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Lege și tocmeală în 
educație 

http://deceeducatia.blogspot.ro  

Constantin Șerban IOSIFESCU, 
Președinte ARACIP 

 
În ultimul timp, devine tot mai vizibil 
curentul de opinie, care susține 

necesitatea înlocuirii Legii Educației acum 
în vigoare – lege, reamintesc, aprobată cu 
multe scârțâieli în 2011, dar nici până azi 
aplicată în litera și spiritul ei și, mai mult, 
modificată de țșpe ori prin ordonanțe de 
urgență și chiar prin legislația 
subsecventă.  
Desigur – Legea actuală este departe de 
a fi pe gustul meu, pentru că:  
- este mult prea lungă și încremenește în 
prevederi legale constrângătoare un 
domeniu extrem de fluid – devenind un fel 
de ”banchiză” în calea curgerii firești a 
lucrurilor; 
- vădește o viziune centralistă, ”otova”, 
asupra educației, încercând să 
reglementeze uniform și la nivel central 
toate cazurile particulare; 
-dovedește o neîncredere funciară în 
cadre didactice, directori de școli, 
inspectori, prin tentativa de a reglementa 
tot, dar absolut tot – în buna tradiție a 
statului ”tătuc”, salvator; 
- este contradictorie cu sine; de exemplu, 
deși menționează subsidiaritatea și 
descentralizarea ca principii, atribuțiile 

Ministerului sunt mai multe decât literele 
alfabetului, în timp ce atribuțiile școlii se 
opresc pe la jumătatea alfabetului; 
- este modificată printr-o legislație 
subsecventă contrară spiritului ei – de 
exemplu, prorogând la nesfârșit finanțarea 
elevilor (repet, a ELEVILOR, nu a școlilor) 
din instituțiile private de învățământ; sau, 
alt exemplu, prin introducerea unui 
mecanism de ”compensare” financiară, 
care ia de la săraci și dă la bogați; 
- nu este respectată în prevederile ei 
fundamentale – de exemplu, privind 
alocarea a 6% din PIB pentru educație și 
1% pentru cercetare; 
- este încălcată prin modificări ”la foc 
automat” contrare spiritului ei, inițiate din 
motive mai mult sau mai puțin obscure; de 
exemplu, recentralizarea angajării 
cadrelor didactice și asigurarea primatului 
criteriilor administrative, birocratice, în 
recrutarea și selecția cadrelor didactice, a 
directorilor și a inspectorilor; 
- conține multe prevederi inutile - care 
cuprind sintagma magică din legislația 
românească: ”de regulă”; 
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- foarte important, este invocată cu 
încăpățânare, în spirit conservator (”legea 
nu ne lasă”), ori de câte ori este propusă o 
schimbare de fond. 
Mă opresc aici, deși ar mai fi multe de 
spus. Oricum, este necesară, zic eu, 
preluarea, în procesul legislativ, a 
”principiului parcimoniei” (”Briciul lui 
Occam”) din cercetarea științifică: 
entitățile nu trebuie multiplicate dincolo de 
necesar – sau, cu alte cuvinte, cea mai 
simplă soluție (în cazul nostru, formulare) 
tinde să fie cea corectă.  
 
Dar, dincolo de imperfecțiunile și 
stângăciile legislației actuale, trebuie să 
cântărim foarte atent ce ține de lege și ce 
se poate reforma fără să fie necesare 
schimbări legislative.  

Credința mea, exprimată cu 
nenumărate prilejuri, este că majoritatea 
lucrurilor care ar putea îmbunătăți 
calitatea educației nu au nevoie de 
schimbări legislative și, mai mult decât 
atât, că se pot realiza INDIFERENT de ce 
spune o lege ”supremă” a educației. Iată 
câteva exemple de lucruri esențiale, care 
se pot schimba în sistem fără să fie 
nevoie de o lege nouă: 
- Nu legea ne împiedică să avem un 
curriculum centrat pe competențe – cheie 
sau specifice – și, în general, pe 
rezultatele învățării. 
- Nu legea ne împiedică să construim un 
sistem de evaluare (formativă și sumativă 
– inclusiv examenele și evaluările 
naționale) centrat pe toate categoriile de 
rezultate ale învățării, nu numai pe 
cunoștințe. 
- Nu legea ne împiedică să formulăm itemi 
de evaluare situați mai sus (pe orice 
taxonomie) decât simpla reproducere a 
informației. 
- Nu legea ne împiedică să aplicăm, la 
clasă, metode de învățare care să asigure 
la elevi, de exemplu, construcția 
cunoașterii, ”învățarea adâncă” (”deep 
learning”) sau ”învățarea autentică” 
(”authentic learning”), învățarea prin 
cooperare etc. 
- Nu legea ne interzice 
transdisciplinaritatea, chiar în condițiile 
unui curriculum disciplinar. Îl împiedică, 
oare, legea, pe profesorul de fizică, de 
exemplu, să vorbească și despre 
societatea în care trăiau Arhimede sau 
Newton, sau despre cutremure, sau 
despre circulația apei în natură, sau 
despre pigmenți, pictură și pietre 
prețioase, atunci când ”predă” statica 
fluidelor, respectiv, legile mecanicii, stările 
de agregare, optica sau fizica atomică? 
Răspunsul la întrebarea ”ce ne 
împiedică?” este clar, în opinia mea: 
cultura școlară dominantă, adică valorile, 
mentalitățile, prejudecățile, modelele de 
gândire, asociate în mințile noastre cu 
școala și cu învățarea. Deci, schimbările 
de conținut ale procesului de învățare din 
școală și privind relația profesor-elev pot fi 

introduse și fără schimbări legislative 
(care stabilesc ”cât”, ”cum”, ”când” și 
”unde” să se facă o anumită chestie), prin 
elemente reglatorii (care stabilesc ”ce” și 
”de ce” se face respectiva chestie). Este 
clar că aceste elemente reglatorii - de 
exemplu, schimbările curriculare sau 
schimbarea criteriilor de evaluare a 
elevilor, profesorilor si școlilor - au o mare 
încărcătură culturală. Acesta este și 
motivul pentru care ARACIP a propus noi 
standarde de calitate a educației, care să 
reorienteze evaluarea calității spre 
cerințele legate de ”outcomes” (rezultatele 
învățării și bunăstarea copilului). 
Dar, pe de altă parte, trebuie să 
recunoaștem, sunt și lucruri care necesită 
intervenții legislative. Dar, iarăși în opinia 
mea, aceste intervenții ar trebui să vizeze 
”forma” (nu conținutul) și, totodată, 
intervențiile respective nu ar viza 
reglementarea ci, dimpotrivă, 
dereglementarea (în sens de renunțare la 
acte normative emise la nivel central, 
obligatorie atunci când vorbim despre 
descentralizare). Această dereglementare 
trebuie însoțită, în opinia mea, de întărirea 
capacității reglatoare la nivel de sistem 
(prin politici publice coerente, curriculum 
național, standarde naționale de evaluare 
pentru evaluarea rezultatelor învățării, 
pentru personal și pentru unități școlare 
etc.). Deci, este necesară eliberarea 
sistemul școlar de prevederi 
constrângătoare, păstrând, totuși, 
coerența și continuitatea acestuia. Voi da, 
și aici, câteva exemple care, sper, să 
scandalizeze cât mai multă lume: 
- responsabilizarea școlii pentru 
rezultatele școlare – în sens de progres și 
valoare adăugată: nu mă interesează ce 
face profesorul și școala și nici cum o 
face, dacă asigură progres în obținerea 
rezultatelor așteptate ale învățării și în 
bunăstarea copiilor/elevilor; 
- renunțarea la ”planurile cadru de 

învățământ” sau, cel puțin, relaxarea lor – 

astfel încât școala să decidă disciplinele 

de studiu (care pot fi... disciplinare sau 

non-disciplinare) și conținuturile predate – 

evident, cu asigurarea progresului în 

obținerea rezultatelor așteptate al învățării 

și în bunăstarea copiilor/elevilor; 

- renunțarea la normarea centralizată a 

muncii profesorului: școala să decidă ce 

fel de profesori și câți folosește, precum și 

ce face profesorul (și restul personalului) 

în școală – evident, cu respectarea 

condițiilor stabilite în legislația generală a 

muncii și cu încadrarea în bugetul stabilit; 

- evaluarea externă sistematică (anuală) 

și independentă, a performanței sistemului 

școlar, pe bază de criterii și indicatori – 

evaluare realizată de firme private mari 

(McKinsey, PricewaterhouseCoopers, 

Deloitte etc.; 

- evaluarea națională anuală a rezultatelor 

învățării și a instituțiilor de învățământ, cu 

alocarea unei părți din bugetul școlii (2-

5%) în funcție de progresul în obținerea 

rezultatelor așteptate ale învățării și în 

bunăstarea copiilor/elevilor; 

- evaluarea managementului la toate 

nivelurile (școală, intermediar și central), 

pe bază de indicatori, stabiliți în planul 

managerial / de dezvoltare instituțională 

(prezentat la angajare) și evaluați anual 

pe parcursul mandatului; 

- înlocuirea finanțării prin subvenții cu 

finanțarea prin granturi (în funcție de 

numărul de elevi) și libertatea școlii de a 

decide repartiția bugetului pe capitole și 

articole; în general, aplicarea principiului 

subsidiarității (v. și postarea privind acest 

subiect - 

http://deceeducatia.blogspot.ro/2014/12/re

forma-ne-otova-2-descentralizare-si.html); 

- asigurarea finanțării suplimentare, prin 

programe naționale (până la dublarea 

bugetului), a școlilor care funcționează în 

medii defavorizate; 

- asigurarea, într-un interval rezonabil de 

timp (de exemplu, până în 2025), a unui 

salariu de intrare în învățământ de 

minimum 90% din PIB/locuitor/lună și a 

salariului mediu de 120% din 

PIB/locuitor/lună. 

Și ar mai fi. Dar, parcă văd comentariile la 
această postare: ”vrei să distrugi tradiția 
învățământului românesc”; ”banii alocați 
cum zici tu se vor fura sau vor fi folosiți 
preferențial”; ”directorii și primarii își vor 
angaja neamurile în școală sau pe 
șpăgari”; ”familia este de vină pentru 
rezultatele proaste la învățătură, 
profesorul nu poate face nimic”; ”ce te faci 
cu politizarea conducerii învățământului”; 
”întâi să ne dai salarii mai mari și apoi mai 
vorbim” etc. 
Dar, astfel de comentarii adeveresc ce am 
spus: refuzăm o anumită schimbare nu 
neapărat pentru că nu știm sau pentru că 
nu putem, ci pentru că nu vrem și, de 
aceea, căutăm motive pentru ”nu” și nu 
pentru ”da”. Deci, reforma educației este, 
fie că ne place, fie că nu, o schimbare 
culturală…  
Cu speranța că am scandalizat cât mai 

multă lume, închei cu vechiul îndemn: 

dacă știi, poți și vrei - faci; dacă nu știi, nu 

poți, nu vrei - dă vina pe altul… Și, 

desigur, este de văzut cine nu vrea – și de 

ce - pentru a începe ”tocmeala” ( = 

negocierea), deoarece, în această situație 

legea nu mai contează: am văzut de mult 

prea multe ori comportamente de tip 

”zicem ca ei și facem ca noi”. 
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Autoevaluarea- premisa 
îmbunătăţirii  

Dogaru Mariana, expert ARACIP  
 

Calitatea educaţiei este 

generată la nivelul relaţiei profesor-

elev. Calitatea formării cadrului didactic 

depinde de calitatea formării iniţiale şi 

continue a acestuia.  

Într-o cercetare realizată în 

şcoli bune şi şcoli mai puţin bune, a 

rezultat că profesorii sunt mulţumiţi de  

lecţia făcută, indiferent de rezultatele 

obţinute.Acest fapt îngrijorător este 

datorat, spunem noi, mai ales faptului 

că feedback-ul negativ al elevilor nu 

este luat în considerare şi că insuccesul 

şcolar se atribuie în special elevului şi 

familiei acestuia.  

Cum se poate îmbunătăţi 

calitatea cadrului didactic? 

1. Autoevaluarea realizată de cadrul 

didactic asupra activităţii derulate 

reprezintă un prim pas. 

Autoevaluarea reprezintă pasul 

important în oricare demers privit, 

gândit şi implementat prin prisma 

calităţii. Este ora bilanţului, a stabilirii a 

ceea ce a fost  bine şi a ceea ce a fost 

rău.Tehnic vorbind, în Cercul lui 

Deming (Plan-Do-Check-Act), am putea 

integra etapa de autoevaluare imediat 

după Implementare/realizare
1
, 

reprezentând ora de bilanţ a 

implementării sau în cea de Realizare. 

Într-o analiză realizată pentru 

cadrele didactice, Bill Gates 

demonstrează că în sistemele de 

învăţământ cu rezultate foarte bune la 

testele internaţionale (de exemplu, 

Shanghai), profesorii sunt ajutaţi să fie 

mai buni, să progreseze astfel: tinerii 

profesori pot învăţa de la profesorii cu 

experienţă, recunoscuţi ca autorităţi 

profesionale, participă la şedinţe 

săptămânale în care profesorii se 

întâlnesc şi vorbesc despre cele mai 

bune metode. De asemenea, fiecărui 

profesor i se cere să îşi observe colegii 

şi să ofere feedback.  

În SUA, prin fundaţia lui Bill 

Gates a fost implementat un proiect în 

care au măsurat eficienţa procesului de 

predare pentru 3000 de profesori prin 

care observatorii au dat punctaje 

profesorilor pe anumite criterii şi 

stabilite, pe lecţii filmate. De altfel, Bill 

Gates demonstrează că profesorul nu 

îşi poate îmbunătăţi activitatea 

deoarece nu şi-o poate măsura, nu 

poate să se autoevalueze. Ca atare, cu 

un aparat de filmat în clasă, lecţia a fost 

înregistrată. Lecţia înregistrată a putut fi 

vizionată de profesor după finalizarea 

lecţiilor şi a putut să îşi facă propriile 

observaţii. Aceeaşi lecţie a fost 

vizionată de cadre didactice 

experimentate care, într-o întâlnire 

comună, au evidenţiat punctele tari şi 

ariile de îmbunătăţire ale lecţiei. Un alt 

beneficiu al acestei metode, spune Bill 

Gates, este că lecţiile bune pot fi 

resursă pentru elevii americani, pentru 

aceia care, dorind să revadă predarea 

unui anumit subiect mai puţin înţeles 

sau uitat, beneficiază de ea la un click 

distanţă. 

                                                                                 
 

 

1
 Cercul lui Deming sau Cercul Calităţii 

cuprinde: Planificare-Realizare-Evaluare-
Îmbunătăţire 

Limitele metodei sunt date de limitele 

tracului în faţa camerei de luat vederi şi 

de specificităţi culturale de 

oferire/primire de feedback şi de lucru 

în echipă. 

2. Coaching-ul realizat de cadre 

didactice cu experienţă  

Coachingul este un parteneriat 

între un mentor şi un ucenic. Este mai 

puţin popular în şcoala românească, 

întrucât se izbeşte de cooperare şi de 

lucru în echipă.  Câte cadre didactice 

cu experienţă sunt capabile de 

coaching? Ce anume poate transfera 

un cadru didactic tradiţional către unul 

care ar trebui să-şi adapteze demersul 

la generaţia Z de elevi? 

Cu toate acestea, credem cu 

tărie că pot fi create vârfuri de cadre 

didactice moderne, exemplare din acest 

punct de vedere, capabile să transfere 

şi celorlalte metode inovative de 

predare-învăţare. 

3.Evaluarea colegială realizată în 

catedră 

Evaluarea colegială poate fi 

realizată în cadrul comisiilor metodice. 

Realizată în mod constructiv, poate 

duce la rezultate remarcabile de 

îmbunătăţire a activităţii cadrului 

didactic. 

Aşadar, modalităţi sunt, dar 

toate acestea necesită construcţia 

unui profil de cadru didactic prin 

raportare la indicatori şi criterii clare ce 

definesc performanţa cadrului didactic, 

în raport cu rezultatele şi progresul 

tuturor elevilor din clasă, nu prin 

prisma a 2-3 premii la olimpiadă, 

activitate lăudabilă, dar pentru un 

segment îngust de elevi. 

Aşdar, este profesorul român 

ajutat să progreseze? Cunoaşte direcţia 

în care trebuie să o ia pentru acest 

demers?Are ţinte, indicatori clari către 

care trebuie să se orienteze? 

Sunt întrebări pe care ar trebui să ni le 

punem deopotrivă, decidenţi şi oameni 

de la firul ierbii...  
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Mesaj din Portugalia: 
ARACIP - calea bună pentru 

calitatea educației din 
învățământul preuniversitar  

Violeta DARIA, Expert ARACIP 

 

În data de 4 martie 2015, 

s-au desfășurat Zilele 

Pedagogice ale Centrului de 

Formare a Profesorilor Barreiro 

Moita – Portugalia, eveniment 

care a avut loc la Școala 

Secundară ”Sf. Andrei”, Barreiro, 

una dintre școlile asociate la 

Centrul de Formare și au avut 

drept temă  ”autoevaluarea  

școlilor”. 

 

 

 
 

 

La eveniment au participat 

reprezentanți ai școlilor asociate, 

membri ai comisiilor de evaluare 

internă, reprezentanți ai 

ministerului educației, inspectori, 

directorul și două evaluatoare din 

partea Centrului de Formare, în 

total 113 participanți. 

Deoarece există o tradiție 

a relațiilor dintre România și 

Portugalia în ceea ce privește 

schimbul de experiență privind 

calitatea învățământului 

preuniversitar, organizatorii 

activității au invitat-o pe d-na 

Constanța-Valentina Mihăilă, 

vicepreședinte ARACIP, să 

susțină o intervenție la distanță, 

prin Internet, cu privire la 

semnificația autoevaluării în 

învățământul preuniversitar 

românesc.  

Din feedback-ul trimis de 

organizatori, a rezultat faptul că 

intervenția d-nei Constanța-

Valentina Mihăilă a suscitat 

interesul participanților. Cei 

prezenți la activități au observat 

diferențele dintre sistemele de 

învățământ din România și din 

Portugalia și mai ales faptul că 

este important să nu se schimbe 

totul atunci când se schimbă 

guvernul – problemă identificată 

pentru Portugalia. Profesorii din 

Portugalia au remarcat faptul că 

ARACIP are o oarecare 

independență, iar acest lucru 

favorizează continuitatea și 

consecvența demersurilor pe care 

le face instituția din România, în 

procesul de asigurare a calității în 

școli.   

De asemenea participanții 

au considerat un punct tare faptul 

că în România evaluatorii externi 

sunt și cadre didactice și  își 

desfășoară activitatea în școli, 

păstrează contactul direct cu 

activitățile din unitățile de 

învățământ, lucru care nu se 

întâmplă în Portugalia. Mai mult, 

spun participanții la activitate, în 

Portugalia inspectorii vin în școli 

pentru a evalua și a ”pedepsi”.  

 

Obiectivele acestor 

activități au fost: 

Impărtășirea efortului depus de 

fiecare școală; școlile nu sunt 

toate la același nivel în ciuda 

obligației de a fi evaluate extern 

de IGEC și a evaluării interne; 

Nevoia de a  conștientiza 

importanța evaluării pentru 

creșterea calității învățământului; 

Impărtășirea unui exemplu de 

reușită în Europa (ARACIP și 

România).  

La activitatea din Portugalia au 

fost prezente și două evaluatoare 

care au participat la un schimb de 

experiență la ARACIP într-un 

Proiect Leonardo da Vinci, care în 

acest moment aplică ceea ce au 

învățat în România în activitatea 

de evaluare a școlilor din 

Portugalia. 
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Stiluri de conducere-taxonomii utile şi utilizabile 

 

Mariana Dogaru, expert ARACIP 

 

 

 Managementul unităţii de învăţământ este perceput prin intermediul stilului de conducere pe care 

directorul îl are. Care stil de conducere este mai eficient? Care este cel mai potrivit pentru contextul actual al 

şcolii româneşti? Sunt întrebări la care vom încerca să răspundem în vreun fel. 

   Noţiunea de tip de conducere cu cea de stil de conducere se confundă, prin anii ’60-’70 acestea fiind 

folosite nediscriminatoriu, Keth Davis găsind patru tipuri de conducere: autoritară, custodială, suportivă, colegială, 

pe când Leonard Kazimer vorbea de stiluri de conducere pozitivă sau negativă sau centralizată şi descentralizată, 

cu timpul conturându-se ideea că tipul de conducere este ceva bazal, pe când stilul este partea manifestată a 

acestuia. Francezul Olivier Gelinier compara tipul cu stilul cu un iceberg, partea vizibilă fiind stilul de conducere 

(1/3 din iceberg), iar partea nevăzută fiind tipul de conducere (2/3 din iceberg); în ceea ce priveşte definiţia stilului 

de conducere, unii îl consideră în manieră behavioristă, ca fiind o mulţime de caracteristici ale comportamentului 

conducătorului, iar alţii fac o diferenţiere netă între ele. De exemplu, Fried Fiedler este de părere că noţiunea de 

comportament se referă la actele pe care liderul le angajează, în timp ce stilul se referă la nevoile fundamentale, 

personale care motivează comportamentul său, în timp ce comportamentul se schimbă, stilul rămâne acelaşi 

(apud Zlate, M, 2004,95- 96).  

 Aşadar, există o diferenţiere între tipul de conducere şi stilul de conducere, dar numai la nivel teoretic, în 

practică nefiind realizată, percepută, diferenţiată la nivelul beneficiarului intern (personalul şcolii, beneficiarii 

serviciului educaţional) sau la nivelul beneficiarului extern. 

Pragmatic vorbind, corelarea celor două percepţii este de bun augur, spunem noi, întrucât orientează mai mult 

decât să debusoleze. 

 Mielu Zlate (2004, 97) defineşte stilul de conducere ca fiind „modul concret de jucare a unui rol, deci de 

transpunere efectivă în plan comportamental a exigenţelor ce derivă din statutul de conducător”, latura atitudinal-

motivaţională şi cea comportamentală se regăsesc reunite în stilul de conducere, interpretat situaţional.  

 Tannenbaum şi Schmidt desprind trei categorii de factori care determină stilul de conducere: factori care 

ţin de lider, factori care ţin de subordonaţi, factori care ţin de situaţie. „Conducătorul de succes este cel care se 

înţelege pe sine, pe alţii, particularităţile situaţiei, îşi adaptează comportamentele situaţiilor şi momentelor pe care 

le traversează. Rezultă de aici două caracteristrici esenţiale ale conducătorilor de succes: receptivitatea şi 

flexibilitatea lor”, cei doi îşi reiau teoria în 1973, introducând încă o categorie de factori, anume forţele situate în 

afara organizaţiei, forţele mediului social subliniind şi o altă idee:  interacţiunea şi interdependenţa forţelor, stilul 

de conducere fiind dat de modul în care lider-ul acţionează în raport cu toate aceste forţe, urmând ca în anii ‘ 90 

Handy să enumere patru categorii de factori: liderul, subordonaţii, ambianţa, consonanţa sau disonanţa acestor 

factori fiind determinante pentru stilul de conducere; factorii generatori  şi favorizanţi ai funcţionării stilurilor de 

conducere sunt pentru susţinătorii teoriilor personologice, prezenţa sau dobândirea în timp a unor trăsături de 

personalitate, în timp ce pentru situaţionişti sunt cei care provin din particularităţile situaţiei, iar alţii iau în 

considerare multitudinea şi varietatea factorilor determinanţi ai stilurilor de conducere, succesiunea şi 

interacţiunea lor în timp, concomitenţa şi contingenţa lor (apud Zlate, M, 2004, 125). 

 Aşadar, prototipul conducătorului de succes al organizaţiei are nenumărate faţete, interpretate în funcţie 

de specificitate culturală  a organizaţiei. Cine declară succesul? Beneficiarii interni şi externi, clienţii, gradul de 

îndeplinire a obiectivelor organizaţionale, comunitatea locală? 
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De exemplu, în urma aplicării unor chestionare inspectorilor, experţilor în evaluare şi acreditare şi 

formatorilor consilieri ai ARACIP, a reieşit că organizaţia de succes/şcoala de succes   se corelează cu  

trăsăturile directorului „în mare măsură” (57,9%), fiind doar o opinie nu şi măsura realităţii din organizaţia şcolară 

de succes. 

 

 Tipologiile stilurilor de conducere sunt impresionante, dat fiind faptul că se fac raportări la trăsături de 

personalitate, variate de la o persoană  la alta. După numărul dimensiunilor luate în calcul, sunt tipologii uni, bi- şi 

tri dimensionale.  

 

 Tipologiile unidimensioanle au trei stiluri de conducere pe care Lewin, Lippitt şi White le-au denumit: 

autoritar, democrat, liber (laissez-faire), la care N.R.F. Maier trasează încă trei stiluri intermediare: majoritar, liber 

şi paternalist. J.A. C. Brown descrie trei tipuri de conducători autoritari (strict, binevoitor, incompetent) şi două 

tipuri de conducători democratici (democratul autentic şi pseudodemocratul), iar R. Tannebaum, W. H. Schmidt 

adoptă abordarea situaţională a stilurilor de conducere , realizând un continuum de compotamente ale 

conducătorului Descriem mai jos stilurile  de conducere după gradul de utilizare a autorităţii şi aria de libertate a 

subordonaţilor:  

 În mod gradat, de la stilul autoritar la cel democratic, sunt descrise tipuri de situaţii ale managerilor, 

făcând raportare la decizie: Managerul ia decizia şi o anunţă subordonaţilor, Managerul „vinde” subordonaţilor 

decizia, Managerul prezintă decizia şi o pune în discuţie, Managerul prezintă propunerea de decizie, care poate 

să suporte modificări, Managerul prezintă problema, primeşte sugestii şi ia decizia finală, Managerul defineşte 

limitele şi cere grupului să ia decizia, Managerul permite subordonaţilor să acţioneze între limitele definite de 

superior. Pe măsură ce ne apropiem de stilul democratic, creşte gradul de libertate al subordonaţilor şi scade 

gradul de utilizare a autorităţii. La stilul autoritar managerul este cel care ia decizia, apoi o are luată, dar o „vinde”, 

o pune în discuţie, prezintă o propunere de decizie care poate fi modificată, prezintă problema şi aşteaptă sugestii 

pentru a lua decizia finală, prezintă limitele şi aşteaptă sugestiile pentru a lua decizia, i ar pentru gradul cel mai 

mare de libertate, prezintă limitele şi permite subordonaţilor să acţioneze între aceste limite. 

 Tipologiile bidimensionale sunt elaborate de Robert R. Blake şi Jane S. Mouton pe baza ideii că în 

organizaţie există două dimenisuni fundamentale: orientarea conducătorilor spre producţie şi orientarea 

conducătorilor spre personal, accentuând 5 tipuri din 81 existente:  

 

 Stilul centrat pe sarcină consideră că eficacitatea unei conduceri se măsoară în termeni de producţie şi 

profit, iar stilul populist pune accent pe problemele umane în defavoarea producţiei, punând accent pe relaţiile 

interumane şi pe climat, stilul mediu oscilant se manifestă prin faptul că de regulă conducătorul practică soluţii de 

echilibrare, evită extremele, este conciliator, stilul centrat pe grup are  interes mare atât pentru oameni, cât şi 

pentru producţie; stilurile propuse de Blake şi Mouton ar putea fi considerate „stiluri pure”, pot fi rezultate ale unei 

conjuncturi,  în combinaţie pot determina stilurile derivate sau pot fi mascate, cunoscând fiind faptul că în 

realitatea există un stil dominant  şi un stil de rezervă, utilizat atunci când cel dominant este inaccesibil, fapt ce în 

practică nu se pot găsi, decât în anumite momente ale unui conducător. Nu poate fi definit care dintre cele cinci 

tipologii sunt ideale, cunoscând fiind faptul că eficienţa este dată şi de factori contextuali. Psihosociologul francez 

Dominique Chalvin  consideră că liderii sunt orientaţi către două dimensiuni: angajament şi cooperarea în muncă, 

iar în funcţie de dimensiunea căreia îi dau importanţă, există mai multe tipologii: T-întreprinzătorul (prioritate 

angajării), P-participantul (prioritate cooperării), alţii acordă în egală măsură importanţă angajării şi cooperării, 

pentru nivel scăzut fiind G-organizatorul, pentru nivel mediu fiind R- realistul, iar pentru nivelul maxim fiind M- 

maximalistul. De la aceste cinci tipuri s-au dezvoltat cinci stiluri ineficace: T”-tehnocratul (autocratul), P’-

paternalistul (demagogul), G’-birocratul, R’-oportunistul, M’-utopistul (modernistul); identificarea stilului de 

conducere este propusă de autor printr-un chestionar, el determinând şi proporţia în care un lider este înclinat 

spre un stil eficient sau spre un stil ineficient. (apud Zlate, M,  2004, 109-120).  
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 Tipologiile tridimensionale  sunt obţinute fie prin adăugarea unei dimensiuni la tipologiile 

bidimensionale, fie prin stabilirea de la bun început a trei dimensiuni, de exemplu, la orientarea spre sarcină şi 

orientarea spre relaţiile umane, Reddin adaugă orientarea spre randament sau productivitate; conducătorul 

orientat în mare măsură către cele trei dimensiuni este cel ideal, fiind denumit şi Realizatorul, la polul opus fiind 

cel dezintersat de toate cele trei dimensiuni, Negativul, cel care se centrează numai pe sarcină este Autocratul, 

doar pe relaţii este Altruistul şi doar pe randament/productivitate este Birocratul; în funcţie de context, stilurile 

abordate pot fi eficiente sau mai puţin eficiente, dar, ceea ce este foarte important de subliniat este că Reddin 

vorbeşte despre flexibilitate comportamentală (definită ca şi capacitatea conducătorului de a se adapta la mai 

multe stiluri eficiente), rezistenţă la stil (tendinţa conducătorului de a –şi menţine acelaşi stil, indiferent de 

context), stil în derivă (schimbarea stilului pentru reducerea presiunii, nu pentru creşterea eficienţei) şi rigiditate 

de stil (menţinerea unui stil inadecvat şi rigid); tipologia lui Bales combină cele două dimensiuni, centrarea pe 

sarcină şi centrarea pe relaţii, aceastea două întrepătrunzându-se, cu un factor octogonal, denumit activitate sau 

superioritate sau  realizare individuală; a stabilit următoarele tipologii: adevăratul sau bunul lider (cu valori 

crescute la toţi cei trei factori), specialistul sarcinii (cu valori ridicate la sarcină şi activitate, dar redus la simpatie), 

specialistul social (cu valori crescute la simpatie, dar scăzut la ceilalţi doi factori), deviantul supraactiv (valori 

crescute la activitate, dar scăzute la sarcină şi la simpatia celorlaţi), deviantul subactiv sau ţapul ispăşitor (valori 

scăzute la toţi cei trei factori); Dalena şi Anderson au dezvoltat tipologiile  de nonlideri: nemulţumitul (guraliv, 

certăreţ, cu tendinţa de a subevalua munca celorlalţi), arogantul (infatuat, critic, care inspiră teamă), infidelul 

(incapabil de a se ataşa de cineva, fără a fi constant), fricosul/temătorul (copleşit de complexitatea sarcinilor) 

(apud Zlate, M, 2004, 112-116). 

 

 Metode de măsurarea stilurilor de conducere sunt numeroase. Determinarea  stilului de conducere este 

utilă, tendinţa aceasta fiind dezvoltată în perioada 1960-1976 în care au fost realizate peste 100 de scale de 

măsurare a stilurilor de conducere. De exemplu, scala LPC (Least preffered co-worker realizată de Fred Fiedler) 

constă în diagnosticarea stilului de conducere prin faptul că liderii sunt determinaţi să se gandească la 

subordonatul cu care au lucrat cel mai greu în cariera lor, pe care o descriu cu o serie de adjective bipolare. În 

urma scorului încercuit, se poate măsura dacă conducătorul este orientat spre realţii sau spre sarcină. Mai mult, 

însuşi autorul a considerat că LPC poate măsura chiar atitudini şi motivaţii, iar atunci când lider-ul însuşi îşi 

măsoară stilul de conducere, putem vorbi de autodiagnostic; o altă metodă de măsurarea stilurilor de conducere 

este  a lui William Marston, cunoscută şi sub numele de „metoda culorilor”- aceasta face referire la psihologia 

culorilor promovată de  Carl Gustav Jung prin care fiecărei tipologii îi corespunde o culoare-sunt clasificate în 

funcţie de tendinţa liderului de a accepta sau de a respinge, ca şi de tendinţa de a se arăta favorabil sau ostil  

mediului, iar Jung diferenţiază două categorii de funcţii: gândire/sentiment şi senzaţie/ intuiţie, în funcţie de două 

atitudini: extraverşi şi introverşi: albastru-conformitate, roşu-dominanţă, verde-stabilitate, galben-influenţă. În 

1942, Jolande Jacobi obţine discul culorilor şi stilurilor manageriale, suprapunând clasificarea culorilor pe 

clasificarea tipurilor psihologice, obţinând 4 stiluri pure de conducere: conducător/lider (roşu), promotor (galben), 

suportiv (verde), evaluator (albastru), şi 4 stiluri din două culori: motivator (roşu şi galben), facilitator (galben şi 

verde), coordonator (verde şi albastru), care, deşi aplicată pe 3 milioane de oameni, totuşi, metoda nu este 

validată;  Mielu Zlate, pronind de la cele şase tipuri de activităţi pe care le derulează un lider- luarea deciziilor, 

stabilirea sracinilor de lucru, repartizarea sarcinilor, formarea grupurilor, participarea la activitate a conducătorului, 

aprecierea activităţii, se formulează şase întrebări, fiecare  însoţită de 3 variante de răspuns, care să modeleze 

cele trei tipuri de conducere stabilite de Lewin, iar o altă metodă este cea prin care se stabilesc trei întrebări 

referitoare la orientarea lider-ului către sarcină şi altele trei referitoare la relaţiile umane, însoţită de o scară de 

atitudini de tip Likert, în funcţie de răspunsuri, se poate determina stilul de conducere; Ileana Ursu, Dan Stegăroiu 

şi Ioan Rus în 1978 propun o metodologie interesantă de determinare a stilului de conducere: elaborarea 

chestionarului, construirea matricelor standard, calcularea probabilităţilor de stil şi a scorurilor individuale, 

identificarea stilului de muncă a fiecărui subiect, în funcţie de modalitatea în care toate acestea se combină, se 

pot diagnostica cinci tipuri de conducere: autoritar, consecvent autoritar, democrat, consecvent democrat, 

echilibrat, iar Filaret Sîntion propune în anul 2000 un chestionar de 30 de întrebări, fiecare cu câte două variante 

de răspuns, în funcţie de scorurile obţinute se determină trei tipuri de conducători: profilul 1 (conducător centrat 
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pe sarcină), profilul 2 (conducător centrat pe personal), profilul 3 (conducător echilibrat); Adrian Neculau 

consideră că între climat şi stilul de conducere este o foarte strânsă corelaţie , climatul determinând stilul de 

conducere, pe când Ioan Moraru consideră că funcţiile conducerii au impact direct asupra stilului de conducere, 

iar Dumitru Cristea selectează doar unul ca fiind factor determinant al stilului de conducere, anume 

particularităţile sarcinii, acestea  fiind viziuni unidimensionale; Cătălin Zamfir inventariază 11 factori: legaţi de om ( 

pregătirea profesională, nivelul motivaţional, tipul de personalitate, existenţa unor cunoştinţe speciale despre 

conducerea democratică), legaţi de particularităţile muncii (organizarea tehnologică a muncii, diviziunea muncii), 

de cele ale mediului social (tipul societăţii, formele de organizare, cultura, stratificarea socială,  instrumente de 

cunoaştere disponibile pentru luarea deciziilor); Mielu Zlate consideră că nu contează numărul factorilor, ci 

semnificaţia, ponderea şi corelaţia lor, considerând că accentul trebuie pus pe relaţia dintre grup şi personalitate 

ca factor generator al stilului. Dificultăţile în calea conducerii sunt obiective (independente de voinţa şi dorinţa 

conducătorului) şi dificultăţi psihologice (ţin de particularităţile individuale, personale, psihologice ale 

conducătorilor),  H. Schaffer aminteşte de dualitatea comportamentului uman, explicată prin amestecul raţional-

iraţional, conştient-inconştient, logic-afectiv, amestecul acestor fenomene ducând la mecanisme de apărare ale 

individului, de obicei independente, acestea fiind universale (acţionează la toţi oamenii), necesare (echilibrează 

psihologic individul), individuale (particularizează fiecare individ), stabile (se fixează o dată pentru totdeauna). 

Schaffer afirma că inovaţia, asumarea anumitor riscuri, pot fi explicate prin împlinirea unor  nevoi ascunse ale 

managerilor şcolari; Kets de Vries vorbeşte despre „iraţionalitatea managerilor şcolari” este piedică în succesul 

organizaţiei, anumite patologii de tip nevrotic, schizoid, paranoid, depresiv, obsesiv, isteric ale conducătorului  nu 

fac altceva decât să dezvolte patologii organizaţionale, iar Alain Kerjain susţine că principala caracteristică a 

conducătorului ce asigură succesul organizaţional este caracterul, explicând că, organizaţiile, aflate sub trei 

şocuri: şocul societăţii informatizate, şocul mondializării şi şocul civilizaţiei şi ştiinţei, trecându-se de la organizaţia 

tip dinozaur (cu structuri şi ierarhii rigide) la cea de tip banc de peşti, în care membrii se mută repede dintr-un 

punct într-altul, la receptarea unui semnal. Dacă în anii ’80 în organizaţie, accentul se punea pe motivaţie, în anii 

’90 pe competenţe transferabile, în anii 2000  trece în primul plan formarea caracterului, aceasta fiind condiţia 

fundamentală pentru o organizaţie de succes, lipsa caracterului liderilor dând fragilitate organizaţiei. (apud Zlate, 

M, 2004, 118-152). 

 

 În concluzie, care stil de management este cel mai potrivit? 

În opinia noastră, stilul de management ce are ca efect motivarea intrinsecă a angajaţilor de a participa la 

realizarea obiectivelor organizaţiei, pe termen lung. Pentru aceasta, se presupune o cunoaştere foarte bună a 

angajaţilor, evitarea măsurilor mici şi nesemnificative de demotivare a lor şi o participare activă în cadrul 

organizaţiei. 

 

 

Bibliografie 

 

1. Dogaru, Mariana, Neacşu, Ioan. (2013). Decision dimension of leadership in efefctive scools in Romania. 

Quality Issues and Insights in the 21st Century.2 (1). 6-18 

2. Leithwood, Kenneth, Mascall, Blair, Strauss, Tiiu, Sacks, Robin, Memon, Nadeem and Yashkina, 

Anna(2007). Distributing Leadership to Make Schools Smarter: Taking the Ego Out of the System. 

Leadership and Policy in Schools, 6: 1, 37 — 67 

3. Marzano, R.J and T. Waters and B. Mc. Nulty (2005). School Leadership That Works-From Research To 

Results. Alexandria, Virginia, USA: Association for Supervision and Curriculum Development. 

Zlate, M. (2004). Leadership şi management. Iaşi: Editura Polirom. 


