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IMPACTUL COMPETENŢEI MANAGERIALE ASUPRA
PERFORMANŢEI ORGANIZAŢIEI ŞCOLARE
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Rezumat
Conceptul de competenţă în ştiinţele educaţiei este în strânsă legătură cu
performanţa individuală şi colectivă. Complexitatea activităţii de conducere a
şcolii a pus în evidenţă un anumit specific al managementului acesteia, care
se concretizează în cele două dimensiuni ale activităţii şcolare: varietatea
categoriilor de personal şi a relaţiilor interumane, cultura şi climatul de muncă.
Această recunoaştere a importanţei managerului şcolar a trezit din partea
cercetătorilor şi organizaţiilor guvernamentale nevoia de definire şi clarificare
a rolului conducerii şcolilor în stabilirea standardelor, competenţelor aşteptate,
care sunt sau vor fi utilizate pentru formarea, recrutarea şi evaluarea celor
responsabili de conducerea şcolii. Toate acestea determină formarea şi dezvoltarea unui set de competenţe specifice domeniului managerial şi necesare
directorului pentru performarea diverselor roluri izvorâte dintr-o atare activitate.
Articolul îşi propune să scoată în evidenţă faptul că în sistemul educaţional
există o asociere pozitivă între competenţele manageriale şi performanţa
managerială, perfecţionarea competenţelor manageriale fiind un imperativ al
managementului performant în învăţământul preuniversitar actual şi nu numai.
Cuvinte-cheie: management, competenţă, manager şcolar, performanţă.
Abstract
The concept of competence in science education is in the midst of individual
and collective performance. The complexity of the activity of running school
has found a certain specific of its management that is materialized in two
dimenshions of the school activity: the variety of categories of staff and the
interpersonal relationship, culture and work climate. All these result in the
formation and development of a set of skills specific to the managerial field
and necessary to the director of school in performing different roles sprung
from this activity. The article aims to highlight the fact that the educational
system is a positive association bet between managerial competencies and
the performance of management improvement of managerial skills is an
imperative for a performance management in pre university education and
beyond.
Keywords: management, competence, school manager, performance.
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1. Scurtă incursiune asupra cercetărilor privind eficienţa sistemului
educativ
Pe parcursul anilor 1960 şi 1970, studiile au încercat să izoleze şi să identifice
factorii care cresc eficienţa şcolii şi rezultatele elevilor. (Normand, 2006, p.
54) Această mişcare a generat un număr mare de instrumente care au ca
obiectiv rentabilizarea sistemelor educative. Edmonds (1979) a identificat
următorii cinci factori care, în opinia sa, sunt corelaţi cu performanţele şcolilor
eficiente:
 un management puternic şi atenţia acordată calităţii educaţiei;
 aşteptări mari privind performanţele tuturor elevilor;
 siguranţă şi ordine (mediu favorabil învăţării);
 accentul pus pe predarea disciplinelor de bază (citire, scriere, matematică);
 evaluările şi monitorizarea frecventă a progresului elevilor.
Aproximativ în aceeaşi perioadă, Rutter, Maugham şi Mortimore au descoperit
că atitudinea personalului, comportamentul şi accentul pus pe performanţa
academică au fost factorii care au influentat învăţarea şi că monitorizarea
pedagogică (practici eficiente de monitorizare) ameliora rezultatele şcolare.
(Rutter, Maugham, Mortimore, Ouston, 1979, p. 58) Alţi factori, cum ar fi
managementul clasei, care face elevii activi în procesul de învăţare, disciplina
fermă şi un bun sistem de pedepse şi recompense au îmbunătăţit rezultatele
şcolare finale ale elevilor. (Townsend, 2007, p. 43).
Începând cu 1980, un nou val de cercetare asupra şcolilor eficiente a încercat
să definească caracteristicile acestora (Mortimore, Sammons, Stool, Lewis
şi Ecob, 1988; Teddlie şi Stringfield, 1993). Într-o analiză rezultată în urma a
treizeci de ani de cercetări asupra performanţelor şcolare realizate în principal
în ţările anglo-saxone, dar şi în întreaga Europă, Sackney distinge
caracteristicile sau grupurile de caracteristici identificate ca factori care
contribuie în mod pozitiv la eficacitatea şcolii (Sackney, 2007, p. 170):
 Management performant în domeniul didactic, sprijinirea elevilor,
monitorizarea rezultatelor, definirea unei orientări clare;
 Accent pe învăţarea elevilor, organizarea timpului, prioritatea acordată
competenţelor de bază;
 Climatul şcolar, coeziunea între profesori, consultarea cu privire la decizii,
o abordare pragmatică a problemelor;
 O cultură puternică a organizaţiei şcolare, o viziune clară a misiunii, accentul
pus pe îmbunătăţirea rezultatelor;
 Un nivel ridicat al aşteptărilor şi cerinţelor referitoare la studenţi şi profesori,
stimulare intelectuală;
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 Monitorizarea riguroasă a progresului şcolar şi rezultatelor instituţiei;
 O preocupare continuă formarea şi dezvoltarea profesională a personalului;
 Relaţiile de parteneriat cu părinţii, implicarea lor în viaţa şcolii.
Un instrument important în asigurarea concordanţei între competenţă şi
performanţă îl reprezintă rezultatele practice obţinute. Şcoala trebuie privită
ca o organizaţie care îşi desfăşoară activitatea de educaţie şi formare într-o
piaţă concurenţială a ofertei de servicii. Competitivitatea ei constă în
capacitatea şi viteza de adaptare la nevoile mediului său economico-social.
Produsele oferite de aceasta pe piaţă sunt competenţele. Serviciile prestate
de o şcoală pot fi considerate de „calitate” numai în măsura în care produsele
şi procesele sale satisfac necesităţile, cerinţele şi aşteptările clienţilor (firme,
organizaţii, elevi) şi ale partenerilor (statul, comunitatea, administraţia publică
locală, părinţii). (Puchin, 2011, p. 134)
2. Factori care influenţează performanţa managerială
Un prim factor care influenţează nivelul performanţelor manageriale îl reprezintă
competenţa celor care exercită procesele de management, respectiv a
managerilor, dar şi a celor care operaţionalizează deciziile, adică a subalternilor
(executanţilor). Evident, rolul decisiv revine managerilor, indiferent de poziţia
ocupată în configuraţia structurală a organizaţiei educaţionale (director, directoradjunct, contabil-şef, diriginte etc.), ei influenţează fundamental
comportamentul managerial al acestei organizaţii educaţionale. Competenţa
poate fi abordată în dublă ipostază, pe de o parte, drept competenţă acordată
sau atribuită (numită şi autoritate oficială), iar pe de altă parte, drept competenţă
propriu-zisă (autoritate personală).
Dacă în ceea ce priveşte autoritatea oficială aceasta se manifestă la cote
ridicate la nivelul posturilor de management, în ceea ce priveşte autoritatea
personală, cunoştinţele, calităţile şi aptitudinile profesionale trebuie să se
regăsească, diferenţiat, atât la nivelul ocupanţilor posturilor de management,
cât şi la cei ai posturilor de execuţie, în timp ce cunoştinţele, calităţile şi
aptitudinile manageriale sunt obligatorii numai pentru manageri.
Nivelul de calitate al managementului este decisiv pentru atingerea obiectivelor
scontate, pentru realizarea performanţei, sau, mai nou, a excelenţei, în oricare
tip de acţiune colectivă, indiferent de organizaţia dată. Neglijarea implementării
unui management performant, de înaltă calitate, generează o bună parte din
eşecurile organizaţiilor. Ceea ce le uneşte este motivaţia.
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Motivaţia este luată în primul rând în considerare, de către cercetători, atunci
când studiază predictorii performanţei manageriale şi în alte domenii. (Puchin,
2011) Cel mai important predictor al performanţei manageriale, aşa cum reiese
din multe cercetări, pare a fi aptitudinea mentală generală. (Harshman, 2009)
Totuşi, aptitudinea mentală generală prezice aptitudinea managerială în
comparaţie cu cea de execuţie, dar nu performanţa unui manager în raport cu
altul. De asemenea, prezice performanţa în ceea ce priveşte sarcinile tehnice
şi nu performanţa contextuală, care depinde mai degrabă de motivaţie şi
personalitate. Aptitudinea mentală generală prezice performanţa cu atât mai
bine cu cât sarcinile sunt mai tehnice şi complexitatea cerinţelor este mai
mică; prezice performanţa în sarcinile de bază, opuse performanţei contextuale
şi influenţează performanţa prin intermediul capacităţii şi rapidităţii acumulării
cunoştinţelor necesare pentru a performa.
Diferite trăsături non-cognitive par să suplinească cu succes inteligenţa pentru
diferite posturi. O singură astfel de trăsătură pare să fie generalizabilă în
aceeaşi măsură cu inteligenţa: conştiinciozitatea – integritatea, însă mărimea
efectului asupra performanţei de bază este substanţial mai mică decât în
cazul inteligenţei. Experienţa are un efect asupra performanţei, însă, o prezice
slab, pe măsură ce creşte complexitatea. Inteligenţa emoţională are influenţă
asupra performanţei contextuale.
Inteligenţa morală are influenţă asupra performanţei companiei pe termen mediu
şi lung, creează congruenţa între performanţa individuală şi cea organizaţională,
adică asupra performanţei date de cadrul cel mai înalt, impactul organizaţiei
asupra mediului social, prestigiul şi durata afacerii. (Jackson, 2008)
Pentru predicţia performanţei cel mai util indicator este competenţa. Pentru
intervenţie în scopul îmbunătăţirii performanţei toate competenţele pot fi utilizate,
însă, cel mai util indicator este competenţa de învăţare. Predictorii succesului
managerial se constituie într-o constelaţie, în care unii au fost mai bine studiaţi,
alţii abia conştientizaţi şi luaţi în calcul (inteligenţa morală şi emoţională), iar
unii deloc (inteligenţa sistemică). Toţi aceşti predictori pot fi măsuraţi indirect
prin intermediul competenţelor manageriale.
3. Evaluarea performanţelor manageriale în sistemul educaţional
Noile tendinţe ale dezvoltării învăţământului presupun promovarea în funcţii
manageriale a unor cadre bine pregătite ce vor fi în stare să producă schimbări
calitative în acest domeniu. De aceea pentru promovarea managerilor, iniţial
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este nevoie să se facă o evaluare. În acest context, evaluarea trebuie
examinată ca o totalitate a activităţilor prin care se colectează, se organizează
şi se interpretează datele obţinute în urma aplicării unor tehnici, metode şi
instrumente de măsurare, elaborate în conformitate cu obiectivele şi tipul
evaluării, în funcţie de conţinutul şi grupul de lucru vizat, în scopul emiterii
unei judecăţi de valoare pe care se bazează o anumită decizie în plan
educaţional. (Kiel; Lennick, 2005)
Evaluarea în condiţiile unui învăţământ de calitate trebuie să aibă trei etape
distincte: măsurarea pregătirii specialiştilor oferite de universitate, analiza
rezultatelor şi măsuri ameliorative. (Pâslaru; Papuc; Negură, 2005, p. 7)
Problema unei evaluări calitative, la orice etapă, este de natură managerială,
obligând conducătorul instituţiei de învăţământ să pună în acţiune mecanisme
care să-l asigure că se atinge un anumit nivel de calitate.
O problemă delicată este aceea a evaluării conducătorilor instituţiilor de
învăţământ. Dacă ar fi mai puţin formală, credem că s-ar da în vileag multe
lacune în activitatea acestora: formare necalitativă, căci unii dintre ei continuă
a fi încă autodidacţi în domeniu, distilându-şi propria experienţă empirică şi
învăţând uneori prin încercări şi eroare, lucru inadmisibil în condiţiile când
învăţământul, ca domeniu prioritar al vieţii sociale, ca întreprindere de lungă
durată, de care depinde formarea celui mai important factor al naţiunii – omul
pregătit prin studii, forţă de muncă şi specialişti –, nu poate şi nici nu trebuie
să-şi permită eşecuri . (Molan, 2005, p. 59) În prezent, nu există un sistem
instituţionalizat de formare iniţială şi continuă a managerilor, care ar presupune
profesionalizarea activităţilor manageriale şi formarea lor pentru toate structurile
de conducere ale învăţământului, cu repercusiuni pozitive pentru schimbarea
atitudinilor, capacităţilor şi comportamentelor profesionale ale conducătorilor
instituţiilor respective în spiritul principiilor şi metodelor managementului
modern.
Determinarea unei metodologii de evaluare a activităţii managerului şi trecerea
de la sistemul de numire prin delegare de către inspectoratele şcolare a
managerilor la sistemul de contract de management, nelimitat în timp, ar fi,
credem, mai eficientă. În acest caz, contractul său managerial trebuie să
cuprindă criterii clare de performanţă. Nu mai puţin importantă este şi utilizarea
variată şi graduală a unui set de stimulări material-financiare şi morale care
să recunoască şi să recompenseze performanţele manageriale înalte.
De remarcat în contextul acestei idei necesitatea evaluării managerilor, întrucât
complexitatea procesului managerial şi, mai ales, amploarea şi diversitatea
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implicaţiilor acestuia asupra evoluţiei individuale, de grup sau sociale a
oamenilor, constituie argumente hotărâtoare ce impun evaluarea ca o activitate
permanentă.
Evaluarea managerilor trebuie să constituie activitatea de comensurare şi
comparare a rezultatelor, a potenţialului fizico-intelectual, profesional şi
managerial cu obiectivele şi cerinţele postului ocupat. (Cojocaru; Slutu, 2007,
p. 9) Evaluarea managerului abordată în contextul studiului conducerii
contemporane este dictată de necesitatea legată de exprimarea şi
dimensionarea corectă a obiectivelor atât în asumarea, cât şi în repartizarea
lor. Orientarea obiectivelor, a sarcinilor care derivă din acestea constă în
acţiunile întreprinse de manager pentru a putea organiza munca, a controla
activitatea şi evalua performanţele angajaţilor.
Astfel, un manager competent împreună cu echipa managerială îşi va orienta
activitatea concentrându-se pe finalităţi clare, bazate pe principii ştiinţifice. În
activitatea sa, pe lângă funcţia de organizare a procesului educaţional,
managerul va fi un expert şi un promotor al valorilor, culturalizând în felul
acesta toate segmentele vieţii instituţiei de învăţământ.
Este evident faptul că managerul poate fi evaluat din diverse puncte de vedere,
rezultând un numar global mai mare de criterii. Din acest motiv, este necesară
precizarea scopului evaluării. Evaluarea performanţelor este mai amplă pentru
că se bazează pe rezultate.
4. Metode de evaluare a performanţelor manageriale în sistemul
educaţional
În majoritatea ţărilor europene, cele mai înalte autorităţi responsabile pentru
educaţie sunt, de obicei, inspectoratele, ele au devenit responsabile pentru
evaluarea şcolilor în contextul autonomiei şcolare. Inspecţiile pot fi realizate
de inspectorii şcolari sau delegate.
De la sfarşitul anilor 1990, în multe ţări, criteriile folosite pentru evaluarea
şcolilor au fost supuse standardizării. Pentru evaluarea performanţelor
manageriale în învăţământul preuniversitar românesc se aplică metoda grilei
de evaluare care constă în elaborarea unei liste de criterii, pentru fiecare
dintre acesta ataşându-se o scală de apreciere. Personalul supus procesului
de evaluare este apreciat pe baza punctajului (scorului) care reflectă nivelul
său de performanţă pentru fiecare criteriu în parte.
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În Franţa, evaluarea directorilor şcolilor primare se realizează de către
inspectorul Educaţiei Naţionale, iar pentru şcolile secundare evaluarea
directorilor se face de reprezentanţi ai ministrului în plan regional (recteurs
d’academie) şi de directori departamentali din minister (inspecteurs
d’academie). Performanţele sunt grupate în patru domenii, divizate în
subdomenii, iar instrumentul de evaluare este o grilă-raport, în care sunt
acordate calificative fiecărei competenţe evaluate, de la nesatisfăcător până
la superior. După autoevaluarea fiecărui domeniu de competenţă se pot adăuga
comentarii ale directorului sau recomandări ale supervizorului, deoarece
evaluarea suportă două etape, ca şi în România: autoevaluarea şi evaluarea
autorităţii superioare.
În Statele Unite, în 2002, National Policy Board for Education Administration
(NPBEA) a publicat L’Educational Leadership Constituent Council (ELCC) –
standard acceptat şi utilizat pentru angajare, instruire şi evaluare în şcolile
din mai mult de douăzeci de state din Statele Unite ale Americii. (AdamsRodgers şi Johnston, 2008) Încă din 1996, Interstate School Leaders Licence
Consortium (ISLLC) a publicat Standarde pentru liderii şcoală, ghid pentru
formarea directorilor de şcoală. Fiecare dintre cele şase standardele de
performanţă şi criterii principale (viziune, cultură organizaţională, management,
relaţii comunitare, etică, context social) sunt descrise cu ajutorul descriptorilor
de performanţă cărora le sunt asociate exemple de activităţi, atitudini care
trebuie să se manifeste prin realizarea standardului şi performanţe care ar
putea fi observate la un administrator care realizează standardul. Scopul
procesului de evaluare este de a îmbunătăţi performanţa, nu pentru a dovedi
incompetenţă.
5. Concluzii
În ceea ce priveşte relaţia performanţă – competenţă, există un sistem de
management al competenţelor bazat pe performanţă. Aplicarea acestui sistem
conduce spre atingerea viziunii, misiunii şi obiectivelor organizaţiei, fenomen
posibil datorită creşterii valorii resurselor umane prin augmentarea competenţelor distincte şi unice ale acestuia. Îmbogăţirea capitalului uman optimizează alte resurse organizaţionale, funcţionând ca o pârghie pentru actualele
puncte tari ale organizaţiei. (Nicolescu; Burduş; Zorlenţan, 1992, p. 301)
Practica demonstrează indubitabil că performanţa, realizarea de calitate
superioară a obiectivelor unei acţiuni, nu este posibilă decât la un nivel ridicat,
corespunzător, de competenţă. Când nivelul de competenţă este scăzut şi
performanţa este scăzută (redusă).

62

ABORDĂRI TEORETICE

Pentru şcoală, a fi performantă înseamnă:
 rezultate şcolare bune şi foarte bune
 rezultate sociale (integrare socială a absolvenţilor, procentaj de reuşită la
admiteri)
 material curricular, mijloace de învăţământ
 programe de educaţie socială.
Funcţia managerială reprezintă o activitate profesională practică, pentru
exercitarea căreia sunt necesare cunoştinţe şi abilităţi specifice, tehnice şi
relaţionale. În raport cu alte funcţii şi profesii, funcţia managerială are două
caracteristici: se exercită şi asupra altor persoane, deci nu este o profesie
solitară; se învaţă atâăt în şcoală, cât mai ales în practica profesională.
Autoformarea managerului este esenţială pentru dezvoltarea organizaţiei. Este
calea spre performanţa organizaţiei. Pe măsură ce managerii muncesc spre
a deveni eficienţi, ei ridică nivelul de performanţă al întregii organizaţii. În
condiţiile actuale, organizaţia depinde – pentru funcţionarea şi supravieţuirea
ei – de eficienţa cu care este pilotată, de performanţa şi rezultatele manageriale.
Dar, eficienţa managerială poate fi obţinută numai cu un anumit nivel de
cunoaştere. Obţinerea şi stăpânirea unui anumit nivel de cunoaştere se
realizează atât prin acumulare de informaţii, prin studiu, prin învăţare, cât şi
prin acumulare de experienţă practică.
Managementul are în prezent un contur precis, iar ştiinţa şi arta managementului pot fi învăţate de oricine, cu condiţia să aibă şi înclinaţii înnăscute
pentru a aplica tot ce învaţă.
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