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SISTEMUL ROMÂNESC DE ASIGURARE A CALITĂȚII EDUCAȚIEI
PREUNIVERSITARE. PUTEM REFORMA FORMELE FĂRĂ FOND?
În cadrul programului Global de Cercetare “Varietăți ale Guvernării: Livrarea eficientă a serviciilor
publice”, derulat de Global Development Network, expertul în educație Claudiu Ivan a examinat
pentru Societatea Academică din România mecanismele de guvernanță, inclusiv efectele
descentralizării și participării cetățenilor asupra accesului și calității serviciilor publice de educație.
Printr-un studiu de implementare derulat în șase şcoli românești, demonstrăm că sistemul de
asigurare a calității în învățământul preuniversitar (clasele 1 – 8) este unul tributar centralismului,
ineficace, care nu răspunde decât într-o mică măsură nevoilor elevilor. În esență, întreaga
arhitectonică de asigurare a calității în învățământ este blocată în proceduri, centrată pe elemente
formale de input și nu pe ce învață elevii cu adevărat. Mai mult decât atât, directorii, profesorii,
psihologii școlari nu găsesc utile instrumentele pe care sistemul le pune la dispoziție pentru
monitorizarea calității în educație și pentru intervenție. Pornind de la aceasta realitate “de la firul
ierbii”, Policy Brief-ul face unsprezece recomandări concrete de reformă a sistemului de asigurare
a calităţii, în ideea unei abordări diferenţiate în funcţie de profilul socio-economic al fiecărei şcoli.
jucat de sistemul de asigurare a calității în
învățământul preuniversitar. Altfel spus,
aspectul cheie care ne interesează este
legătura de facto dintre sistemul de asigurare
a calității (SAC) la nivel preuniversitar, așa
cum este acesta instrumentat în România, și
rezultatele efective la nivelul educației
elevilor, a abilităților cognitive dezvoltate de
aceștia și competențelor asimilate. Precizăm,
în acest cadru, că SAC poate fi înțeles ca un
sistem instituțional care susține elaborarea,
aplicarea și evaluarea regulilor / standardelor
/ metodologiilor care conduc la creșterea
calității educației, atât în termeni de rezultate
ale elevilor, cât și în termeni de incluziune în
sistemul de educație. Mai mult, legislația în
vigoare din România stabilește ca deziderat
faptul că ”asigurarea calității educației este
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Datele arată că educația preuniversitară
din România înregistrează rezultate departe
de așteptări. Dacă luăm ca reper, de exemplu,
doar rezultatele la testul PISA (din anul 2009),
care ne permite comparația cu alte țări,
România se plasează semnificativ sub media
țărilor din OECD (Organization for Economic
Co-operation and Development) în ceea ce
privește abilitățile dezvoltate la nivelul
elevilor cu vârsta de 15 ani. Ocupăm un
neonorant loc 49 dintre cele 65 de țări unde
studiul a avut loc, iar între țările membre ale
Uniunii Europene ocupăm ultimul loc în acest
clasament.
Pe scurt, avem o problemă majoră în ceea
ce privește calitatea educației furnizate la
nivel preuniversitar. Cauzele unei astfel de
situații sunt complexe, iar mijloacele de
intervenție sunt diverse.
Ne propunem aici să abordăm în detaliu un
versant al acestei problematici, anume rolul

de la persoanele implicate în furnizarea
serviciilor educaționale și de la beneficiarii
acestora (părinți). Cercetarea este de ordin
calitativ, nu a asumat explicit o anumită
reprezentativitate a rezultatelor, a urmărit
desprinderea unor tipare în funcționarea
sistemului de asigurare a calității, care pot
avea sau nu valabilitate generală. De aceea
concluziile trebuie considerate ca fenomene
care se manifestă în sistemul educațional
românesc, a căror generalitate însă trebuie
testată în viitor. În final am avansat și
recomandările noastre în vederea creșterii
eficacității SAC în educația preuniversitară.
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centrată preponderent pe rezultate”1. Ne-am
aștepta deci ca rezultatele învățării să
constituie punctul de focalizare al sistemului
de asigurare a calității educației în România.
Având o cunoaștere deja detaliată asupra
aspectelor formale ale funcționării SAC în
România2, știam deja că acest sistem este și în
țara noastră, ca și în alte țări din regiune,
„neîncheiat”: nici performanța tuturor
actorilor implicați în sistemul educațional nu
este măsurată în mod corespunzător și nici nu
există mecanisme ca funcțiile SAC de stabilire
de obiective de performanță – evaluare –
raportare să fie urmate de alte funcții cu
adevărat
generatoare
de
schimbare
(recompense și sancțiuni, sprijin sau „tragere
la răspundere” în funcție de rezultatele pe
care le au elevii, profesorii, directorii, membrii
Consiliului Director, etc.). În România am
considerat necesar să realizăm și un studiu de
implementare prin culegerea de date și
informații de la ”firul ierbii”, de la actorii
relevanți implicați în procesul de furnizare a
serviciilor educaționale. În acest scop am
realizat un set de interviuri sociologice
individuale de profunzime cu directori,
profesori responsabili de activitatea Comisiei
de Evaluare și Asigurare a Calității din școală
(CEAC), profesori membrii ai Consiliului de
Administrație al școlii, părinți (de regulă
părinți membri în Consiliul de Administrație al
școlii), inspectori, alte cadre didactice și
reprezentanți ai autorităților locale în cadrul
Consiliului de Administrație din cinci școli din
București, atât cu profil socio-economic
ridicat, cât și școli sărace. Am mers și într-o
școală situată într-o localitate rurală. În total
am intervievat 35 de actori implicați direct în
actul educațional. În acest cadru, concluziile
noastre au un ridicat caracter empiric,
bazându-ne afirmațiile pe date extrase direct
1

Articolul 7, alineatul 1 din OUG nr. 75/2005 privind
asigurarea calității educației.
2
Pentru o analiză detaliată a arhitectonicii formale a
SAC în România, văzut dintr-o perspectivă comparativă
în raport cu alte țări din Europa de Sud-Est, dar și pentru
o analiză comparativă a eficacității acestuia, consultați
site-ul SAR (http://sar.org.ro/), Secțiunea Publicații,
unde puteți găsi raportul de cercetare final din cadrul
proiectului "Îmbunătățirea sistemelor de asigurare a
calității în educația primară în 7 țări din Sud-Estul
Europei".
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I. În ce măsură SAC în învățământul preuniversitar își atinge scopul?
departe de a fi atins, dar și nerealist.
Declarațiile cadrelor didactice intervievate
(directori, profesori, învățători) au arătat că
datele și concluziile colectate prin intermediul
instrumentelor avansate de ARACIP consumă
doar timp celor implicați în elaborarea lor,
fără a conduce la modificări de viziune sau de
management școlar în practica de zi cu zi din
cadrul unităților școlare. Majoritatea celor
intervievați au apreciat că școala s-ar putea
lipsi de activitatea CEAC așa cum este ea
reglementată azi, fără ca prin acest fapt
calitatea educației furnizate de școală să fie
afectată în vreun fel. Pe scurt, sistemul de
asigurare a calității originat în procedurile și
standardele stabilite prin intermediul ARACIP
nu au reușit să întărească calitatea educației
oferite de școală elevilor, cel puțin din
perspectiva actorilor implicați în furnizarea
serviciilor educaționale.
 Din datele pe baza cărora ARACIP
evaluează uzual școlile, lipsesc informații
relevante, care să permită identificarea
aportului ”în sine” adus de școală și de
cadrele didactice în actul educațional, separat
de contribuția familiilor elevilor din școală. Se
pune accent pe monitorizarea procedurilor
urmate în actul didactic, dar sunt puțin luate
în considerare rezultatele efective, la nivelul
competenţelor reale ale elevilor, similare
celor măsurate în studiul PISA. Nu există un
sistem de punere în legătură directă între
rezultatele educaționale la nivelul școlii,
reflectate în competenţele reale ale elevilor,
și organizarea de facto a școlii. Un astfel de
sistem care să poată fi implementat la nivel
național este necesar și trebuie inventat.
Atunci când sunt evaluate rezultatele unei
școli este necesar a se lua în calcul profilul
elevilor, demarcând aportul familiilor elevilor
de aportul școlii în sine. Studii robuste au
arătat impactul semnificativ, covârșitor al
implicării parentale asupra rezultatelor
școlare ale elevilor3. Pe de altă parte este
3

Vezi, de exemplu, studii de meta-analiză, care au trecut
în revistă mai multe studii derulate de-a lungul timpului:
http://www.sedl.org/connections/resources/evidence.p
df,
sau
http://www.hfrp.org/publicationsresources/browse-our-publications/parentalinvolvement-and-student-achievement-a-meta-analysis
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Controlul
calității
în
învățământul
preuniversitar românesc se manifestă formal
la două niveluri: o evaluare a serviciilor
educaționale furnizate de unitatea școlară în
ansamblu, gestionată în principal de Agenția
Română de Asigurare a Calității - ARACIP și
sub autoritatea Ministerului Educației
Naționale, respectiv o evaluare a prestației
cadrelor didactice la clasă - de regulă acest
gen de evaluare este realizată prin
intermediul inspecțiilor școlare.
Datele de cercetare arată că SAC, așa cum
funcționează astăzi în România în școlile în
care am derulat cercetarea, nu are efect
direct asupra rezultatelor înregistrate la
nivelul educației elevilor. Întreg eșafodajul
de proceduri și mecanisme de asigurare a
calității este ineficace; cu alte cuvinte, avem
un sistem al asigurării în educație care NU
asigură calitatea. În arhitectonica sa actuală,
SAC-ul românesc pare a fi doar o întruchipare
a celebrei sintagme "formă fără fond" pentru
că:
 SAC instituit de ARACIP nu este un
instrument utilizat de conducerea școlilor în
managementul școlar. Datele de evaluare a
unităților școlare colectate de ARACIP sunt
considerate de reprezentanții școlilor în
majoritatea lor inutile, inoperabile, greu de
utilizat și folosit în activitatea practică.
Principalul instrument de evaluare a calității
educației din unitățile școlare recunoscut ca
atare de cadrele didactice intervievate este
Raportul anual de evaluare internă a calităţii
(RAEI), elaborat după un model realizat de
ARACIP; pe baza raportărilor interne
elaborate la nivelul fiecărei școli sub
coordonarea Comisiei de Evaluare și Asigurare
a Calității (CEAC), ARACIP realizează (cumulat
cu evaluări externe) un raport de sinteză
anual cu date centralizate privind asigurarea
calității în sistemul preuniversitar. Conform
declarațiilor respondenților, procesul de
completare a RAEI și de prezentare a acestuia
conducerii școlii (Consiliului de Administrație)
este mai degrabă o formă fără fond, un simplu
exercițiu statistic. Scopul vizat - generarea și
perpetuarea unei culturi a calității în sistemul
educației preuniversitare – pare nu numai

lecției, fișe de notare a elevilor, etc.),
inspecție prin asistarea la câteva ore de
predare în clasă și, în anumite cazuri
excepționale, consultarea opiniei părinților.
Cadrele
didactice
intervievate
sunt
familiarizate cu procedurile de evaluare
specifice inspecțiilor, însă procesul în sine este
chestionabil din punctul de vedere al
acestora. Toate hârtiile solicitate cadrelor
didactice pentru a fi analizate în cadrul
inspecțiilor școlare reflectă în mică măsură
prestația de facto la clasă sau rezultatele
reale obținute în lucrul cu elevii. A asista la
lecțiile predate nu este un proces elocvent –
știind că este evaluat, cadrul didactic are o
prestanță specifică care nu reflectă
comportamentul său uzual –, iar discuția cu
părinții poate conduce la unele concluzii
subiective. A fost evocat, de exemplu, în
cadrul interviurilor, faptul că lecțiile la care
asistă inspectorii sunt ”regizate”, adică ora
asistată este pregătită dinainte, repetată.
 Apelul la ”hârtiile justificative” ca mijloc
central de evaluare a activității didactice este
o practică care evaluează în fapt mai
degrabă abilitatea sau talentul cadrelor
didactice de a elabora și raporta
”meșteșugit” astfel de hârtii, nu calitatea în
sine a serviciilor educaționale furnizate. În
fapt, cadrele didactice pot ascunde cu
ușurință în spatele hârtiilor deficiențe
marcante ale actului de predare, rezultate
slabe. Dimpotrivă, există și cazuri în care
profesori care au de facto rezultate excelente,
dar nu se pricep să elaboreze hârtii sau nu dau
importanță acestui aspect, sunt evaluate mai
slab. Între practica serviciilor educaționale
furnizate și hârtiile justificative nu există o
legătură directă și de cauzalitate conform
opiniei
majorității
cadrelor
didactice
intervievate. Obligația elaborării de hârtii în
exces
–
”scriptologie”,
”maculatură”,
”hârțogăraie”, ”birocrație” - a fost un
laitmotiv invocat de aproape toate cadrele
didactice intervievate. Răspunsurile au arătat
că întreg procesul de completare a unor hârtii
care să justifice calitatea actului educațional
acoperă până la 30% din timpul dedicat
activității didactice.
 Pe de altă parte, a fost remarcată
inexistența unui instrument adecvat care să
4
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întemeiat a distinge separat și aportul școlii în
sine. Cu instrumentele puse la dispoziție de
SAC, nu putem face în prezent acest lucru
adecvat. Sunt necesare date reale asupra
situației din școală, date neafectate de
subiectivitatea profesorilor – a colecta date
de la profesori, solicitând date globale din
școală asupra ponderii elevilor având o
anumită apartenență etnică sau un anumit
status educațional al părinților este incorect
metodologic și conduce la rezultate
îndoielnice. Datele despre elevi trebuie
colectate direct de la elevi și părinți. În cadrul
unui proiect finanțat din fonduri europene s-a
încercat de către ARACIP evaluarea
rezultatelor școlilor în raport cu profilul social
al acestora – acesta a vizat însă doar 15% din
școlile de nivel preuniversitar din România
(selectate la sugestia Inspectoratelor școlare,
nu în manieră aleatoare) și s-a bazat în esență
pe declarațiile colectate de la reprezentanții
școlilor, nu pe declarațiile individuale ale
familiilor elevilor din școală, o procedură care
ar fi asigurat acurateţea datelor.
 Este oportun a lua în calcul rezultatele la
testele naționale standardizate – cele care
dau o măsură comună a educabilității
elevilor. Însă acestea trebuie considerate prin
raportare la nivelul unor subcategorii de
elevi, de profil social similar, controlând
astfel influența profilului socio-economic al
elevului asupra rezultatelor școlare. Altfel
spus, pentru a evalua obiectiv rezultatele la
testele naționale este necesar să comparăm
rezultatele înregistrate de elevi provenind din
aceleași medii sociale, dar care învață în școli
diferite. În acest fel, ne-am da seama care
școli performează cu adevărat, și care doar
profită de „materialul clientului” (anume, de
elevi provenind din familii educate și cu venit
peste medie). Datele centralizate de ARACIP
nu permit o analiză de asemenea factură.
 Alături de procedura instituită de ARACIP,
o altă procedură de asigurare a calității
invocată de respondenți este cea gestionată
de Inspectoratele Școlare - aceasta are în
vedere mai ales evaluarea activității didactice
a personalului din școală. În esență, filosofia
de evaluare de acest tip are la bază analiza
”hârtiilor” elaborate de cadrele didactice pe
parcursul predării (plan de lecții, schițe ale

surprindă real gradul de progres al elevilor la
clasă, în timp, ca efect al serviciilor
educaționale
furnizate;
metodologia
adecvată în acest caz este studiul
longitudinal, prin măsurarea evoluţiei
competenţelor reale ale elevilor în timp, la

diferite momente succesive, de către experţi
independenţi. Cei intervievați consideră că
rezultate de acest tip, care descriu progresul
real înregistrat de elevi, ar reflecta adecvat
aportul și calitatea educației furnizate.
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II. Cum putem face din SAC un stimul pentru creșterea rezultatelor educaționale ?
elevilor în vederea unor rezultate bune la
Sistemul de asigurare a calității este un
testele naționale standardizate, organizarea
element în cadrul unei configurări socioinstituționale care condiționează succesul
de activități extrașcolare, etc. Această pârghie
procesului educațional din România. În fapt,
de generare a calității educației școlare se
SAC așa cum este el creionat și instrumentat
manifestă mai ales în cazul școlilor unde
în România nu este ineficient în sine, ci este
directorii au fost în funcție sau au fost cadre
ineficient mai degrabă în contextul condițiilor
didactice în școală o perioadă mai lungă de
sociale și instituționale în care educația
timp și au putut elabora o strategie de acțiune
preuniversitară este pusă în act în țara
pe termen lung; în cazul școlilor unde
noastră. Care ar fi în România acele elemente
conducerea a fost des schimbată cu profesori
reale care condiționează calitatea școlară?
veniți din afara școlii (caz frecvent, având în
Care sunt ”butoanele” care pot genera
vedere că poziția de director este înalt
realmente rezultate la nivelul creșterii
dependentă de susținerea politică, directorii
rezultatelor educaționale în rândul elevilor?
fiind numiți de Inspectoratul Școlar, nu aleși)
Cercetarea derulată a evidențiat că există
această pârghie se manifestă mai slab.
mecanisme reale care ”împing” anumite școli
Efectul negativ al funcționării acestor
către asigurarea unor servicii educaționale de
mecanisme
de
generare
a
calității
calitate, dar care produc şi profunde efecte
educaționale este însă creșterea disparităților
indezirabile. Unul dintre acestea constă în
între serviciile educaționale furnizate de școli
concurența dintre școli în atragerea de elevi
– școlile cu bun renume, cu localizare
buni (buni în sensul că provin din familii cu
rezidențială avantajoasă, care atrag elevi din
statut social ridicat – părinți intelectuali, cu
familii cu status ridicat se dezvoltă și mențin
situația financiară stabilă, mai implicați în
un nivel al serviciilor educaționale ridicat (prin
actul școlar și cu care cadrele didactice pot
atragerea cadrelor didactice mai valoroase,
coopera facil pentru educația copilului). În
prin stabilitate mai mare pe post a cadrelor
acest cadru, școlile urmăresc să își păstreze un
didactice, prin implicare parentală mai mare,
bun renume, să își păstreze / să atragă cadre
prin acces mai facil la resurse de dezvoltare,
didactice apreciate de către părinți, cu
etc.). În schimb, școlile cu pondere ridicată de
experiență. O miză deosebită în acest proces
elevi din medii defavorizate sunt evitate de
o are renumele cadrelor didactice de nivel
părinții cu un statut social ridicat și sunt puse
primar, unul dintre principalele elemente
în fața problemelor ridicate de suportul
urmărite de părinți în alegerea școlii unde
parental scăzut, probleme de incluziune
decid să își înscrie copilul. Cercetarea a
socială, fluctuație mare a cadrelor didactice,
semnalat că există și un alt element important
etc.
care determină alegerea școlii, și anume
În acest context, rolul SAC ar putea fi acela
percepția vizavi de componența socială a
de a identifica aceste disparități, de a
școlii - părinții din medii favorizate evită
evidenția și mai ales de a sprijini eforturile
școlile unde sunt concentrați elevi din familii
specifice, mult mai complexe, ale școlilor care
dezorganizate, dezavantajate, de etnie romă,
sunt nevoite să gestioneze grupuri mari de
etc. În acest cadru, conducerea școlii depune
elevi din medii defavorizate, cu risc de
efortul de a asigura pregătirea suplimentară a
abandon, etc.

Cercetarea derulată arată însă că SAC
este mai degrabă un sistem paralel cu aceste
mecanisme reale identificate de generare a
calității educaționale. Cum s-ar putea cupla
SAC la aceste mecanisme care determină
calitatea educației preuniversitare? Răspunsul
implică două aspecte corelative: A) funcțiile

pe care le poate îndeplini SAC și B) realități ale
politicilor educaționale specifice contextului
românesc. Pentru a genera efecte, funcțiile
SAC trebuie raportate în permanență la
configurarea
specifică
a
procesului
educațional.

A. Funcții potențiale ale SAC în învățământul preuniversitar

B. Dihotomii opționale ale politicilor cu rol configurator asupra proceselor educaționale
1. accent pe privatizarea serviciilor educaționale vs. finanțare publică;
2. stimularea concurenței între școli vs. alocarea elevilor pe circumscripții de rezidență pentru
asigurarea unui număr minim de elevi necesari funcționării fiecărei școli;
3. descentralizarea managementului școlar vs. concentrarea planurilor de management școlar la
nivel central;
4. ruta scurtă de responsabilitate (short route of accountability, cetățeni în raport cu furnizorii de
servicii educaționale) vs. ruta lungă de responsabilitate (long route of accountability, triadă între
cetățeni, decidenți și furnizorii de servicii educaționale);
5. accent pe proceduri în monitorizarea procesului educațional vs. accent pe rezultatele obținute;
6. organizare elitistă a școlii vs. organizare mixtă a școlii (ideea de a concentra sau nu elevii buni în
anumite clase/școli).
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1. Evaluarea serviciilor educaționale cu accent pe finalitatea acestora. Evaluarea autentică a
serviciilor educaționale se poate realiza doar prin focalizare cu precădere asupra rezultatelor de
profunzime, de lungă durată (outcomes) ale acestora și nu doar asupra elementelor de ”input”
educațional (proceduri, resurse alocate, organizarea managementului, etc.);
2. Identificarea aportului real al școlii la progresului elevilor. Evidențierea nivelului de plus
valoare adus de către profesori și unitatea școlară ”în sine” asupra rezultatelor școlare, separat
de aportul adus de către familiile elevilor – nivelul de progres al elevilor;
3. Realizarea unui benchmarking între școli. Furnizarea de repere pentru evaluarea de către
beneficiari a calității serviciilor educaționale, contribuție la construirea renumelui școlii,
publicarea într-un format comparativ accesibil, destinat publicului larg, a datelor cu privire la
profilul și evaluarea unităților școlare (rezultând într-un ghid orientativ pentru părinți în
alegerea școlii);
4. Stimularea implicării părinților și autorităților locale. Identificarea caracteristicilor și gradului
de participare parentală la activitatea școlară, implicarea autorităților locale, colaborarea dintre
cadrele didactice și părinți / reprezentanții autorităților locale. Un aspect important este gradul
de reprezentare a intereselor părinților din grupuri vulnerabile în procesul școlar;
5. Intervenție pentru educație particularizată la caracteristicile școlii. Identificarea mijloacelor de
intervenție la nivelul particular al fiecărei școli care conduc în mod direct la creșterea calității
serviciilor educaționale reflectate în rezultate; instruirea conducerii școlilor pentru utilizarea
acestora;
6. Promovarea incluziunii sociale. Identificarea dificultăților specifice școlilor care gestionează
grupuri semnificative de elevi din medii defavorizate, efectele acestora asupra rezultatelor
școlare, evidențierea gradului de incluziune educațională la nivelul unităților școlare;
identificarea de soluții de intervenție specifice.

Se pot configura în acest context cel puțin
două scenarii opționale de politică
educațională fiecare cu plusuri si minusuri: 1)
unul în care atribuțiile în gestionarea calității
educației sunt plasate la nivelul comunității,
autonomia și responsabilitatea locale
devenind mai ridicate și 2) unul în care
responsabilitatea calității educației este
plasată prioritar la nivelul autorității centrale,
actorii locali sunt executanți ai direcțiilor de
acțiune stabilite la nivel central.
În aceste două scenarii, funcțiile potențiale
ale SAC pot contribui mai mult sau mai puțin
la creșterea rezultatelor educaționale ale
elevilor. Vom discuta aceste două scenarii
separat.
Înainte însă mai facem precizarea că
România nu a instrumentat distinct, în formă
pură, nici unul din aceste scenarii. În prezent
există doar tendințe, uneori stipulate formal
dar neaplicate de facto, către o variantă sau
alta dintre aceste două scenarii. Vom exprima
în final recomandarea noastră pentru
configurarea SAC a educației preuniversitare,
astfel încât să răspundă adecvat realității
românești.
Scenariul 1: Autonomie pentru comunitate și
conducerea școlii

Scenariul 2: Școala este un executant al
directivelor autorității centrale
În acest scenariu perspectiva de lucru este
”de sus în jos”. Nivelul central are inițiativa
politicilor educaționale și a managementului
școlar, își păstrează pârghiile de control și
sancțiune, finanțarea educației este în
principal suportată din fonduri publice, cu o
mai restrânsă autonomie în execuția
bugetară, iar școlilor li se alocă anual elevi în
acord cu o schemă standard (de exemplu,
copiii arondați școlii devin elevi ai școlii, așa
cum este stipulat azi în Legea Educației din
România). Concurența între școli devine un
stimul redus al calității educaționale. Evident
este
accentuată
ruta
lungă
de
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Este scenariul specific perspectivei de ”jos
în sus” în generarea politicilor publice. Se
pune accent mai degrabă pe descentralizarea
managementului școlar, pe responsabilizarea
comunității și a școlii, pe o rută scurtă de
responsabilizare (educația este în principal o
„tranzacție” între beneficiarii și furnizorii de
servicii educaționale, aceștia din urmă fiind
„trași la răspundere” de către beneficiari
pentru calitatea serviciilor prestate). În acest
caz, concurența dintre școli ca furnizori de
servicii educaționale este stimulată, și de
asemenea,privatizarea serviciilor educaționale
este o opțiune serioasă luată în calcul. Un
corolar al unui asemenea scenariu este și
tendința de a organiza pe criterii elitiste
școala și clasele.
În acest scenariu, funcțiile SAC care ar
conduce eficient la creșterea rezultatelor
educaționale ale elevilor ar consta în
furnizarea de repere pentru evaluarea

serviciilor educaționale de către beneficiari și
evidențierea aportului adus de furnizorul de
servicii educaționale, separat de aportul adus
de familie. Acest lucru ar fi util din perspectiva
pieței concurențiale a educației care s-ar
prefigura în acest caz - beneficiarii ar avea
nevoie de repere pentru a lua o opțiune în
câmpul educațional. În acest scenariu, crește
însă vulnerabilitatea grupurilor defavorizate,
scade capacitatea incluzivă a școlii.
Trebuie
să
fim
conștienți
că
descentralizarea în sine nu trebuie fetișizată,
ea poate avea ca efect pervers creșterea
disparităților între calitatea serviciilor
educaționale primite de elevi din diferite arii
sociale. Atunci când comunitatea își
administrează școala, de obicei cuvântul de
ordine îl au părinții din elită, din medii
favorizate – cu educație, cu resurse, etc.
Stimularea privatizării serviciilor educaționale
are un efect similar. În general, regulile de
egalizare a învățământului, de sprijinire a
elevilor din medii vulnerabile sunt impuse mai
degrabă în manieră top-down, de la nivel
central - politica națională are asumat un
învățământ incluziv și asigurarea egalității de
șanse. La nivel local miza egalizării de șanse
este mai puțin conștientizată și cunoscută. A
lăsa inițiativa de management educațional
exclusiv la nivel local în context românesc
poate conduce la accentuarea diferențelor
între grupuri de elevi în funcție de statutul
social al familiei.

responsabilitate, decidenți publici devin actori
importanți în procesul de generare și
asigurare a calității educaționale. Se pune
accent pe monitorizarea procedurilor de lucru
la nivelul școlii și este asumat obiectivul
incluziv la școlii, asigurarea de egalitate de
șanse.
În acest scenariu funcția SAC este de a
arăta gradul de incluziune școlară, obstacolele
în a asigura egalitate de șanse școlară și

identificarea mijloacelor de intervenție
managerială care pot conduce la creșterea
rezultatelor educaționale ale elevilor. Se pune
mai puțin accent pe rezultatele în sine ale
unității școlare și pe aportul adus de furnizorii
de servicii educaționale, accentul cade pe
verificarea respectării procedurilor. Se tinde
către uniformizarea calității serviciilor
educaționale, standardizarea acestora – fără a
exista o garanție că asta se și întâmplă.

III. Recomandarea noastră
furnizorul de servicii, pe evaluarea gradului de
incluziune al școlii.
Recomandarea noastră în acest cadru
vizează reconfigurarea SAC astfel încât acesta
să răspundă celor șase funcții precizate: 1)
evaluarea serviciilor educaționale cu accent
pe finalitatea acestora, 2) identificarea
aportului real al școlii la progresului elevilor,
3) realizarea unui benchmarking între școli, 4)
stimularea implicării părinților și autorităților
locale, 5) intervenție pentru educație
particularizată la caracteristicile școlii, 6)
promovarea incluziunii sociale. Astfel, deși
sistemul nostru educațional preuniversitar
este încă un hibrid care pendulează între
dezideratul descentralizării și al centralismului
în managementul școlar, SAC poate fi
reformat pentru a stimula calitatea
educațională. Îndeplinite adecvat, funcțiile
anterior menționate pot deveni factori
determinanți semnificativi ai educației
școlare. Prezentăm mai jos sintetic funcțiile pe
care le avem în vedere și măsurile concrete
prin care acestea ar putea fi îndeplinite:

1. Evaluarea serviciilor educaționale cu accent pe finalitatea acestora
I.

II.

4

Reorientarea focalizării de la evaluarea input-urilor (procese, proceduri de TI, UI 4
organizare) asupra evaluării rezultatelor de profunzime, de lungă durată
(outcomes) ale furnizării serviciilor educaționale.
Accent mai ridicat pe evaluarea externă a serviciilor educaționale și îmbunătățirea OI, UI
evaluării interne / autoevaluării, pentru generarea unei reale culturi a calității;
recomandăm ca în procedurile de evaluare externă să fie utilizate teste specifice de
evaluare a rezultatelor similare ca esență testelor aplicate în cadrul studiului PISA și
unitatea de analiză să fie elevul / familia acestuia (satisfacţia beneficiarilor).

Prescurtările semnifică: TI – trebuie implementat; OI – oportun de implementat; GI – greu de implementat; UI – ușor de implementat.
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Am spus deja că nici unul dintre cele două
scenarii nu caracterizează în stare pură
sistemul educațional românesc. Se dorește
descentralizare în educație, există o astfel de
strategie încă din 2005, dar unitățile școlare
încă nu au autonomie financiară deplină.
Există un anumit procent din curriculum la
dispoziția școlii conform Legii Educației și se
preconizează autonomia școlilor în alegerea
cadrelor didactice. Legea prevede participarea
reprezentanților autorităților locale și a
părinților în Consiliul de Adminsitrație al
școlilor (forul decident asupra măsurilor de
management), dar încă nu există o
metodologie care să precizeze modalitatea de
funcționare a acestora sau modalitatea de
selecție a părinților în cadrul acestora.
În acest cadru SAC funcționează, așa cum
am arătat, ca o structură formală, o formă
fără fond, care pune accent pe verificarea
procedurilor de predare și management
școlar, și aproape deloc pe rezultatele
obținute, pe identificarea aportului adus de

Reformarea activității și funcțiilor CEAC astfel încât aceasta să se focalizeze pe TI, GI
evaluarea serviciilor educaționale și pe identificarea mijloacelor de intervenție
pentru creșterea calității în educație, devenind un actor de facto în procesul
educațional din școală.
2. Identificarea aportului real al școlii la progresul elevilor

III.

Acest deziderat poate fi atins utilizând metode de testare ”longitudinale”, adică OI, GI
urmărind progresul elevilor (și ne referim aici la un progres la nivel de competențe)
din momentul inițial în care încep să beneficieze de servicii educaționale, apoi pe
parcurs, în momente succesive ulterioare. Există metodologii consacrate în
sociologie de evidențiere a evoluției unei variabile (progresul nivelului de
competențe școlare) controlând efectul schimbărilor în timp ale altor variabile
explicative cu care corelează (una dintre acestea, documentată cu claritate în
literatura de specialitate, este participarea la educația preșcolară
instituționalizată).
3. Realizarea unui benchmarking între școli

IV.

V.
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VI.

Elaborarea unui profil al fiecărei școlii evaluate care să conțină date privind:
TI, UI
a) portofoliul școlii: ponderea profesorilor titulari, vechimea în profesie și pe post a
profesorilor, principalele inițiative de îmbunătățire a performanțelor elevilor,
vechimea pe post a conducerii școlii, rezultatele școlii la teste naționale
standardizate (ponderea elevilor cu note sub 5, între 5 și 6, etc.) – pe întreaga
școală, dar și pentru subgrupuri de elevi de profil social diferit. De ex., o școală
poate arăta că deși are rezultate per total mai slabe decât alta, totuși are rezultate
similare sau mai bune în rândul elevilor de un anumit profil social (studii medii, cu
venituri reduse, din familii defavorizate). Astfel de date se pot constitui și într-un
veritabil ghid orientativ pentru părinți;
b) satisfacția beneficiarilor, date colectate de la toți părinți sau pe bază de eșantion
reprezentativ referitor la: gradul de satisfacție al părinților vizavi de calitatea
predării materiilor de bază (matematică, română), gradul de satisfacție vizavi de
siguranța din școală, gradul de satisfacție vizavi de relația elevului cu colegii, relația
cu ceilalți părinți, gradul de satisfacție vizavi de obiectivitatea acordării notelor la
clasă, satisfacția vizavi de condițiile de învățare (încălzire pe timp de iarnă,
mobilier, etc.);
c) profilul social al elevilor: ponderea elevilor defavorizați din școală, ponderea
elevilor din familii cu statut educaţional diferit (scăzut, mediu, înalt), ponderea
elevilor romi, etc. identificată pe baza răspunsurilor individuale ale familiilor
elevilor. Datele pot fi colectate la clasa I sau în momentul înscrierii în școală, prin
fișă standard stabilită la nivel central. Mare parte din învățători oricum colectează
astfel de date pentru a-și cunoaște profilul elevilor din clasă.
Analiza rezultatelor la testele naționale standardizate și compararea acestora cu TI, UI
rezultatele altor școli de profil similar. Analiza diferențiată a rezultatelor în funcție
de materia de studiu, în funcție de profesorii care au predat o anumită materie, în
funcție de alte variabile care pot explica rezultatele școlare și care pot fi adresate
prin intervenție focalizată. Complementar cu analiza rezultatelor la testele
naționale standardizate, este dezirabilă și evaluarea rezultatelor educaționale la
nivel de abilități și competențe reale prin testarea pe șablonul PISA a elevilor din
fiecare școală evaluată. Acesta este un mijloc util atât pentru beneficiari (familii)
indicând mai adecvat măsura în care școala pregătește pentru provocările reale ale
vieții, cât și pentru școală și decidenții publici, indicând distanța dintre rezultatele
oficiale școlare (teste naționale) și rezultatele la testele de abilități și competențe.
Evaluarea acestor rezultate, pentru a fi obiectivă, trebuie să se raporteze la
condiționalitățile originate în profilul școlii (ponderea elevilor provenind din familii
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din medii devaforizate, etc.).
4. Stimularea implicării părinților și autorităților locale
Dezvoltarea capacității personalului din Primării în materie de politică OI, GI
educațională. Autoritățile locale pot deveni un partener viabil al unităților
școlare în procesul de management școlar doar în condițiile în care reușesc să
dezvolte o înțelegere adecvată a mizelor și provocărilor acestuia.
VIII.
Metodologie pentru selectarea transparentă a părinților în Consiliul de TI, UI
Administrație al școlilor. În prezent nu este clar cum sunt selectați părinți în
Consiliul de Administrație. În practică, profesorii dintr-o anumită școală ai căror
copii sunt înscriși în școala respectivă ajung uneori să facă parte din Consiliul de
Administrație în calitate de părinți, dând naștere unui conflict de interese rareori
sancționat.
IX.
Creșterea capacității asociațiilor naționale de părinți de a contribui la elaborarea OI, UI
politicilor publice educaționale. Situația actuală pare a sugera că rolul acestora
este mai degrabă minimal.
5. Intervenție pentru educație particularizată la caracteristicile școlii
VII.

Realizarea individualizată, la nivelul unității școlare evaluate, a unei analize TI, GI
pentru identificarea provocărilor specifice școlii care, odată abordate, pot
conduce la îmbunătățirea rezultatelor școlare la teste naționale standardizate –
în unele cazuri poate fi vorba de probleme legate de neparticiparea parentală,
pondere largă de copii din medii defavorizate, cu absenteism ridicat; în alte
cazuri poate fi vorba de gestionarea fluctuației mari de personal; în alte cazuri
poate fi vorba de necesitatea investiției în excelență, în școli cu pondere de elevi
din medii favorizate, cu aspirații ridicate, etc. Clasica analiză SWOT trebuie
precedată de colectare de date prin metode sociologice consacrate – interviuri
individuale de profunzime, focus grupuri, sondaje.
6. Promovarea incluziunii sociale
X.

Este recomandabil ca procesele de evaluare școlară în cadrul SAC să vizeze și TI, UI
gradul în care școala promovează incluziunea educațională. În acest caz se
evaluează aspecte precum gradul de părăsire școlară reală a populației de elevi
în circumscripția deservită de școală, performanța școlară reală a elevilor,
fenomenele de segregare școlară sau discriminare (inclusiv la nivel preșcolar).
Analiza statistică trebuie pornită de la realitatea din teren a populației deservite,
nu de la datele raportate de școală. Acest lucru este cu atât mai necesar cu cât în
școală există grupuri semnificative de elevi din medii defavorizate (familii cu stoc
educațional redus, elevi romi, elevi din familii monoparentale, din familii cu
resurse scăzute, etc.). În mod distinct oportunitatea programelor de tipul ”Școală
după școală” trebuie analizată, dar și alte măsuri de intervenție care nu necesită
resurse deosebite (precum reorganizarea claselor cu număr mai mic de elevi,
cooperarea cu organizațiile non-guvernamentale, etc.) și care conduc la
creșterea incluziunii educaționale în cadrul școlii.
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XI.
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