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MANAGEMENTUL CONFLICTELOR

ARIADNA CRISTINA MAXIMIUC, profesor de informatică
OANA ROŞU, profesor de informatică
Motto:
"Pacea nu este absenţa conflictului. Mai curând haideţi să ne rezolvăm
conflictele cu integritate şi să ne respectăm reciproc pe toată durata lor."
Martha Hansen McManus
Visul oricărui manager se referă la funcţionarea lină a instituţiei pe care o
administrează, având în vedere înţelegerea şi armonia între angajaţi, realizarea
tuturor obiectivelor la un nivel maxim şi ansamblul conţinutului celor implicaţi. Un
astfel de ideal îşi are originea într-o ideologie care vizează doar un tip de
rationalitate ce guvernează funcţionarea unei instituţii; orice opinie contrară este
considerată ca fiind fără sens şi trebuie combătută prin toate mijloacele.
Eficienţa managementului educaţional depinde de viziunea sistemico –
contextuală asupra proiectării, organizării, coordonării, consilierii, conducerii,
evaluării activităţii didactice şi educaţionale.
Situat între administrator şi lider, managerul are poziţia cea mai echilibrată
în ceea ce priveşte:

 strategia şi tactica, îmbinarea între ţelurile strategice şi obiectivele
concrete;

 succesul şi eficienţa activităţii, efectele subiective şi obiective ale
acesteia;

 raportul între numărul de decizii şi gradul de delegare a membrilor
colectivului;
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 rolul de protagonist, dar şi de motivator al atitudinilor active ale
membrilor colectivului.
Cele mai bune decizii manageriale se iau
în funcţie de situaţia concretă, raportată la
contextul respectiv, dar şi la sistemul mai larg din
care face parte.

Astfel,

deciziile

educaţionale depind de:
 situaţia concretă, descriptibilă;
 actorii implicaţi: profesori, elevi, părinţi;
 sistemul educaţional în ansamblul său.
În cazul managementului, accentul cade pe rezultatele şi pe asumarea unui
risc anticipat, iar în cazul administraţiei, pe proceduri aplicate pentru evitarea
riscurilor.
Conflictul este atât de prezent şi de integrat în viaţa de zi cu zi, încât am
început să ne obişnuim cu prezenţa lui. Lumea din jurul nostru este modelată şi
desenată de conflict, de încleştarea de energii din care ne formăm noi posibilităţi şi
noi începuturi. Ca în orice instituţie, existenţa conflictelor interpersonale în şcoală,
pare a fi inerentă, chiar dacă nu au întotdeauna un caracter distructiv, fiind o
expresie a dinamicii organizaţionale şi câteodată un factor de progres, de iniţiator
al schimbării.
În cele mai multe cazuri ele constituie o piedică importantă în realizarea
obiectivelor şcolii. În loc să existe o relaţie de colaborare pentru realizarea
obiectivelor, părţile implicate într-un conflict vor cheltui timp şi efort pentru a-şi
sabota reciproc acţiunile. În aceste condiţii putem aprecia că abilităţile în
controlarea şi/sau rezolvarea conflictelor sunt extrem de importante pentru
asigurarea succesului şcolii.
Dacă este adevărat ce spun filosofii, că între Dumnezeu şi oameni există
legături de rudenie, atunci oamenilor nu le rămâne decât să facă aşa cum făcea
4
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Socrate, adică să nu răspundă dur cuiva care îl întreba din ce loc se trage: ,,Sunt
cetăţean al lumii!” era veşnicul răspuns al acestuia şi astfel nu se supăra nimeni,
deci, cu puţină diplomaţie prevenea un conflict de o mai mică sau mai mare
amploare.
Termenul ,,conflict” provine din limba latină, din participiul trecut al
verbului ,,confligo, confligere, conflictus” unde înseamnă ,,şoc”, ,,ceartă”, ,,luptă
împotriva cuiva”, ,,disensiune”, ,,fricţiune”, ,,scandal” etc. Ana Stoica-Constantin
o consideră ca fiind cea mai bună, următoarea definiţie: ,,o divergenţă de interese
aşa cum este percepută sau credinţa şi aspiraţiile curente ale părţilor care nu pot fi
realizate simultan.”
Din cauza schimbărilor foarte dese din societatea contemporană asistăm
aproape zilnic la tot felul de conflicte mai mult sau mai puţin delicate. Şcoala nu
face excepţie de la această realitate; apar conflicte zilnic, fie între elevi şi profesori,
fie între elevi, fie între părinţi şi elevi sau între părinţi şi profesori.
 Conflictele între elevi – pot fi determinate de atmosfera de intoleranţă
(lipseşte sprijinul între colegi, apar resentimente faţă de capacităţile şi
realizările celorlalţi, neîncrederea, lipsa prieteniei, singurătatea şi izolarea),
atmosfera competitivă (elevii sunt obişnuiţi să lucreze individual, le lipseşte
deprinderea de a lucra în echipă, încrederea în ceilalţi, dacă nu obţin
triumful asupra celorlalţi îşi pierd stima de sine), comunicare slabă (elevii
nu ştiu să asculte şi să comunice, să-şi exprime nevoile şi dorinţele, nu
înţeleg sau înţeleg greşit intenţiile, sentimentele, nevoile şi acţiunile
celorlalţi), absenţa priceperilor de rezolvarea conflictelor (sunt utilizate
modalităţi violente mai degrabă decât modalităţi creative), utilizarea greşită
a puterii de către profesor (profesorul utilizează reguli inflexibile, autoritate
exacerbată, atmosfera de teamă şi neînţelegere), exprimarea nepotrivită a
emoţiilor (elevii nu ştiu să-şi exprime supărarea sau nemulţumirea într-un
mod neagresiv, îşi suprima emoţiile). Acest tip de conflict poate fi aplanat
5
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prin cooperare elev-elev, elev-clasa, elev-profesor, comunicare, toleranţă,
expresie emoţională pozitivă.
 Conflictele profesor-elev pot fi evitate printr-o comunicare eficientă
completă, prin luarea deciziilor în mod democratic, prin deprinderea
elevilor de a-şi exprima emoţiile în mod constructiv. Trebuie să se ţină
seama de interesele, aspiraţiile, trebuinţele elevilor în stabilirea regulilor,
sancţiunilor şi să nu se manifeste autoritarism din partea profesorilor.
 Conflictele profesori - părinţi apar ca urmare a unei comunicări
defectuoase, datorită neînţelegerilor, numărului mic de contacte, conflicte
de valori, lupta pentru putere (prejudecaţi ale părinţilor bazate pe
experienţele anterioare, neînţelegerea rolului părinţilor sau profesorilor în
educaţia copiilor). Soluţionarea acestui tip de conflict se poate realiza prin:
•

informarea periodică a părinţilor în legătura cu realizarea
obiectivelor educaţionale, cu performanţele şcolare ale copilului;

•

contacte mai dese în care li se solicită părinţilor sugestii şi opinii;

•

comunicare completă, clară, pe înţelesul părinţilor a unor aspecte
referitoare la procesul educaţional.

 Conflictele între profesori pot fi personale sau profesionale şi pot fi
aplanate prin contacte cât mai dese cu managerii instituţiei şcolare, prin
aprecieri în cazul unor activităţi reuşite, prin manifestarea cooperării şi
toleranţei faţă de idei diferite.
Esenţa medierii conflictelor nu constă în priceperea sau înţelegerea
,,obiectivă” a realităţii, ci acceptarea acesteia dând dovadă de calm, linişte,
deschidere, acceptare, deoarece, conform ultimelor cercetări, “Binele acţionează
asupra Spiritului, iar Spiritul asupra trupului, astfel încât, să nu dăm naştere sau să
nu generăm nicio stare conflictuală, să reacţionăm întotdeauna firesc, nicio
,,înfruntare” sau confruntare la niciun nivel, pentru a lăsa pe fiecare să scoată la
iveală ce are mai bun în el” susţine Dumitru Constantin-Dulcan. Comunicarea este
6
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,,conflictogenă”, dificilă atunci când este absentă sau defectuoasă, subliniază Ana
Stoica-Constantin.
Socrate spunea că “fiecare om are în el un soare: important este să îl lăsăm
să strălucească.”
Sursele conflictelor pot fi tot atât de multe câte persoane există pe lume,
deoarece fiecare om este unic prin ADN. Diferenţele şi incompatibilităţile de
comunicare, nevoile şi interesele umane, conflictul de norme, agresivitatea, stima
de sine, valorile individului, puterea, prestigiul ar putea fi câteva dintre cauzele
cele mai frecvente care generează conflicte.

deficite de învăţare
(nu ştim să ne
comportăm în anumite
situaţii)
frustrări
(lupta pentru
satisfacerea unor
trebuinţe neîmplinite)
incompatibilitatea
obiective-trebuinţeinterese-norme-valori

CAUZELE
CONFLICTELOR
PSIHOLOGICE

superstiţii,
generalizări,
prejudecăţi (rigiditate
de raportare la unele
situaţii)
deficite de
comunicare (la nivel
personal, transpersonal
sau grupal)
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Apar două tipuri de reacţii:
unele concretizate în emoţii ca furie, sarcasm, violenţă, insulte,
ameninţări, care amplifică conflictul, iar rezultatul este de tip
pierdere sau câştig;
altele concretizate în rezolvări pe cale amiabilă, în sensul
detensionării şi redirecţionării, implicării constructive, care conduc
la rezolvarea deplină a problemei prin înţelegere, flexibilitate,
deschidere, disponibilitate, empatie, comunicare eficientă.
În conflictul de tip pozitiv apar schimbări, pe când în cel de tip negativ se
întăreşte comportamentul generat de conflict. Scopul este de a găsi propriul drum
prin labirintul artei de a face faţă conflictelor. Obiectivele au toate ca finalitate
prevenirea conflictelor, medierea şi gestionarea acestora.
Cinci reguli de aur pot constitui fundamentul tuturor celorlalte iniţiative şi
acţiuni ale managerului în domeniul siguranţei şcolare şi al creării unui climat
optim în interiorul şcolii.

Manifestarea
transparenţei în
comunicarea
incidentelor.

O şcoală sigură
trebuie să fie
obiectivul şi
preocuparea
tuturor!

Instruirea,
profesionalizarea
şi perfecţionarea
profesorilor şcolii.

REGULI
DE AUR
pentru
MANAGER
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Elaborarea unui
plan de siguranţă
integrat şi
asigurarea
implicării tuturor
partenerilor la
viaţa şcolii.

Managerul şcolar un bun exemplu,
prin propriul
comportament.
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Nu trebuie folosită ,,legea talionului”, deoarece, în ultima vreme, se
vorbeşte tot mai mult de ,,arta de a face faţă conflictelor” (Ana Stoica-Constantin,
op.cit. p. 35), care presupune o serie de competenţe şi de strategii utile în abordarea
constructivă a conflictelor şi în medierea acestora. Comunicarea verbală trebuie
dublată de una nonverbală, cum ar fi: mimica, contactul vizual, gesturile, postura,
distanţa, aspectul exterior, aspectele paralingvistice (tonul vocii, înălţimea
sunetelor, rapiditatea vorbirii, accent, topică, alegerea timpurilor verbale).
Există mai multe criterii de abordare a conflictelor în vederea remedierii
acestora:
1. criteriul aparenţei care presupune identificarea ,,adevăratului motiv”
(cf. A. Stoica-Constantin, 2004);
2. ciriteriul nivelului (disconfortului, incidentului, neînţelegerii, tensiunii,
crizei);
3. criteriul ,,câştigătorului conflictului”:
a. conflictul de zonă-zero: unul câştigă – unul pierde; amândoi
câştigă, nu câştigă niciunul;
b. conflictul de cooperare totală: amândoi câştigă, amândoi pierd;
c. conflictul cu motive mixte: amândoi câştigă, amândoi pierd;
4. criteriul naturii intrinseci a conflictului (apud A. Stoica-Constantin,
op.cit, p. 39); se referă la două tipuri de conflicte: conflict biologic;
conflict psihologic;
5. criteriul sistemelor părţilor implicate;
6. criteriul scopului;
7. criteriul percepţiei adversarului.
Rolul comunicării în prevenirea, producerea şi rezolvarea conflictului este
extrem de important deoarece prin iniţierea şi desfăşurarea dialogului se pot
preveni conflictele grave care implică mai mulţi factori. De fapt, de cele mai multe
9
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ori, un conflict poate fi generat de procese psihosociale; comportamente care
inhibă, perturbă sau blochează comunicarea.
Cel mai eficient în acest sens, s-a dovedit a fi modelul comunicării
performante elaborat de R. Ludlow, care se caracterizează prin (E. Joita, 2000):
alegerea obiectivelor prioritare;
alegerea interlocutorului;
alegerea modelului de comunicare;
activarea interesului pentru activitatea respectivă;
transmiterea mesajului;
feed-back-ul;
evaluarea.
Analiza SWOT
Puncte tari
 medierea conflictelor într-un mod constructiv contribuie pe de o
parte la sănătatea mentală individuală a actorilor educaţiei, dar are
efecte pozitive şi asupra societăţii în întregul ei;
 înţelegerea faptului că orice conflict este unic în felul lui chiar dacă
la prima vedere pare un clişeu;
 toţi participanţii la educaţie sunt capabili să analizeze în mod critic
atitudinile şi punctele lor de vedere în raport cu o varietate de
probleme;
 creşterea stimei de sine la depăşirea conflictelor;
 formarea capacităţii de comunicare, astfel încât conflictele să fie
prevenite sau dezamorsate;
 activităţile cu un caracter practic îi ajută pe elevi să înţeleagă
modalitatea de a evita conflictele în vieţile proprii;
 facilitarea de experienţe asumate: de exemplu multă lume ştie ce
înseamnă discriminarea şi totuşi continuă să o practice;
10
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 reducerea

probabilităţii

de

apariţie

a

unor

fenomene

de

discriminare;
 împărtăşirea diferitelor opinii, atitudini şi puncte de vedere,
înţelegând că, într-o lume diversă este normală şi diversitatea de
opinii;
 cunoaşterea de sine şi înţelegerea propriului eu conduce la
dezvoltare personală şi maturizare;
 orice conflict are un potenţial pozitiv, deoarece presupune
recunoaşterea şi înţelegerea reciprocă a nevoilor şi dorinţelor,
relaţiile putând fi păstrate şi chiar întărite;
 schimbarea comportamentului şi dezvoltarea empatiei, adică a te
pune în pielea celuilalt;
 oferă alternative de mediere sau de consiliere ce vizează descifrarea
metalimbajului

care

atenuează

şocul,

reducerea

frustrării,

descoperirea personală şi a lumii externe, schimbările atitudinilor şi
comportamentelor, stabilirea relaţiilor cu sens, transformarea celui
implicat în conflict dintr-un simplu subiect într-un actor capabil să
acţioneze ,,asupra” şi nu numai ,,de a fi în”;
 efect de auroreglare asupra conduitei personale - ,,homeostazie
comportamentală”.
Puncte slabe
 învăţarea ,,factuală” nu este suficientă pentru înţelegerea autentică;
 unii oameni se programează singuri pe eşec prin însuşirea profeţiei
nefaste;
 conflictul de valori;
 constrângerea unei persoane să facă ceva împotriva voinţei sale în
familie, religie, şcoală, societate;
11
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 perturbarea sau blocarea comunicării;
 încercarea de mascare a nesincerităţii;
 impunerea unei decizii;
 promisiunile neţinute sau vagi;
 renunţarea la ascultarea activă poate conduce la inhibarea
interlocutorului;
 dificultatea de a prinde ideea principală a conflictului;
 provocarea dialogului poate constitui un motiv de reţinere deoarece
celălalt poate considera dialogul o încercare de manipulare şi de a fi
convins să facă ceva împotriva voinţei şi convingerilor sale;
 citarea unor fragmente sau formule care exprimă reflecţii poate fi
considerată ca un semn de slăbiciune din partea celui care încearcă
medierea conflictului;
 exprimarea sentimentelor poate fi considerată mai ales de copii un
semn de slăbiciune şi preferă să le ascundă;
 exprimarea unei dorinţe pe care interlocutorul nu o va putea
îndeplini, conduce la respingerea acestuia ca partener în dialog;
 întrebările cu final deschis par să lase conflictul deschis în orice altă
împrejurare când va reapărea în decursul vieţii;
 elevii nu au încredere în interlocutor mai ales dacă au fost încălcate
ROI-ul sau ROFUIP-ul şcolii şi urmează să li se aplice sancţiuni;
 sfaturile necerute nu pot face parte dintr-un dialog chiar şi atunci
când este vorba despre medierea unui conflict;
 încercarea de persuasiune prin apel la logică nu are finalul aşteptat;
 elevii pot schimba subiectul dacă interlocutorul nu le câştigă
respectul şi încrederea;
 confundarea problemei cu conflictul;
12
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 elevii cu un grad redus de stimă de sine abordează în mod diferit
conflictele;
 elevul poate fi intimidat de aşa-numiţii ,,ucigaşi ai comunicării’’,
care pot fi părinţii, rudele, prietenii sau profesorii;
 imposibilitatea rezolvării conflictului pentru ambele părţi poate fi
considerat ca un gest de incompetenţă;
 ,,simularea’’ unei deschideri sau empatii poate afecta comunicarea
şi aflarea adevărului;
 conflictul nerezolvat poate avea urmări înafara şcolii care nu mai
pot fi rezolvate de şcoală deoarece implică alţi factori;
 persistenţa stării de ambiguitate;
Oportunităţi

 atenuarea conflictului în fază incipientă;
 prevenirea conflictelor de anvergură la nivel de şcoală;
 rezolvarea conflictului înainte de a se ajunge la o amploare mult mai
mare, cu mai multe efecte pe termen lung.
Ameninţări
 poate apare dependenţa de interlocutor, pentru rezolvarea
problemelor;
 lipsa de verificare a datelor poate conduce la etichetare;
 orice ,,trădare” a subiectului conflictului poate conduce la
agresivitate şi insulte la adresa interlocutorului;
 subiectul poate considera că interlocutorul său va putea tăinui
faptele chiar dacă acestea implică incidenţa legii;

13
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 se pot repeta conflictele la acelaşi nivel sau mai mare, deoarece se
consideră că există cineva întotdeauna care poate rezolva orice tip
de conflict;
 elevii pot considera o imixtiune în intimitatea lor;
 continuarea conflictelor înafara perimetrului şcolii, putând deveni o
traumă cu efecte nebănuite în timp, după terminarea cursurilor
afectându-l pe parcursul vieţii;
 refuzul unui ajutor specializat;
 crearea de găşti, clici, bisericuţe, care să acţioneze înafara şcolii şi
nu pot fi controlate de şcoală;
 elevii pot apela la pastile sau droguri, ţigări sau plante halucinogene
pentru ,,calmare”, dacă ajung la concluzia că nimeni nu le poate
rezolva problema;
 conflictele se pot amplifica dacă alte persoane dinafara şcolii se
implică şi iau parte la conflict;
 ameninţarea unei terţe părţi poate plana asupra ambelor persoane
implicate în conflict;
 existenţa unei încordări permanente între părţi care nu pot fi
gestionate la timp din cauza locului unde se desfăşoară;
 nu există motivaţie sau interes pentru a dori rezolvarea situaţiei sau
a conflictelor din varii motive;
 exprimarea milei şi a compătimirii provoacă distorsiuni în
comunicare.
Modalităţi de mediere şi prevenire a conflictelor:
 folosirea jocului ca auxiliar în medierea conflictelor deoarece are un
impact mai mare asupra elevilor şi creează în casă o atmosferă în
care învăţarea să fie mai plăcută;
14
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 înţelegerea faptului că dialogul este cea mai importantă formă de
comunicare între oameni;
 îmbunătăţirea competenţelor verbale şi nonverbale de comunicare;
 medierea conflictelor implică mai multe domenii ale societăţii:
familia, şcoala, comunitatea şi se bazează pe arta de rezolva
conflictele ,,de jos în sus”, vizând dezvoltarea competenţelor
folositoare pentru a face faţă conflictelor;
 conflictele trebuie să fie rezolvate fără a încălca drepturile omului;
 temperarea temperamentelor dificile;
 posibilitatea realizării propriului program de învăţare a artei de a
face faţă conflictelor;
 cunoaşterea mai bună a intereselor elevilor pentru a fi pregătiţi să
preîntâmpinăm sau să rezolvăm rapid conflictele;
 putem cultiva valoarea şi îi putem convinge şi pe elevi să renunţe la
superficialitate şi să-şi înţeleagă experienţele pe care le au împreună
cu alţii;
 acordarea feed-back-ului reciproc;
 congruenţa dintre mesaje verbale şi nonverbale;
 facilitarea conştientizării de sine;
 adaptarea creativă a persoanei.
Comunicarea stă la baza tuturor proceselor, interacţiunilor şi relaţiilor
umane. Societatea există prin comunicare, întrucât în felul acesta se formează şi se
menţin structurile sociale la nivel micro/macroclimat. Comunicarea managerială
include aspecte complexe corelate cu procesul de schimbare, atât în comunicarea
internă, cât şi cea externă, naţională şi internaţională (inclusiv relaţiile cu
comunitatea, guvernul, mass-media, publicul larg).
Comunicarea va fi întotdeauna cea mai mare oportunitate a oamenilor de a
se exprima, de a deveni, de a evolua. Un proverb japonez spune că: ,,Rămâne
15
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întotdeauna puţin parfum pe mâna celui care oferă trandafiri”, adică, rămâne
linişte, multă linişte, în urma medierii unui conflict în sufletele celor implicaţi, dar
şi a celor care au reuşit dezamorsarea acestuia.
“Asemenea unei flori gingaşe, strălucitoare dar fără miros, sunt cuvintele
delicate dar goale ale celui care nu făptuieşte după cum vorbeşte.”

Budhha

Pentru un om care încearcă să medieze conflicte cel mai greu este
întotdeauna să înţeleagă fiecare situaţie în parte, fiecare om în parte şi, în acelaşi
timp, să rămână detaşat, ca să nu fie afectat emoţional, pentru că, fiecare situaţie
are partea ei dureroasă, uneori, tragică, pe care un simplu dascăl, nu o poate
dezamorsa singur, pentru că nimeni nu ştie totul, iar mintea umană, creierul uman
care funcţionează la puterea de 80 la un milion (cf. D. Constantin-Dulcan), are
nebănuite căi de gândire şi răzgândire în cele mai ciudate situaţii, în cele mai
neaşteptate feluri. Un om, un univers, o lume, uneori este greu să trăieşti cu tine
aşa cum eşti şi nu trebuie să aştepţi pe cineva din exterior care să se străduiască să
găsească soluţii. Uneori, îţi vine să spui vieţii, lumii, oamenilor de lângă tine, aşa
cum i-a spus Vulpea Micului Prinţ: ,,Îmblânzeşte-mă!” Un cuvânt valabil în toate
situaţiile conflictuale: ,,a îmblânzi”, fără să răneşti pe nimeni, fără să lezezi sufletul
nimănui, un verb greu, pe care nu toată lumea este în stare să îl folosească nici
pentru alţii, nici pentru el însuşi. Sau, cum spune Lidia Bârsan: ,,Azi-mă, Doanne,
azi-mă!”, adică, dă-ne puterea lui ,,azi” şi nouă celor care încercăm să
,,îmblânzim” suflete, dar şi celor care sunt implicaţi în conflicte, de orice natură ar
fi ele.
,,Conflict îmblânzit” = un suflet câştigat; este un şotron, în care, la final, te
întorci pe paşii tăi şi te vindeci luând-o de la început, cum spune Mircea Eliade:
„Totul începe ca într-un vis...”
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SOLUŢIONAREA PROBLEMELOR URMÂND
MODELUL TRIZ
CLAUDIA TEODORA PRICOP, profesor de informatică
Trăim într-o lume aflată în continuă schimbare care ne pune în faţa unor
provocări precum managementul resurselor materiale şi umane sau managementul
timpului în vederea eficientizării procesului de predare şi învăţare. Tocmai acest
proces de învăţare trebuie să fie unul continuu, în pas cu dinamica societăţii
moderne, îmbogăţit mereu cu noi elemente şi cu noi cunoştinţe. Aceste achiziţii pot
fi dobândite în maniere cât mai diferite pentru a produce un impact de durată la
nivelul dezvoltării personale, dar şi pentru a avea un impact asupra celorlalţi
indivizi implicaţi în procesul educaţional vital evoluţiei socităţii. O astfel de
experienţă de învăţare, complexă şi cu efecte viabile, a fost participarea în
proiectul Erasmus+ Managementul Eficient al Şcolii Secolului al XXI-lea
(Effective Management of the 21st Century School) desfăşurat la Riga în Letonia în
octombrie 2016. Şapte profesori ai Liceului Teoretic “Al. I. Cuza” din Iaşi –
Maximiuc Ariadna Cristina, Pricop Claudia Teodora, Mihuţ Elena, Roşu Oana,
Dragomirescu Claudia, Papaghiuc Lidia şi Nedelcu Teodorescu Gabriela – pot
implementa cu succes informaţiile dobândite la acest curs şi le pot aplica în diferite
paliere ale actului de educaţie.
Fundamentul care stă la baza utilizării resurselor existente în vederea
soluţionării problemelor care apar în diferite arii ale procesului de educaţie şi care
pot contribui la un management eficient este întrebuinţarea teoriei TRIZ.
TRIZ este acronimul pentru Teoria rezolvării creative a problemelor (în
limba rusă Teoriya Resheniya Izobretatelskikh Zadach). Această teorie se bazează
18
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pe o metodologie simplă şi sistematizată de analiză a unei probleme şi găsirea unei
soluţii creative fară a omite nicio o posibilă soluţie. Fondatorul metodologiei TRIZ
este Genrich S. Altschuller, care şi-a început activitatea ca inginer în marina
Uniunii Sovietice în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. El a fost preocupat
de maniera în care inventatorii reuşesc să găsească soluţii creative pentru
problemele observate. Studiind peste 300.000 de brevete de invenţii a realizat că
există o serie de soluţii similare pentru diferite invenţii cu aplicabilitate în diferite
domenii. Ulterior a lucrat cu o echipă de cercetători la dezvoltarea algoritmului
TRIZ şi a Matricei Contradicţiilor. G. S. Altschuller a descoperit că peste 90% din
problemele ce apar într-un domeniu au fost deja rezolvate de alţii mai înainte şi
doar 1-2% dintre invenţii sunt realmente soluţii inovative.
Un instrument esenţial şi original de abordare a unei probleme propusă de
TRIZ este matricea de gândire cu nouă ferestre. Astfel, o problemă este analizată în
timp şi spaţiu de la simplu la complex ca fiind parte a unui grup de sisteme
interconectate mai ample:

SUPER
SISTEM

SISTEM

SUBSISTEM

TRECUT

PREZENT

VIITOR

În general, orice produs, tehnologie sau sistem social poate fi reprezentat pe
trei nivele:
• La nivel de sistem: sistemul însuşi.
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• La nivel de Supersistem: tot ce nu aparţine unui sistem, dar
interacţionează sau ar putea interacţiona cu sistemul, sau influenţează funcţionarea
sistemului.
• La nivel de subsistem: tot ce aparţine sistemului, fiecare parte
componentă.

De îndată ce întâlnim o contradicţie într-un anumit sistem, o putem rezolva
la fiecare dintre cele trei nivele. Mai întâi verificăm dacă problema poate fi
soluţionată la nivel de subsistem modificând, înlăturând sau adăugând componente
sistemului. Dacă nu găsim soluţii la nivel de subsistem, explorăm supersistemul
pentru a vedea cum putem să îl modificăm aşa încât să ne ofere efectele dorite. În
cele din urmă, dacă nu găsim nicio soluţie la aceste două nivele, înseamnă că
principiul de bază de funcţionare al sistemului nu are niciun potenţial de a evolua
mai departe pentru a-şi realiza funcţia cerută şi trebuie înlocuit cu un nou principiu.
De exemplu, să luăm un video-proiector multimedia. Una dintre probleme
legată de acest aparat este că putem vedea imaginea proiectată pe ecran foarte bine
în condiţii de întuneric. Dar dacă încăperea este puternic luminată, avem probleme
legate de claritatea imaginii. Aşadar care pot fi contradicţiile? Avem nevoie de
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lumină în încăpere pentru a lua notiţe, dar lumina estompează vizibilitatea videoproiectorului. Problema poate fi rezolvată la cele trei nivele:
• La nivelul subsistemului (adăugând noi subsisteme sau îmbunătăţind
subsistemele existente): facem o lampă foarte putermică, adăugăm o lentilă mai
puternică.
• la nivelul supersistemului (schimbă sistemul înconjurător în aşa fel încât
să elimine problema): facem întreaga cameră întunecată şi instalăm spoturi de
lumină în locurile unde trebuie să luăm notiţe; folosim laptop-uri sau tablete cu
ecran luminos.
• La nivelul sistemului: înlocuim lampa video-proiectorului cu un alt
sistem, de exemplu, un ecran LCD mare, autonom.
Potrivit modelului de abordare a unei probleme propus de TRIZ există cinci
paşi care trebuie urmaţi în vederea ajungerii la soluţia care poate fi implementată
cu succes pentru a înlătura problema.

1. Situaţia
iniţială (efecte
nedorite)
5. Soluţia
implementabil
ă (funcţionează
în practică)

2.
Formularea
problemei
(contradicţii)

3. Soluţia
ideală
(rezultatul
final ideal)

4. Soluţia
conceptuală
(fezabilă)
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Aşadar, rezolvarea problemei se face în cinci paşi bine stabiliţi. Se începe
cu situaţia specifică, existentă şi se urmăresc nişte criterii de evaluare a situaţiei
iniţiale.
1. Prima etapă. Situaţia iniţială.
Atunci când se analizează situaţia concretă, iniţială, se iau în considerare
următoarele aspecte:
1. Este clar cine este responsabil de rezolvarea problemei? Putem numi o
persoană anume?
2. Este bine definit scopul celui responsabil cu rezolvarea problemei?
Putem măsura cât de realizabil este acest scop?
3. Sunt clare obstacolele care apar în calea realizării scopului? Sunt aceste
obstacole legate de unele aspecte ale scopului ?
4. Care sunt schimbările ce vor avea loc dacă se găseşte o suluţie pentru
situaţia iniţială?
Odată stabilite aceste aspecte ale problemei - responsabilul cu rezolvarea
problemei, scopul şi obstacolele care ar putea împiedica soluţionarea problemei se trece la următoarea etapă.
2. A doua etapă. Formularea problemei şi a contradicţiilor existente
Cea mai bună abordarea a unei probleme se face sub forma unei
contradicţii deoarece o problemă în care nu există contradicţii clare are o solutie
directă şi nu necesită utilizarea acestui algoritm propus de TRIZ. Un aspect esenţial
propus de TRIZ îl constituie contradicţiile, respectiv proiectarea prin compromis.
De obicei, se presupune că îmbunătăţirea unui aspect al unui sistem va duce
la înlăutăţirea altuia, deoarece modelul unui proces implica o serie de parametri,
posibil conflictuali, care influenţează sistemul. Contradicţiile pot fi tehnice sau
fizice.
22
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Contradicţiile fizice se referă la doi parametri de aceeaşi natură ai
sistemului, în conflict unul cu celălalt. De exemplu, vrem un stilou cu o peniţă
suficient de subţire să poată scrie pe o foie de hârtie, dar care trebuie să fie atât de
ascuţită încât să zgârie coala de hârtie. Un alt exemplu ar fi o cană, care să menţină
lichidul fierbinte la interior, dar să fie rece la exterior pentru a nu ne frige.
Contradicţiile tehnice se întâlnesc atunci când doi parametri diferţi ai
sistemului se află în conflict unul cu celălalt. De exemplu , dacă un vehicul are mai
mulţi cai putere şi este, prin urmare, mai puternic, consumă mai mult combustibil
şi este mai scump de întreţinut.
Odată lămurite aceste tipuri de contradicţii putem prezenta problema nostră
urmând schema de mai jos (e posibil să existe mai multe contradicţii specifice unei
situaţii deoarece scopul responsabilul de rezolvarea problemei este în strânsă
legătură cu mai mulţi parametri prin care măsurăm aspectele problemei):

Parametrul 1
(aspect negativ)
Valoarea 1
----------------Parametrul 2
(aspect pozitiv)
Element

Px
---------------Parametrul 1
(aspect pozitiv)
Valoarea 2
---------------Parametrul 2
(aspect negativ)
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Elementul_____________________(Problema generală)
Parametrul „X” _______________(Ce dorim să schimbăm?)
Valoarea 1____________________ (Ce aspect dorim să schimbăm?)
Valoarea 2_____________________(Ce dorim să obţinem?)
3. Etapa a treia. Definirea rezultatului final ideal
Rezultatul final ideal defineşte un vector foarte important în abordarea unei
probleme şi, de asemenea, stabileşte un set de criterii pentru evaluarea soluţiilor
obţinute. Rezultatul final ideal se formulează pe baza următoarei scheme:
Elementul – “X”, prin sine însuşi, fără efecte secundare dăunătoare,
elimină____________________ (indicaţi aspectul negativ, dăunător) şi păstrează
abilitatea de a asigura _________________ (indicaţi aspectul pozitiv).
De exemplu, dacă luăm în considerare faptul că dorim să facem un test
viabil pentru o clasă de 30 de elevi, ar trebui să facem câte un test individualizat
pentru fiecare elev în parte. În esenţă, acest lucru asigură faptul că elevii nu pot
colabora şi rezultatul este cât mai edificator. În ceea ce îl priveşte pe profesor,
acesta este nevoit să aloce o cantitate de timp de treizeci de ori mai mare, iar acest
lucru este contraproductiv, deoarece necesită foarte mult timp şi energie atât pentru
conceperea testelor, cât şi pentru corectarea lor. Trebuie găsită, aşadar, o soluţie
aşa încât elevii să poată avea teste individualizate, dar profesorul să petreacă
aceeaşi cantitate de timp pentru realizarea lor. Astfel, eliminăm timpul pierdut la
conceperea a 30 de teste individuale şi realizăm patru teste diferite şi aplicăm testul
pe patru numere aşa încât elevii să nu aibă nimic în comun cu colegii aflaţi în
proximitatea lor.
4. Soluţia conceptuală (fezabilă)
Odată eliminate obstacolele care ar putea împiedica găsirea unei soluţii
aplicabile şi viabile putem lua în considerare următorul pas. Acesta constă în
identificarea resurselor materiale şi umane care fac posibile implementare practică
a acestei soluţii. Trebuie luate în calcul elemente precum timpul investit în
24

ABORDĂRI MODERNE ALE MANAGEMENTULUI EDUCAȚIONAL

realizarea planului de măsuri, resursele financiare, persoanele implicate şi paşii ce
trebuie urmaţi pentru implementarea lor.
5. Soluţia implementabilă (funcţionează în practică)
Ultimul pas este expresia practică şi transpunerea în realitate a acestor
soluţii prin găsirea elementelor concrete amintite la punctul anterior. În această
fază avem certitudinea că prin aplicarea soluţiei identificate anterior nu există
niciun element care să împiedice sau să îngreuneze punerea în practică a soluţiei la
care s-a ajuns.
În concluzie, prin utilizarea diagramei sau matricei de contradicţii împreună
cu paşii propuşi de metoda de rezolvare a problemelor TRIZ putem face posibilă
identificarea unor elemente, care prin analiza lor şi prin eliminarea aspectelor care
pot reprezenta impedimente, vor conduce la găsirea soluţiilor implementabile în
diferite arii ale educaţiei precum cea a managenetului eficient al şcolii secolului
XXI.
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ABSENTEISMUL - O PATĂ A SOCIETĂŢII
CONTEMPORANE

GABRIELA NEDELCU TEODORESCU, profesor de educaţie tehnologică
ELENA MIHUŢ, profesor de matematică
Motto: ,,Nu eşti învins atunci când suferi
Şi nici când ochii-n lacrimi ţi-s.
Adevăratele înfrângeri
Sunt renunţările la vis.”
(B. P. Haşdeu)
Dincolo de explicaţia dată de dicţionare, managementul presupune
abilitatea de a îmbina organizarea şi conducerea, făcând din ele o artă, o artă altfel,
care presupune organizare, previziune, coordonare şi antrenare şi nu în cele din
urmă, control al obiectivelor propuse.
,,A fi om înseamnă a fi responsabil!”, spunea scriitorul francez Antoine de
Saint-Exupery. A-i învăţa pe alţii să înveţe este mult mai dificil decât să predai o
lecţie, deoarece implică o perioadă mai lungă, iar rezultatele nu sunt întotdeauna
cele aşteptate. A-i învăţa pe alţii să se descurce în viaţă, să aibă curaj, să aibă
motivarea devenirii, să scoată la iveală ceea ce este mai bun în ei, să descopere din
timp menirea acestei existenţe, nu este cel mai uşor lucru din lume.
De cele mai multe ori, a ajuta un pui de om să se dezvolte înseamnă
coroborarea mai multor factori şi implicarea afectivă şi efectivă a familiei, a şcolii
şi a elevului, care trebuie motivat într-un fel sau altul.
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Tinerii de azi îşi doresc o independenţă rapidă pe toate nivelurile: personal,
financiar, familial şi social. Legile care le statuează drepturi copiilor şi tinerilor nu
sunt înţelese întotdeauna ca o formă de apărare a acestora şi sensul lor poate fi
interpretat greşit sau supralicitat.

„Succesul nu este rezultatul unei arderi spontane. Trebuie să îţi
porneşti singur focul.”
A. Glasgow
Managementul în cazul unor probleme atât de delicate precum
absenteismul şi prevenirea cazurilor de abandon şcolar, presupune diplomaţie,
abilitate în comunicare şi, pentru o convieţuire lungă, managerul trebuie să se pună
pe el la urmă, deşi el se află întotdeauna înainte.
Managerul lucrează cu oameni printre oameni, şi din acest motiv, trebuie să
probeze câteva calităţi intrinseci: modestie, adâncime în gânduri, sinceritate,
deschidere spre nou, spre oameni, abilitate, amabilitate, predictibilitate şi tenacitate
în rezolvarea proiectelor. Este un ,,cetăţean al şcolii”, cum spunea Socrate, care se
considera ,,cetăţean al lumii” ca toţi ceilalţi.
Pentru un manager al unei şcoli oarecare în societatea contemporană,
absenteismul şi abandonul şcolar reprezintă două provocări extrem de serioase, mai
ales că se referă la dezvoltarea personală a unui copil sau adolescent, care trece
printr-o perioadă dificilă din viaţa lui sau a familiei sale, în mod special, în cazul
27
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în care este vorba de familii monoparentale, părinţi divorţaţi sau văduvi, părinţi
plecaţi în străinătate la muncă.
Schimbările în atitudinea unui elev nu apar instantaneu. Există întotdeauna
anumiţi indici relevanţi care ne conduc spre aceste schimbări. Toate eşecurile care
nu sunt observate la timp, pot antrena un proces de inadaptare. Elevul devine
indiferent faţă de şcoală sau se revoltă împotriva insucceselor pe care nu reuşeşte
să le învingă, se resemnează sau renunţă, încearcă anumite compensări prin care
vrea să dovedească pentru el însuşi că poate să reuşească în unele lucruri, chiar
dacă uneori acţiunile sale conduc la fapte de indisciplină sau la evitarea anumitor
ore.
Elevul încearcă să evite insuccesul preferând să îşi petreacă timpul într-un
mediu în care, crede el, se poate remarca. De cele mai multe ori acest mediu îl
reprezintă strada. Prevenirea acestor acte de inadaptare constituie premisele pentru
o dezvoltare armonioasă a întregii personalităţi.
Un bun manager, ştie că problema absenteismului nu are soluţii generale,
nu există tratate, nu există soluţii magice, fiecare caz este unic şi are cauze diferite.
De aceea, trebuie găsit un numitor comun în cazul comunicării ca manager profesor mediator între părinte şi copil.
Aici intervine acea parte a managementului care se defineşte ca artă:
presupune atitudini şi abilităţi personale deosebite, dublată de noţiunea de ştiinţă:
presupune dezvoltarea unor abilităţi şi cunoştinţe din sfera psihologiei, a consilierii
şi nu numai.
Grupul ţintă – factor de risc pentru educaţie
Elevii care fac parte din acest grup ţintă sunt:
 Elevii care provin din familii sărace, cu un nivel minim al veniturilor,
asociat de cele mai multe ori cu lipsa unui loc de muncă al părinţilor şi cu
un nivel redus de educaţie. Precaritatea resurselor familiei afectează în
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moduri variate participarea şi parcursul şcolar normal al unui copil, de la
lipsa hainelor şi încălţămintei adecvate la atragerea copilului în munca în
gospodărie sau în afara acesteia.
 Populaţia rromă, cel mai sever afectată de fenomenul de sărăcie, este în
mod direct expusă riscului absenteismului şi abandonului.
 Copiii care au cerinţe educaţionale speciale (CES) sau cei care provin din
familii dezorganizate reprezintă alte categorii

şcolare vulnerabile

importante.
Un rol fundamental îl are şi vârsta elevilor. În cazul elevilor mici, lipsa ori
fuga de la şcoală poate fi o formă de manifestare a ,,fobiei şcolare”, cauzată de
dependenţa crescută de părinţi supraprotectori, de părinţi autoritari care valorizează
excesiv educaţia şcolară, de părinţi indiferenţi sau poate fi o strategie defensivă
faţă de colegii violenţi, de a fi puşi în situaţii umilitoare ori eşecul şcolar.
În cazul elevilor mai mari, fuga de la ore este rezultatul unei opţiuni (o
decizie luată), datorită fricii de evaluare, de eşec, fobia/anxietatea socială
(frecventă în perioada adolescenţei, manifestată prin anxietate faţă de situaţia de a
fi observat de colegi, teama de a vorbi în public, teama de a interacţiona cu
persoane de sex opus, teama de critică, stimă de sine scăzută); teama de pedeapsă
ori de pierdere a statutului în grup.
Legea prevede că, la zece absenţe nemotivate, se scade un punct la purtare,
însă, de multe ori, soluţia aceasta nu este cea mai bună, pentru că, de la caz la caz,
lucrurile pot ascunde tot felul de mici drame care afectează şi aşa copilul, iar
această „pedeapsă” nu-şi are rostul, deoarece poate avea efecte nebănuite pe
termen lung.
Un manager care se implică în viaţa elevilor săi are mai multe şanse de a
câştiga bătălia cu absenţele. Empatia, acceptarea necondiţionată, congruenţa,
coroborarea, reprezintă câteva atu-uri ale managerilor care vor să prevină
absenteismul, dar şi abandonul şcolar.
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Uneori, este vorba despre pseudo-conflicte ivite în cadrul colectivului de
elevi din varii motive: fie din cauze sociale, diferenţe mari între elevii cu venituri
mai mari şi cei cu venituri mai slabe, poveşti incipiente de dragoste timpurie;
spiritul de gaşcă şi cel care este victima unui grup cu care nu poate lupta; consumul
de etnobotanice etc.
Forme ale absenteismului şcolar
absenteism
selectiv (fuga
de la o singură
disciplină sau
de la câteva
discipline)
absenteism
generalizat
(prefigurează
abandonul
şcolar)

căutarea
singurătăţii
(reacţie la
tensiunea intrainterpersonală)

FORME ALE
ABSENTEISMULUI

atitudine
defensivă faţă
de autoritatea
unui sistem

dorinţa de a fi
cu partenerul
(la adolescenţi)
dorinţa de
apartenenţă la
grup
(,,ritualuri de
iniţiere”)

La nivelul întregii şcoli se va avea în vedere construirea unei imagini clare
asupra absenteismului, proces iniţiat prin identificarea cauzelor şi factorilor ce
contribuie la apariţia absenteismului.
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ABSENTEISM

FACTORI INDIVIDUALI
Subiectivi (interni)
 Fobii specifice;
 Frica pentru siguranţa
fizică;
 Dificultatea de a se trezi
devreme;
 Nu poate ţine pasul cu
temele;
 Îngrijorat că se vor observa
semnele (posibilului) abuz;
 Obligat să aibă grijă de alţi
membri mai mici (ori
vârstinici ai familiei);
 Dorinţa de a se integra în
„echipa” chiulangiilor;
 Lipsa de atractivitate a
şcolii, materiilor predate;
 Competenţe reduse,
autosuficienţă, comoditate.
Obiectivi (externi)
 Simptome psihiatrice ale
anxietăţii /depresiei;
 Retard;
 Utilizarea de droguri şi/sau
alcool;
 Absenţe „istorice”;
 Istoric de performanţă
şcolară scăzută;
 Abilităţi sociale minime;
 Plângeri somatice
frecvente;
 Tendinţe conflictuale /
conduite inadecvate
frecvente.

FACTORI SOCIALI/COLECTIVI
Subiectivi (interni)
A. Atitudinea familiei
 Prezenţa la şcoală nu este esenţială:
 ”Nici eu nu am studiat, şi tot am
reuşit”/Lasă că prea multă şcoală strică”.
 Părinţii nu au avut nici ei un parcurs
educaţional de succes;
 Opinia că pauzele în afara vacanţelor
prevăzute nu dăunează învăţării.
B. Presiunea colegilor
 ”Oricum, nu se întâmplă nimic”;
 Presiuni de a se solidariza în acţiunile
de lipsit o zi întreagă/la anumite ore;
 Punerea sub semnul întrebării a
autorităţii profesorului.
C. Atitudinea/politica şcolii
 Climat şcolar neatractiv;
 Convingerea că nu există nici un
mijloc legal şi că, oricum ar dura mult,
până s-ar putea identifica o cale legală;
 Presupuneri negative cu privire la
implicarea şi interesul părinţilor.
Obiectivi (externi)
 Sărăcia/venituri familiale scăzute;
 Sistem/rețea de transport problematic;
 Lipsa de resurse legale ale sistemului
educaţional pentru a limita absenţele;
 Comunicare redusă între partenerii şcolii
(asistenţă socială, medicală etc.);
 Izolarea familiei în societate/comunitate;
 Scăpările din sistem, lipsa de consistenţă
şi continuitate.
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Abordarea personalizată a copiilor cu risc de abandon vizează pe de o parte,
reducerea impactului negativ al unor factori legaţi de socializarea primară în
familie (lipsa de susţinere din partea părinţilor, implicarea în activităţile domestice
în detrimentul implicării şcolare, lipsa condiţiilor necesare studiului în familie,
lipsa unui minim bagaj cultural/lingvistic în cadrul familiei etc.), iar pe de altă
parte, prevenirea sau diminuarea intervenţiilor negative ale unor factori legaţi de
experienţa şcolarizării (adaptarea la orarul şcolar şi la solicitările curriculumului
şcolar, incluziunea în colectiv etc.).
Cea mai simplă cale în cazul rezolvării unor cazuri de absenteism sau de
abandon şcolar este comunicarea. Măsurile de intervenţie eficiente trebuie
focalizate pe cauze şi trebuie adaptate în funcţie de factorii de risc ce afectează
fiecare elev în parte.

Analiza SWOT
Puncte tari


identificarea rapidă a situaţiei şi găsirea soluţiilor;



utilizarea întrebărilor deschise care facilitează comunicarea: ,,Ai putea
să-mi spui mai multe despre acest eveniment sau despre această
situaţie?”



exersarea abilităţii de a te transpune în locul unei alte persoane;
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îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare verbală şi nonverbală;



ascultarea cu bunăvoinţă a interlocutorului, apelarea la un ton cald,
calm, asertiv, care să inspire încredere;



promovarea unei ascultări active printr-o provocare subtilă;



promovarea dialogului în diadă cu cineva ales de către elev, în vederea
rezolvării conflictelor care au condus la absenteism şi/ abandon şcolar;



lăsarea interlocutorului să-şi exprime punctul de vedere cu sinceritate şi
curaj;



câştigarea încrederii în persoana de dialog în vederea ,,diluării
rezistenţelor” prin convingerea copilului de protecţie;



crearea unui mediu securizant la şcoală, în care elevul să se simtă apărat
de orice tip de agresiune, acceptat, valorizat şi nu judecat;



câştigarea încrederii elevului că va primi suport din partea directorului
în problemele cu care se confruntă şi pe care nu le poate rezolva singur;



rezolvarea conflictelor în fază incipientă;



desfăşurarea discuţiilor pe baza unui brainstorming individual corect şi
evitarea etichetării elevului pentru depăşirea la nivel intern a situaţiilor;



oferirea unui suport real elevilor din partea directorului;



contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi
extracurriculare precum: excursii, vizite la muzee, vizionări de
spectacole, acţiuni caritabile cu orfelinate, cămine de bătrâni etc.,
introduc elevii în mediul comunitar şi contribuie la socializarea lor.
Puncte slabe

 utilizarea foarte des a întrebărilor închise care împiedică comunicarea,
de tip ,,de ce?”;
 încercarea soluţionării situaţiei prin metode ,,clasice”: scăderea notei la
purtare; mustrarea verbală, eliminarea de la cursuri câteva zile;
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 imposibilitatea înţelegerii situaţiei din cauza etichetei de ,,Director”,
care înseamnă impunerea unor soluţii care nu vor avea rezultatul
scontat;
 imposibilitatea deschiderii spre interlocutor care se simte ca într-o sală
de judecată şi evită şi întrebările şi răspunsurile, dar şi soluţiile propuse
şi impuse, care i se par fie prea dure, fie inadecvate;
 moralizarea interlocutorului;
 închiderea în sine a elevului după mai multe încercări de a rezolva
situaţia în faţa clasei de către diriginte, părinte sau altă persoană,
inclusiv de psihologul şcolii;
 intimidarea elevului prin atitudine sau limbaj;
 imposibilitatea oferirii unui cadru securizant la şcoală din cauza unor
factori externi;
 privirea cu suspiciune a interlocutorului, evitarea oferirii de sfaturi,
judecării sau criticării;
 puţine activităţi desfăşurate în şcoală implică coparticiparea părinţilor;
 imposibilitatea de a oferi o alternativă;
 amânarea luării unor decizii;
 directorul refuză implicarea în situaţiile considerate minore la prima
vedere sau la o primă analiză, plasând rezolvarea dirigintelui, părinţilor,
psihologului şcolar.
Oportunităţi
 prevenirea absenteismului din poziţia de director în vederea creării unui
climat de încredere pentru părinţii şi elevii care vor dori să înveţe la
şcoala respectivă;
 crearea unei poziţii sociale pentru şcoală, mai ales dacă este de cartier şi
a unui climat de competitivitate faţă de celelalte şcoli;
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 crearea unei oportunităţi de a se implica în situaţiile-limită ale şcolii în
vederea realizării unui profil benefic şi onest pentru societate şi
învăţământ pe termen lung;
 numărul de întâlniri şi activităţi comune elevi-părinţi-profesori în afara
orelor de curs favorizează împărtăşirea experienţei, creşterea coeziunii
grupului, o comunicare mai bună;
 crearea unui climat de siguranţă pentru elevi şi cadre didactice prin
implicarea directă a directorului în rezolvarea la nivel de şcoală, fără
implicarea altor instituţii ale statului cum sunt: Direcţia de Protecţie a
Copilului, ISJ sau MEN;
 disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul
şcolii (Primărie, ONG, Biserică, Poliţie, instituţii culturale);
 creşterea prestigiului şcolii în comunitatea locală, la nivel de ISJ şi
MEN, prin rezolvarea internă a unor probleme delicate.
Ameninţări
 implicarea directorului în problemele şcolii pe sectoare vulnerabile care
ar putea să-l priveze de susţinerea colegilor, părinţilor sau chiar a
factorilor locali;
 scăderea motivaţiei şi interesului pentru activităţile profesionale
(colaborare cu părinţii, perfecţionarea, activităţile extracurriculare,
confecţionarea materialelor didactice, pregătirea cu profesionalism a
lecţiilor etc.)
 intervenţia altor factori externi în treburile interne ale şcolii;
 criza de timp a părinţilor datorată actualei situaţii economice care
reduce implicarea familiei în viaţa şcolară. Acest lucru se reflectă atât
în relaţia profesor-elev, cât şi în performanţa şcolară a elevilor.
 presiuni din partea unor factori decizionali asupra directorului pentru
rezolvarea unei situaţii sau alteia;
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 absenteismul este în creştere, mai ales la nivel liceal, iar ignorarea sau
pedepsirea excesivă pot doar contribui la cronicizarea acestui fenomen.
“PROGRAMUL YOUNG”
Combaterea absenteismului şcolar a constituit subiectul principal al unor
programe, care s-au dovedit a fi foarte eficiente prin implementarea în şcoli. Dintre
acestea, “Programul Young” a reuşit să ofere modele de combatere al acestui
fenomen şcolar “cronicizat”, descoperind în prealabil cauzele ce îl determină, prin
conştientizarea reacţiilor la stres a actorilor implicaţi, dezvoltarea capacităţii de
apreciere şi utilizarea potenţialului propriu al elevilor, precum şi formarea unei
imagini de sine pozitive.
Principalul obiectiv al “Programului Young” a urmărit elaborarea, la
nivel european, a unei metodologii integrate pentru combaterea absenteismului
şcolar şi muncii copiilor, vizând câteva aspecte fundamentale:
 identificarea surselor de stres şcolar;
 dezvoltarea stimei de sine a elevilor prin autocunoaştere şi
dezvoltare personală;
 dezvoltarea asertivităţii;
 crearea unui context familial favorabil dezvoltării intelectuale;
 creşterea încrederii şi a relaţionării între copii-părinţi-şcoală;
 creşterea motivaţiei şcolare;
 adaptarea programelor şcolare la particularităţile individuale ale
fiecărui elev.
În cadrul “Programului Young”, beneficiarii direcţi sunt consideraţi
consilierii şi formatorii experţi, implicaţi în proiecte destinate promovării
drepturilor şi şanselor tinerilor, iar beneficiarii indirecţi sunt tinerii supuşi riscului
sau cei care sunt deja implicaţi în proiecte de integrare şi reabilitare.
Planul de acţiune este structurat în trei paşi:
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1. Cercetarea, analiza şi
prezentarea datelor
statistice şi a altor proiecte
importante referitoare la
absenteismul şcolar şi
munca copiilor.

2. Crearea unui
nou model integrat
de combatere a
absenteismului
şcolar şi muncii
copiilor în Europa.

3. Testarea modelului şi
diseminarea
informaţiilor referitoare
la rezultatele proiectului
la nivel naţional şi
european.

PLAN DE
ACŢIUNE

Calendarul de implementare a programului urmăreşte parcurgerea etapelor
cuprinse în fundamentarea teoretică, definind progresia detaliată a activităţilor
descrise, fără a încărca programul elevilor, ci doar să îi orienteze spre arii care să le
ofere încredere în aptitudinea lor pentru şcolaritate şi să le dezvolte sfera socială.
1. Management şi comunicare – vizează dezvoltarea competenţelor de
comunicare şi cunoaştere a personalităţii elevului şi a colectivului de
elevi, prin cursuri interactive, aplicaţii practice, monitorizare, evaluare.
2. Managementul calităţii evaluării în unităţile de învăţământ de stat şi
particulare - îşi propune asigurarea calităţii evaluării în educaţie, în
vederea asigurării stabilităţii sistemului de învăţământ, prin consilierea
directorilor şi coordonatorilor CEAC din unităţile şcolare, instruirea lor
pentru realizarea unei evaluări corecte şi eficiente, ţinându-se cont de
posibilităţile fiecărui elev. Astfel, se dezvoltă elevilor încrederea în
propriile posibilităţi intelectuale, reducându-se totodată gradul de
violenţă şi frustrare a elevilor, rezultat din diferenţele dintre rezultatele
acestora la învăţătură.
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3. Consilierea cadrelor didactice în vederea eficientizării discursului
didactic, prin personalizarea metodelor de predare-învăţare-evaluare şi
valorificarea sistematică a relaţiilor dintre potenţialul elevului şi
materialul de predat.
4. Personalizarea curriculei ţinându-se cont de potenţialul elevului – se
recomandă o abordare integrată a curriculumului, personalizat pe
posibilităţile fiecărui elev, ceea ce permite descoperirea şi dezvoltarea
propriilor abilităţi şi competenţe.
5. Managementul conflictelor în unităţile de învăţământ - presupune
rezolvarea conflictelor dintre participanţii la educaţie (profesorprofesor, profesor-elev, elev-elev), prin dezvoltarea deprinderilor de
cunoaştere şi de autocunoaştere, deprinderilor de asertivitate, abilităţilor
de relaţionare, abilităţilor de management al conflictelor de comunicare.
6. Curriculum şcolar interdisciplinar - dezvoltarea capacităţii de
proiectare, desfăşurare şi evaluare a unor demersuri didactice de tip
interdisciplinar în procesul de instruire şi educare, precum şi a
capacităţii de abordare sistemică a curriculum-ului şcolar, prin
implicarea participanţilor în activităţi practice axate pe valorificarea
metodelor şi strategiilor propriei experienţe didactice.
7. Antrenarea părinţilor în activitatea de informare şi formare
educaţională în vederea îmbunătăţirii relaţiilor între şcoală şi familie şi
dezvoltarea stimei de sine pe baza reciprocităţii afective şi susţinerii
familiei, creându-se astfel un habitat propice dezvoltării armonioase a
personalităţii elevului.
8. Introducerea de activităţi individualizate care să le ofere satisfacţii
elevilor – are drept scop reducerea gradului de introvertire a elevilor,
creşterea gradului de socializare, crearea unei stime şi imagini de sine
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pozitivă, în concluzie - nevoia elevilor de a se simţi valorizaţi, prin
activităţi care le fac plăcere.
9. Constituirea de cabinete pentru consilierea elevilor şi părinţilor
vizează crearea unui cadru securizat pentru elevi şi părinţii acestora, în
care se pot desfăşura sesiuni de comunicări şi activităţi terapeutice prin
joc.
10. Organizarea unor programe de voluntariat (la orfelinate, azile de
bătrâni, activităţi ecologice) în care elevii să se simtă implicaţi fizic şi
emoţional în activităţi care să le ofere satisfacţii şi să îi motiveze,
dezvoltându-le aptitudinile de comunicare, altruismul, reciprocitatea
afectivă, stima şi încrederea în sine, capacităţile de relaţionare.
Procesul de consiliere este structurat astfel:

PROCESUL DE CONSILIERE
1. Evaluarea situaţiei curente şi diagnoza pedagogică

2. Planificarea procesului de consiliere şi stabilirea obiectivelor

3. Intervenţie şi control
4. Reflecţie şi evaluare

 Avantajele programului “Young”
 Reducerea absenteismului şcolar;
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Crearea unei personalităţi armonioase a elevilor, dezvoltarea
încrederii în sine şi cadrul educaţional, manifestată prin vocabular
elaborat şi comportamente sociale;

 Îmbunătăţirea relaţiilor dintre elevi, părinţi şi cadre didactice, precum
şi dezvoltarea stimei de sine pe baza reciprocităţii afective şi
susţinerea familiei;
 Îmbunătăţirea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice;
 Optimizarea procesului didactic.
 Dezavantajele programului “Young”
 Implementarea necesită un buget ridicat;
 În general, elevii au o poziţia refractară faţă de programele de
consiliere educaţională.
 Lipsa de colaborare a părinţilor cu actorii implicaţi în procesul de
dezvoltare a personalităţii copilului.
 Aplicabilitate restrânsă - în unele situaţii (de exemplu, în mediul
rural) proiectul ar putea să fie privit cu anumite reţineri, atât de
părinţi, cât şi de profesori.
În concluzie, unul din principalele obiective ale şcolii în prezent, îl
constituie eradicarea absenteismului, care atrage după sine reducerea abandonului
şcolar, scăderea numărului de absenţe, ridicarea nivelului la învăţătură al elevilor
de la toate clasele şi îmbunătăţirea performanţei şcolare, creşterea nivelului de
competitivitate şi creativitate al elevilor prin folosirea unor metode de predare
eficiente, dar şi a unei baze materiale (laboratoare la un nivel decent de
performanţă) care să îi atragă pe elevi şi să îi provoace să gândească singuri, pentru
că, înainte de toate şi după toate, şcoala trebuie să-i înveţe să supravieţuiască,
devenind performant cu timpul.
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„Trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus, dacă vrei să poţi să vezi
foarte departe.”
Constantin Brâncuşi
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MANAGEMENTUL PĂRINŢILOR ÎN
BENEFICIUL COPIILOR
LIDIA MARIA PAPAGHIUC, profesor de geografie

Motto:
“Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini în cea
mai mare măsură, dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă!
(Din Child'Appeal, Mamie Gene Cole)
Evoluţia rapidă a vieţii sociale de astăzi, modificarea statutului familiei,
atribuţiile crescute ale femeii fac ca rolul şcolii să fie pregnant nu numai în ceea ce
priveşte educaţia copiilor ci şi a părinţilor. Şcoala, ca parte de legătură cu familia,
are şi menirea de a asigura părinţilor asistenţă de specialitate informându-i asupra
etapelor de evoluţie a copiilor, venind în sprijinul celor ce întâmpină dificultăţi în
înţelegerea rolului de părinţi şi în îndeplinirea cu succes a educării propriilor copii.
Pentru copil, familia concentrează primul său univers afectiv şi social.
Trăsăturile şi coordonatele personalităţii se cristalizează în raport cu modelul şi
natura situaţională trăită în mod direct, nemijlocit, de copil, în mediul familial, iar
atitudinile părinţilor au consecinţe durabile asupra personalităţii în formare a
acestuia. În general, cei doi părinţi, deşi implicaţi egal în procesul de educaţie,
deţin roluri diferite.
În familie se constituie sentimentul de apartenenţă socială, pentru că familia
este în primul rând o instituţie socială fundamentală, un grup social în care
membrii sunt legaţi prin anumite relaţii biologice, dar şi psiho-morale economice şi
juridice, răspunzând unul pentru altul în faţa societăţii. Viaţa copilului în familie
sintetizează într-o manieră particulară aspecte sociale. Caracteristicile vieţii în
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cadrul familiei sunt date atât de structura relaţiilor ce se constituie la nivelul său,
cât mai ales, de valorile pe care se întemeiază aceste relaţii şi pe care le
promovează.
Relaţia educativă părinte – copil este direct influenţată de pretenţiile
manifestate faţă de copii. Acestea nu trebuie să îi plaseze pe copii într-un rol cu
prea multe constrângeri şi foarte puţine situaţii de a se desfăşura liber, activ,
opţional, cu iniţiative proprii.
Consider că activitatea educativă din familie ar trebui să urmărească într-o
mai mare măsură adaptarea şi totodată raţionalizarea exigenţelor, a cerinţelor
familiale la posibilităţile de înţelegere a copiilor.
În acest context, se justifică crearea unui program de formare pentru părinţi,
respectiv tutori ai copiilor în dorinţa de a sprijini dezvoltarea relaţiilor de
comunicare şi afective dintre aceştia, valorile morale şi modelele de comportament
social cu impact asupra socializării copiilor.

SCOP
Prin aceste activităţi se urmăreşte dezvoltarea la părinţi a abilităţilor de a
interacţiona şi empatiza cu proprii copii. Activităţile presupun şi implicarea
părinţilor în cunoaşterea politicilor promovate de şcoală.
OBIECTIVE GENERALE


Implicarea părinţilor în cunoaşterea politicilor promovate de şcoală;
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Conştientizarea progresului sau eşecului copilului de către adult, a

schimbărilor survenite în evoluţia lui, nevoile, încrederea în forţele proprii;


Îmbunătăţirea abilităţilor de consiliere şi relaţionare cu familia.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
O1 - Dezvoltarea la părinţi a unor abilităţi de bază de care au nevoie pentru
a influenţa pozitiv comportamentul copiilor;
O2 - Identificarea aspectelor funcţionale şi disfuncţionale în relaţia dintre
părinţi şi copii;
O3 - Creşterea gradului de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare
şi extraşcolare;
IMPACTUL IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI ASUPRA
GRUPULUI ŢINTĂ
 Părinţii vor ştii ce, cum, când să facă în educarea copiilor;
 Va spori încrederea în ceea ce face şcoala;
 Va creşte prestigiul şcolii în comunitate.
ACTIVITĂŢI PROPUSE PE UNITĂŢI TEMATICE
 O1 - Dezvoltarea la părinţi a unor abilităţi de bază de care au nevoie
pentru a influenţa pozitiv comportamentul copiilor;
Activitatea 1.
„Părinţi mai buni, copii mai buni”.
Activitatea 2
„ Fii un exemplu bun pentru copilul tău”
Se propune părinţilor să desfăşoare activităţi în care să-i implice pe copii,
unde ei pot să fie un exemplu de urmat pentru copilul lor.
Metode/forme de activitate
 expunere
 dezbatere
 exerciţii aplicative
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 joc de rol
Mijloace de învăţare
 echipament IT (computer, videoproiector)
 coli flipchart
 CD cu prezentări power point
 O2 - Identificarea aspectelor funcţionale şi disfuncţionale în relaţia
dintre părinţi şi copii;
Activitatea 1:
„ Este relaţia părinte-copil o problemă ?”
Activitatea 2:
„ Iubeşte-ţi şi acceptă-ţi copilul aşa cum este!”
o Discuţii pentru soluţionarea conflictelor dintre părinţi şi copii.
o Încurajarea părinţilor de a recunoaşte problemele pe care le au cu
copiii.
Metode/forme de activitate
 expunere
 dezbatere
 exerciţii aplicative
 joc de rol
 studiu de caz
Mijloace de învăţare
 echipament IT (computer, videoproiector)
 flipchart
 CD cu prezentări power point
 fişe de documentare
 fişe de lucru
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 O3 - Creşterea gradului de implicare a părinţilor în toate activităţile
şcolare şi extraşcolare;
Activitate 1:
„ Cum, cât şi când să ne ajutăm copiii?”
Activitatea 2:
„Implică-te în viaţa lui!”
o Se propune părinţilor să realizeze activităţi zilnice cu copiii lor,
să îi stimuleze, să îi întrebe, să se joace cu ei, să le afle bucuriile
şi tristeţiile.
Metode/forme de activitate
 expunere
 dezbatere
 exerciţii aplicative
 studiu de caz
Mijloace de învăţare
 echipament
 echipament IT (computer, videoproiector)
 flipchart
 CD cu prezentări power point
EVALUAREA se va realiza prin intermediul următoarelor mijloace:
chestionare;
fişe de observaţie;
fişe de evaluare;
produse realizate în atelierele/grupele de lucru;
EVALUARE FINALĂ: Chestionar de evaluare a activităţilor desfăşurate.
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Prin astfel de activităţi se urmăreşte atât implicarea părinţilor în viaţa copiilor,
cât şi conştientizarea de către părinţi a importanţei pe care o are participarea lor în toate
activităţile desfăşurate de către copiii lor.
CONCLUZII:
Parteneriatul educaţional între profesor, elev, părinte este una dintre
cerinţele fundamentale ale unei educaţii moderne. Totuşi, uneori ne lovim de
dezinteresul părinţilor faţă de evoluţia şcolară a copiilor. Există patru motive
pentru care şcoala şi familia se străduiesc să stabilească legături între ele:
1. Părinţii sunt juridic responsabili de educaţia copiilor lor (legislaţia
reflectă astfel libertatea părinţilor de a-şi creşte copiii aşa cum doresc);
2. Învăţământul nu este decât o parte din educaţia copilului, o bună parte a
educaţiei petrecându-se în afara şcolii.
3. Unele comportamente ale părinţilor pot fi favorizate datorită dialogului
cu şcoala, în special influenţa atitudinii parentale asupra motivaţiilor
învăţării;
4. Grupurile sociale implicate în instituţia şcolară (în special părinţii şi
cadrele didactice) au dreptul să influenţeze gestiunea şcolară.

Contractul de parteneriat şcolar defineşte care sunt responsabilităţile şi
drepturile fiecărei părţi (familie şi şcoală) în raport cu procesul de educaţie al
elevului. Acest contract legitimează un parteneriat moral între părinte şi profesor.
Dar cel mai important aspect al acestuia este relaţia pe care o presupune
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parteneriatul. Părintele se îndreaptă spre profesor pentru a se sfătui cu acesta în
ceea ce priveşte educarea copilului său, iar acesta sesizează, planifică abordările
necesare atingerii maximului de potenţial al copilului.
Cercetările desfăşurate arată că atunci când şcolile, familiile şi comunităţile
lucrează împreună ca parteneri, beneficiari sunt elevii. Parteneriatele dintre şcoli,
familii şi comunităţi pot:
a) ajuta profesorii în munca lor;
b) perfecţiona abilităţile şcolare ale elevilor;
c) îmbunătăţi programele de studiu şi climatul şcolar;
d) îmbunătăţi abilităţile educaţionale ale părinţilor;
e) conecta familiile cu membrii şcolii şi ai comunităţii;
f) stimula serviciul comunităţii în folosul şcolilor;
g) oferi servicii şi suport familiilor;
h) crea un mediu mai sigur în şcoli.
Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a
ajuta elevii să aibă succes la şcoală şi mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii,
elevii şi ceilalţi membri ai comunitaţii se consideră unii pe alţii parteneri în
educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe să
funcţioneze şi să dea rezultatele scontate de toţi cei implicaţi.
„Fii hotărât a realiza ceea ce eşti dator să faci; execută
fără şovăire ceea ce ai hotărât”.
(Benjamin Franklin)
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MANAGEMENTUL IMPLICĂRII ELEVILOR
ÎN VIAŢA ŞCOLII
CLAUDIA DRAGOMIRESCU, profesor de matematică
Implicarea elevilor în viaţa unei şcoli este foarte importantă pentru
dobândirea experienţei personale a unui sistem democratic şi reprezintă un mare
pas spre o autentică atitudine civică.
Literatura de specialitate prezintă o “scară a participării”1 copiilor la viaţa
comunităţii, fiecare treaptă urcată în demersul educational însemnând creşterea
gradului de participare reală a copiilor în luarea deciziilor. Treptele sunt
următoarele:
PARTICIPARE

copiii sunt responsabili
copiii conduc, adulții ajută
decizii în parteneriat
consultarea copiilor

PRE-PARTICIPARE

copii-invitați
participare simbolică
decor

1

R. Hart “Children Participation from Tokenism to Citizenship”, 1992
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NON-PARTICIPARE

manipulare
adulții conduc cu grijă

adulții conduc
ignorarea copiilor

Un proces educaţional modern şi eficient presupune implicarea elevilor în
activităţi, folosind modalităţi aflate în partea superioară a scării de participare, iar
una din cele mai bune soluţii o reprezintă organizarea şi funcţionarea unui Consiliu
Şcolar al Elevilor. Acesta este un organism ales în mod democratic, al cărui rol
este acela de a reprezenta interesele elevilor.
Consiliul Elevilor urmăreşte ca elevii să-şi poată exprima părerile în ceea ce
priveşte problemele şcolare care îi afectează în mod direct. Copiii au dreptul de a fi
ascultaţi în privinţa unor aspecte care îi interesează în mod nemijlocit, fiind astfel
învăţat civismul şi regulile democratice.

Consiliile promovează astfel încrederea socială şi valorile personale, iar
elevii învaţă să ia decizii corecte şi să fie responsabili. Un astfel de stil democratic
este mai eficient decât unul autoritar, încurajează colaborarea, utilizează energia şi
ideile noi ale elevilor, reduc izolarea şi egoismul.
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Elevii vor accepta mai uşor unele reguli dacă au participat la stabilirea lor
şi se vor înregistra mai puţine abateri de la aceste reguli. Activitatea Consiliului
poate determina creşterea motivaţiei pentru învăţătură.
Rolul cheie într-o activitate de succes a Consiliului revine cadrelor
didactice care trebuie să încurajeze elevii să-şi exprime opţiunile, părerile despre
diverse activităţi ale şcolii sau despre aspecte ale vieţii comunităţii, a le discuta cu
aceştia şi a stimula dorinţa acestora de a interveni, de a acţiona pentru a contribui
la îmbunătăţirea calităţii vieţii şcolare.
Un exemplu de bună practică îl constituie Consiliul Şcolar al Elevilor din
cadrul Liceului Teoretic “Al. I. Cuza” Iaşi, care îşi propune următoarele DIRECŢII
DE ACŢIUNE pentru anul şcolar 2016-2017:


Stabileşte responsabilităţi concrete la nivelul şcolii pentru elevii care doresc
să ia parte activ la viaţa şcolii şi a comunităţii în care locuieşte;



Oferă dreptul copiilor creativi şi spontani la opinie, la libera exprimare şi la
asumarea respectării drepturilor copiilor;



Asigură şansa elevilor la informarea, implicarea, luarea de decizii şi
punerea în practică a intereselor, drepturilor şi obligaţiilor pentru a produce
schimbări pozitive în propria lor viaţă şcolară şi personală;



Formează la elevi sentimentul de utilitate şi oferă posibilitatea exersării
spiritului civic, a toleranţei şi înţelegerii interetnice;



Dezvoltă cadrul necesar identificării şi rezolvării priorităţilor şi intereselor
elevilor la nivelul şcolii;



Decide durata, scopul acţiunii şi persoanele implicate în dezvoltarea unui
proiect prin care copiii se pot auto-afirma pentru ideile şi abilităţile lor;



Permite elevilor dreptul la consultare prin sondaje de opinii sau prin cutia
de propuneri (sugestii, recomandări), prin dialog constructiv şi lucru în
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echipă, în vederea aplicării deciziilor cu privire la proiectele iniţiate de
C.Ş.E.;


Iniţiază dezbateri, petiţii, ateliere de lucru, propuneri legislative inedite
şcolare şi extraşcolare, ca reacţie la diverse evenimente ce se petrec sau
sunt mediatizate în şcoală, în comunitate, la ştiri, în ziare, pe internet etc.;



Tipuri de activităţi şi exemple de probleme dezbateri, cauze şi acţiuni
stabile, soluţii pentru stoparea violenţei în şcoala, în familie, pentru
ameliorarea situaţiei anumitor familii defavorizate din care fac parte elevii
şcolii;



Organizează tombole de Crăciun, Paşte, Ziua copilului, manifestaţii de Ziua
femeii, Ziua Naţională, întreceri sportive, gale festive, concursuri de cultură
generală, de teatru, de bune maniere, expoziţii de desene, colaje de Luna
Pădurii, Luna Mărţişorului, Ziua Apei, Ziua Pământului şi Ziua Mediului
etc.;



Propune dezbateri pe teme: cetăţenie europeană, de atitudine civică,
educaţie pentru sănătate, educaţie de rutieră, reguli de prim ajutor, educaţie
ecologică;



Iniţiază reviste şcolare, platforme, site-uri de interes şi pentru promovarea:
- elevilor premianţi (la olimpiade, manifestări, competiţii);
- elevilor responsabili care se remarcă prin spiritul de sacrificiu dedicând
timp, pasiune şi efort în aplicarea proiectelor şcolii;



Identifică sponsori sau alte surse de finanţare pentru organizarea proiectelor
şcolii.
Un aspect important în implicarea

elevilor

în

viaţa

şcolii

îl

reprezintă

participarea lor la realizarea proiectelor
educaţionale.
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“Cel mai complex proiect este... viaţa! Dacă ar fi să sfătuiesc pe cineva ce
să facă în oricare împrejurare din viaţa personală, profesională sau familială aş
zice să înceapă să se uite mai atent la propriul sine şi să urmeze cât mai mult din
tot ceea ce este special şi mai de preţ în el.”
Tudor Stanciu
Într-un proiect de participare a elevilor la viaţa şcolii, este necesar ca elevii
să devină parteneri ai cadrelor didactice în proiectarea, realizarea şi evaluarea
acestuia. Implicarea elevilor în toate etapele realizării unui proiect are numeroase
avantaje:
 învaţă cum se elaborează un proiect;
 învaţă cum se concep etapele proiectului, care este legătura între
acestea, pentru a conduce la reuşita proiectului;
 colaborează cu ceilalţi colegi, lucrează în echipă, relaţionează cu elevi
din alte clase;
 învaţă să îşi asume responsabilităţi şi să
înţeleagă consecinţele nerespectării lor;
 au satisfacţia contribuţiei proprii la
activităţi de succes, cu impact în şcoală
şi în comunitate;
 colaborează cu personalul didactic;
 sunt încurajaţi şi capătă încredere în
forţele proprii.
Cadrele didactice trebuie să se asigure de participarea elevilor în fiecare
etapă a unui proiect.
În etapa de elaborare a unui proiect, stimularea participării elevilor se poate
realiza prin oferirea posibilităţii de a-şi exprima opiniile privind problemele,
nevoile pe care le constată; identificarea acestora de către elevi reprezintă un mod
responsabil de a se raporta la realitatea care îi înconjoară. Unele nevoi ar putea
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depăşi puterea unui proiect şcolar, de aceea trebuie luat în calcul şi aspectul realist,
posibilitatea reală a reuşitei lui.
Obiectivele proiectului trebuie să fie clare şi elevii trebuie sfătuiţi să le
formuleze astfel încât acestea să poată fi atinse cu participarea lor cu sprijinul
cadrelor didactice, al părinţilor şi a comunităţii.
În formularea tipurilor de activităţi ale unui proiect, elevii trebuie încurajaţi
să-şi manifeste iniţiativa şi ideile noi, în condiţiile unei participări cât mai largi a
elevilor, cu resurse care pot fi procurate, cu termene de realizare realiste.
Activităţile trebuie să aibă un impact cât mai vizibil şi să implice cât mai puţine
riscuri.
Elaborarea planului de activităţi presupune realizarea echipei proiectului,
inventarierea principalelor sarcini şi responsabilităţi care revin membrilor echipei
de proiect. Elevii trebuie cooptaţi şi în echipa de coordonare, iar opiniile lor vor
constitui repere importante în realizarea proiectului.
Implementarea sau derularea propriu-zisă a proiectului este etapa în care
întreaga energie a elevilor trebuie valorificată. Elevii învaţă acum ce înseamnă să
aplici un plan bine stabilit, să colaborezi cu ceilalţi pentru a realiza ceea ce ţi-ai
propus, să te confrunţi cu situaţii neprevăzute, să corectezi anumite situaţii care ar
putea pune în pericol finalizarea unei activităţi, să fii responsabil de ceea ce te-ai
angajat să faci.
Pe parcursul proiectului este necesară şi o evaluare parţială care să confirme
progresul proiectului. O analiză a rezultatelor parţiale poate stimula implicarea
elevilor în găsirea unor noi resurse pentru eliminarea eventualelor probleme.
Etapa de finalizare a proiectului presupune măsurarea rezultatelor obţinute
raportate la obiectivele propuse. Elevii trebuie să participe şi la această etapă
pentru a avea satisfacţia muncii lor. Ei trebuie să aprecieze valoarea rezultatelor, să
analizeze punctele tari şi slabe ale proiectului. Este importantă diseminarea
55

ABORDĂRI MODERNE ALE MANAGEMENTULUI EDUCAȚIONAL

proiectului şi sublinierea rolului important pe care ei, ca elevi, îl deţin în şcoală şi
în comunitate.
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