şi
societăţii, necesită noi cercetări ale orientărilor politicii în domeniul învăţămîntului, revederea cardinală a viziunilor
tradiţionale privind calitatea învăţămîntului şi căilor de asigurare ale ei.
Activitatea inovatoare din învăţămînt în elaborări curriculare şi a standardelor educaţionale, dezvoltarea noilor tipuri
de instituţii de învăţămînt, elaborarea tehnologiilor educaţionale, realizarea diferenţierii instruirii etc., determină un nivel
calitativ nou al învăţămîntului preuniversitar, asigurînd tot mult necesităţile tinerilor cetăţeni ai Republicii Moldova.
Datorită, însă, multor începuturi avansate nesistemice din ultimii ani din domeniul învăţămîntului, lipsei
mecanismelor de diagnoză a stării reale a sistemului de învăţămînt, a tehnologiilor sigure şi obiectivelor de evaluare a
calităţii aspectelor rezultative şi procesuale ale învăţămîntului şcolar, a apărut necesitatea obiectivă de elaborare a
concepţiei sistemului multinivelar al calităţii învăţămîntului continuu.
În această ordine de idei, cercetarea noastră a abordat problema calităţii şi evaluării ei la nivel metodologic şi
teoretic, prin proiectare şi realizarea sistemului calităţii în instituţiile de învăţămînt. Am determinat bazele conceptuale,
mecanismul elaborării şi implementării, procedurile sistemului calităţii în şcoală, am propus noi soluţii şi abordări în
domeniul managementului sistemic al calităţii învăţămîntului.
Am elaborat, de asemenea, complexe de evaluare şi criterii, tehnologii de evaluare pentru aplicarea în cadrul
sistemului calităţii în şcoală, care permit diagnosticarea şi evaluarea multilaterală sub diferite aspecte ale funcţionării şi
dezvoltării procesului de învăţămînt.
În cercetarea realizată am elaborat modelul sistemului calităţii învăţămîntului continuu multinivelar ca sistem
organizaţional, ca sistem procesual, ca sistem normativ. O deosebită atenţie am acordat analizei posibilităţilor şi
condiţiilor aplicării standardelor internaţionale ale calităţii ISO familia 9000:2000, în practica şcolii, în special în legătură
cu sarcinile proiectării şi implementării sistemului calităţii în şcoală.
Am determinat etapele proiectării sistemului calităţii în şcoală şi condiţiile organizaţional-pedagogice, care asigură
implementarea lui în corespundere cu cerinţele ISO familia 9000:2000, sistemul tehnologiilor şi de monitoring al calităţii
serviciilor educaţionale. Am selectat, elaborat şi modificat metodici, aplicarea cărora contribuie la implementarea
sistemului calităţii şi auditului în învăţămînt. Metodicele şi criteriile de evaluare şi diagnoză abordează diverse aspecte ale
calităţii învăţămîntului în şcoală.
Ideile, concepţiile, modelele şi metodicele expuse în cercetare sînt pe alocuri preluate de la specialişti şi practicieni
din domeniu, fiind supuse unei dezvoltări teoretice şi modificări de aplicare practică, în conformitate cu specificul
sistemului de învăţămînt din Republica Moldova.
Situaţia actuală din învăţămînt necesită noi soluţii de modernizare şi în contextul provocărilor lumii contemporane,
provocări care vizează probleme de importanţă vitală: demografică, tehnologică, ecologică, informaţională, moralspirituală, viziune despre lume ş.a. Toate aceste provocări se răsfrîng asupra calităţii învăţămîntului şi educaţiei, aşteptînd
soluţii care vor fi produse în viitorul apropiat/îndepărtat. Ele vin să contureze abordarea generală sistemică a
managementului calităţii învăţămîntului. Realizarea lui în practica instituţiilor de învăţămînt preuniversitar din Republica
Moldova poate da astfel un nou impuls în dezvoltarea sistemelor de învăţămînt, asigurînd calitatea învăţămîntului la
nivelul cerinţelor secolului XXI.
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