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MANAGEMENTUL  ÎN  SERVICIILE  EDUCAȚIONALE 

Laura IONESCU 

 
În societate, organizaţia şcolară promovează un cadru mai bine structurat care permite aplicarea 

normelor şi a regulilor definite la nivel general-instituţional la condiţii concrete, cu maximă 

eficienţă managerială. Aceasta presupune transformarea ,,actorilor şcolii“ în ,,agenţi 

organizaţionali“, capabili nu numai de reproducerea normelor instituţionale, ci şi de 

(re)adaptarea lor la condiţii de schimbare şi de inovare pedagogică. Practic, organizaţia şcolară 

susţine un proces de ,,reproducere lărgită“ a valorilor transmise de la o generaţie la alta, în 

termeni de adaptare şi readaptare continuă la nou..  

 
eficiență managerială, standarde instituționale, inovație pedagogică, servicii educaționale, activitate 
organizațională. 

 

In society the school promotes a well structured organization framework that allows application of the standards 
and the rules defined at the institutional level to real conditions, with maximum management efficiency. This 

involves converting the school actors into organizational agents, able not only to reproduce institutional rules, but 

also(re)adoption to changing conditions and pedagogical innovation. In fact, the school organization supports a 
wider reproductive process of the values passed on from one generation to the next, in terms of adaptation and 

continues rehabilitation. 

 
managerial efficiency, institutional standards, pedagogical innovation, education services, organizational activity 

 

 

 

În cadrul societăţii, învăţământul se constituie ca 

un subsistem particular care se supune în ultimă 

instanţă legilor de funcţionare şi de dezvoltare ale 

sistemului global. Ca atare, problematica unităţii de 

învăţământ şi a culturii sale organizaţionale trebuie 

plasată în contextul problematicii generale a 

societăţii în care unitatea şcolară funcţionează. 

Managementul educaţional este o concepţie 

integrativă explicită, o atitudine, o metodologie de 

acţiune orientată spre obţinerea succesului în 

educaţie, cuprinzând un ansamblu de principii şi 

funcţii, de norme şi metode de conducere prin 

intermediul cărora se asigură realizarea obiectivelor 

sistemului educativ. Indiferent de domeniul în care 

activează, managerul trebuie să stabilească 

obiective, să selecteze şi să pregătească personalul, 

să formeze echipe de lucru cu anumite competențe, 

să elaboreze mecanisme pentru monitorizarea şi 

coordonarea activităţilor, să evalueze rezultatele şi 

să procedeze la coordonarea activităţilor, să 

evalueze rezultatele şi să procedeze la schimbările 

necesare în anumite momente. 

Principalele funcţii ale managementului în 

serviciile educaţionale sunt: proiectarea, 

organizarea, coordonarea, adoptarea deciziilor şi 

evaluarea.  

 

1. Proiectarea şi planificarea 
 

În orice activitate managerială, proiectarea se 

referă la anticiparea, identificarea sau stabilirea 

unui cadru ori a unui model ipotetic de acţiune ce 

urmează a fi aplicat în scopul dezvoltării unei 

instituţii, iar planificarea reprezintă procesul de 

elaborare şi selectare a finalităţilor ce vor fi 

urmărite de-a lungul unei perioade de timp, precum 

şi a modalităţilor prin care acestea pot fi atinse, 

astfel încât modelul ipotetic proiectat să poată fi 

realizat în mod practic la un nivel cât mai înalt de 

eficienţă. În general, planificarea este percepută ca 

fiind un exerciţiu care constă în definirea 

obiectivelor specifice şi stabilirea mijloacelor 

necesare pentru atingerea obiectivelor respective, 

într-un anumit cadru temporal. 

Planificarea implică diverse responsabilităţi, 

unele dintre acestea referindu-se la conţinutul 

strategic (definirea obiectivelor, a priorităţilor şi a 

acţiunii), iar altele la aspectele organizatorice ale 

proiectului (organizarea resurselor disponibile şi a 

resurselor care trebuie căutate pentru îndeplinirea 

activităţilor planificate). Nu în ultimul rând, 

planificarea implică   evaluare, negociere şi 

procesul de selecţie şi luare a deciziilor. Stabilirea 

precisă a finalităţilor sau obiectivelor constituie un 

prim pas în procesul managerial şi implică fiecare 

nivel al organizaţiei, iar rezultatele planificării sunt 

reflectate în planurile de activitate. Pentru aceasta, a 

fost propusă o”tehnică în cascadă” care porneşte de 

la nivelurile superioare ale managementului şi 

ajunge până la cele mai mici structuri 

organizatorice, inclusive până la nivelul indivizilor 

care compun aceste structuri. Într-o organizaţie 
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unde obiectivele nu sunt întotdeauna clar definite 

sau sunt definite doar la nivelul ansamblului 

organizaţiei, nu şi la nivelul fiecărei structuri 

componente, este de dorit ca obiectivele să fie 

explicite într-o manieră operaţională sau să fie 

clarificate pentru fiecare unitate structurală în parte. 

Misiunea organizaţiei concentrează cele mai înalte 

scopuri ale organizaţiei şi exprimă în special 

valorile promovate, intenţiile fundamentale privind 

prezentul şi viitorul organizaţiei, tipurile de 

rezultate şi nivelurile de performanţă considerate ca 

dezirabile, toate acestea fiind cuprinse în așa-

numitele enunţuri de misiune. Altfel spus, misiunea 

organizaţiei reprezintă raţiunea sa de a fi, motivul 

fundamental pentru care organizaţia există. 

Viziunea organizaţiei reprezintă condiţia de bază 

pentru elaborarea clară a misiunii. Orice conducător 

poate formula misiunea organizaţiei pe care o 

conduce în condiţiile în care are viziune clară 

asupra a ceea ce înseamnă sistemul resurselor pe 

care le deţine, contextul în care funcţionează, 

aşteptările generale față de organizaţie, credinţele şi 

valorile fundamentale ale membrilor organizaţiei şi 

ale societăţii în care fiinţează aceasta. Cultura 

organizaţiei se referă la tot ceea ce înseamnă 

standarde colective de gândire, atitudini, valori, 

convingeri, norme şi obiceiuri care există într-o 

organizaţie şi care constituie etosul acesteia. Unul 

dintre factorii cei mai importanţi în construirea 

culturii organizaţionale se datorează 

particularităţilor interacţiunilor dintre angajaţi, 

leadership-ului şi calităţii comunicării 

organizaţionale. Strategiile reprezintă cadre 

generale de acţiune, de dimensionare şi alocare a 

resurselor necesare atingerii obiectivelor, ele 

conturează direcţiile şi modalităţile în care 

managementul organizaţiei intenţionează să 

realizeze scopul şi obiectivele planificate. 

Obiectivele reprezintă ţinte, finalităţi clare, stabilite 

pentru activităţile organizaţiei, spre care se 

focalizează şi alte funcţii manageriale. 

         Planificarea este procesul în urma căruia 

sunt stabilite obiective operaţionale, procedurile şi 

regulile. De asemenea, trebuie să existe o 

congruenţă internă între diferitele tipuri de 

obiective propuse şi acţiunile planificate pentru 

îndeplinirea lor. Acest lucru determină verificarea 

continuităţii între etape, a eventualităţii omiterii 

unor paşi, precum şi a posibilităţii realizării 

precipitate a obiectivelor. Planurile formale sunt 

documente scrise pe baza cărora sunt identificate 

diferitele etape de atingere a obiectivelor. Planurile 

pot viza perioade de timp scurte, medii sau lungi, se 

pot referi la elementele funcţionale, operaţionale 

sau la strategia organizaţiei. Planurile formale 

frecvent utilizate în managementul educaţional 

sunt: proiectul de dezvoltare instituţională sau 

planul strategic de dezvoltare şi planul operaţional. 

Cheia succesului planificării este reprezentată de 

perspectiva şi dinamica în care se realizează 

procesul, o ambianţă de încredere şi dialog între cei 

implicaţi în etapa de planificare constituie garanţia 

calităţii rezultatelor. 

 

2. Organizarea 
 

Organizarea este procesul complex, dinamic şi 

flexibil de selectare şi grupare a activităţilor pentru 

atingerea unor obiective comune, repartizarea 

responsabilităţilor de conducere pe compartimente, 

departamente sau niveluri ierarhice subordonate, 

investirea cu autoritatea necesară a persoanelor care 

au primit funcţii de conducere şi stabilirea unor linii 

de autoritate în cadrul organizației, precum şi a 

unor canale oficiale de comunicare prin care să se 

asigure coerența şi eficienţa intervenţiei şi 

activităţilor. În funcţionarea organizaţiilor, ca 

principiu de bază, autoritatea poate fi delegată, cu 

cât gradul de delegare a autorităţii este mai mare, 

cu atât organizaţia este mai descentralizată. În 

cadrul serviciilor educaţionale, delegarea autorităţii 

este deosebit de importantă, deoarece un grad 

ridicat de centralizare ar conduce la ineficienţa 

crescută, mai ales în condiţiile în care la nivelurile 

de bază ale managementului, în anumite situaţii, 

este necesară adoptarea urgentă a unor decizii. 

Delegarea autorităţii trebuie să se facă în 

conformitate cu principiul parităţii  managerul 

trebuie să delege către nivelurile inferioare acea 

marjă de autoritate care să coincidă cu gradul de 

responsabilitate a celui care o primeşte. În plus, 

conform principiului unităţii de comandă, fiecare 

subordonat trebuie să aibă un singur superior direct, 

astfel încât relaţia dintre cei doi să nu poată fi 

distorsionată de mesaje contradictorii. În sens 

practic, funcţia de organizare implică decizie 

managerială, rezultată dintr-un sistem specializat de 

posturi coordonate, şi constă în acţiuni destinate 

creării unui set stabil de funcţii şi a relaţiilor dintre 

ele. Funcţia de organizare urmăreşte sa creeze o 

structură care să permită îndeplinirea sarcinilor 

planificate şi să cuprindă relaţiile ierarhice 

necesare. 

        Structura unei organizaţii este considerată 

cadrul organizaţiei şi prezintă câteva caracteristici: 

stabileşte departamentele şi sarcinile posturilor 

individuale, precum şi responsabilii de realizarea 
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sarcinilor, clarifică ierarhia organizaţională, 

stabileşte canalele de comunicare, permite 

managerilor să aloce resurse pentru obiectivele 

definite prin activitatea de planificare. Scopul 

structurii organizaţionale este să permită obţinerea 

de către personalul organizaţiei a cât mai multe 

performanţe. Felul în care subordonaţii îşi 

îndeplinesc sarcinile, precum şi cerinţele pe care 

trebuie să le satisfacă sunt consecinţe ale deciziilor 

şi acţiunilor manageriale. 

 

 

3. Coordonarea 
 

Funcţia de coordonare urmăreşte armonizarea 

intereselor individuale sau de grup cu misiunea şi 

obiectivele organizaţiei. Resursele umane 

reprezintă principalul potenţial de creştere şi 

dezvoltare al unei organizaţii, în noua societate 

informaţională capitalul uman înlocuind capitalul 

financiar ca resursă strategică. Succesul unei 

organizaţii, gradul de competivitate a acesteia 

pornesc de la premisa că oamenii sunt bunul cel 

mai de preţ al organizaţiei. 

      Managementul resurselor umane este acea 

activitate organizaţională care permite folosirea cea 

mai eficientă a angajaţilor pentru a atinge scopurile 

organizaţionale şi individuale şi include mai multe 

tipuri de activităţi: analiza şi proiectarea fişelor de 

post, planificarea personalului, recrutarea, 

selectarea şi orientarea personalului, consultanţa 

oferită angajaţilor pentru viitorul carierei personale, 

evaluarea performanţelor, construirea de relaţii la 

locul de muncă, disciplină, controlul şi evaluarea 

funcţiilor personalului, programarea muncii. 

      Obiectivul principal în managementul 

resurselor umane este acela de a furniza 

persoanelor angajate pricepere şi experienţa în 

domeniul în care îşi desfaşoară activitatea pentru a 

obţine performanţe optime şi sigure. Obiectivele 

strategice, pe termen lung, au în vedere organizarea 

şi planificarea resurselor umane. Obiectivele 

generale urmăresc atragerea resurselor umane, 

reţinerea în organizaţie pe o perioadă mai mare de 

timp a resurselor umane, motivarea resurselor 

umane. Obiectivele operaţionale, de natura tactică 

şi administrativă, au în vedere activităţile vizând 

conducerea zilnică a grupurilor de acţiune. Din 

punct de vedere organizatoric, managementul 

resurselor umane în cadrul serviciilor educaţionale 

este responsabil de: planificarea resurselor umane 

în concordanţa cu obiectivele şi managementul 

general al organizaţiei, recrutarea şi angajarea 

personalului pe principiul competenţei, 

identificarea programelor de pregatire continuă şi 

antrenarea personalului în aceste programe (locale, 

regionale, naţionale sau internaţionale), elaborarea 

unui sistem de salarizare care să stimuleze 

obţinerea unor rezultate deosebite, dezvoltarea 

comunicării organizaţionale, integrarea rapidă a 

noilor angajaţi şi consilierea lor pe linie 

profesională, dezvoltarea unei culturi 

organizaţionale bazate pe un sistem de valori 

însuşit de toţi angajaţii, promovarea principiilor 

privind etica profesională. 

Un alt aspect important al managementului 

resurselor umane dintr-o organizaţie constă în 

planificarea personalului, adică procesul care ajută 

la strucurarea adecvată a resurselor umane. Acest 

proces presupune: identificarea nevoilor viitoare ale 

organizaţiei, compararea acestor nevoi cu resursele 

umane existente în prezent, estimarea numărului de 

angajaţi care trebuie să fie recrutaţi de către 

organizaţie la un moment dat. Analiza postului se 

referă la un proces sistematic de descriere a 

caracteristicilor importante ale unui post, prin care 

respectiva poziţie poate fi deosebită de alte posturi. 

Fişa postului cuprinde un sumar al sarcinilor şi 

cerinţelor esenţiale pentru funcţia respectivă. 

Analiza postului este procesul prin care aceste 

sarcini si cerinţe sunt identificate, iar fişa postului 

ar trebui să reprezinte un scurt sumar al rezultatelor 

acestei analize. Evaluarea performanţelor 

profesionale individuale este o parte foarte 

importantă a planificării şi administrării activităţilor 

legate de problema relaţiei salarizare-activitatea 

personalului şi reprezintă aprecierea măsurii în care 

angajatorul îşi indeplineşte responsabilităţile ce îi 

revin, în raport cu postul ocupat. 

          Pregătirea personalului asigură un grad înalt 

de profesionalism şi menţine standardul 

competenţelor la un nivel ridicat. Acest proces 

vizează toate persoanele angajate în cadrul 

organizaţiei şi poate fi de două tipuri: pregătire 

iniţială şi pregătire continuă. 

Motivaţia, în contextul selecţiei şi pregătirii 

personalului, un loc aparte îl ocupă motivarea 

persoanelor implicate în activităţile organizaţiei. În 

organizaţiile care oferă servicii educaţionale pot fi 

utilizate, urmatoarele strategii motivaţionale: 

încurajarea autoconducerii şi stimularea încrederii 

în resursele proprii pentru membrii organizaţiei, 

orientarea stilurilor manageriale pe organizaţie, 

înlăturarea barierelor şi crearea oportunităţilor de 

afirmare pentru membrii organizaţiei, încurajarea 

inovaţiilor şi diversificarea posibilităţilor de alegere 

pentru membrii organizaţiei, abordarea motivaţiei 
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în funcţie de stadiile profesionale şi de ciclurile de 

vârsta. 

 

4. Conducerea 
 

Funcţia de conducere se referă la promovarea 

comportamentelor favorabile atingerii obiectivelor 

organizaţiei, motivând personalul prin: folosirea 

diferitelor stiluri de conducere, calitatea relaţiilor 

interpersonale, modul în care sunt favorizate 

comunicarea şi cooperarea in cadrul organizaţiei şi 

modul de antrenare a personalului în procesul 

decizional. Practica din domeniul serviciilor 

educaţionale evidenţiază, că şi în alte domenii, cel 

puţin trei mari categorii de tipuri de conducere, 

devenite deja tradiţionale: tipul autoritar-aparţine 

concepţiei tradiţionale, se bazează pe o structură 

ierarhică fixă în care căile de comunicare sunt 

unidirecţionale, de sus în jos, tipul democratic şi 

participativ-se bazează pe un set de principii 

fundamentale: aderarea personalului la scopul şi 

obiectivele organizaţiei, subordonaţii îşi pot asuma 

răspunderi sporite în cazul unui management 

participativ, valorificarea imaginaţiei, a creativităţii 

şi spiritului inovator al intregului personal, tipul 

laisser-faire (permisiv, indiferent) se caracterizează 

prin atitudini de ezitare, expectativă, neutralitate 

faţă de problemele manageriale şi situaţiile 

conflictuale din cadrul organizaţiei. 

Managerul care îşi desfaşoară activitatea în 

cadrul serviciilor educaţionale trebuie să răspundă 

contiunuu solicitărilor unor factori de mediu, 

organizaţionali sau care aparţin unor repere 

temporal fixe, anterior stabilite. Orice manager, 

indiferent de domeniu, se confruntă cu o serie de 

roluri interpersonale, informaţionale şi decizionale. 

Alături de aceste roluri, analizând comportamentul 

managerial din domeniul serviciilor educaţionale, 

s-au putut evidenţia unele activităţi care întregesc 

setul de roluri, şi anume: observare, prelucrarea 

informaţiilor, control, practica efectivă în 

programele organizaţiei, planificare, coordonare, 

reprezentare, evaluare, gestionarea resurselor, 

îndrumarea personalului, negocieri, activităţi de 

marketing. Managerul de succes, indiferent de 

nivelul la care activează, el trebuie să fie atât un 

specialist în domeniul său, cât şi un bun om de 

echipă, care are nevoie de informaţii din alte ramuri 

şi domenii. Deoarece activitatea unui manager din 

sfera serviciilor educaţionale depinde de 

interacţiunea sa cu mai mulţi indivizi, asupra cărora 

nu are posibilitatea unui control direct, el trebuie să 

dispună de mai multe instrumente de control decât 

cele formale, folosite de managementul clasic.  

 

5. Adoptarea deciziilor 
 

Procesul decizional se referă în sens strict la 

alegerea unui mod operaţional de rezolvare a unei 

situaţii sau probleme din mai multe alternative 

existente. Din perspectiva unei abordări 

participative, deciziile de grup sunt foarte 

importante în managementul serviciilor 

educaţionale, stilurile autoritare de luare a deciziilor 

pot fi utilizate doar în probleme pur administrative 

şi la niveluri inferioare ale managementului.  

 În literatura de specialitate pot fi întâlnite mai 

multe tipuri de decizii: deciziile programate, 

neprogramate, decizii în condiţii de certitudine, în 

condiţii de risc, în condiţii de incertitudine. 

Managerii eficienţi sunt aceia care nu încearcă să 

rezolve toate problemele cu care se confruntă, ci 

sunt capabili să delege altora responsabilitatea 

luării unor decizii, rezolvând doar problemele care 

au o influenţă puternică asupra atingerii 

obiectivelor operaţionale. În literatura de 

specialitate pot fi întâlnite trei strategii principale 

de luare a unei decizii în cadrul unei organizaţii: 

strategii de optimizare, de satisfacere, strategia 

comparaţiilor succesive limitate. 

Managerii cu experienţă ştiu că eficacitatea unei 

decizii este determinată de două criterii: calitatea 

deciziei şi ataşamentul celor care trebuie să o 

implementeze. Calitatea deciziei este determinată 

de modul în care este desfăşurat procesul de luare a 

deciziilor, o decizie de calitate care nu e 

implementată potrivit este însă ineficace. 

Implementarea este determinată de ataşament, 

motiv pentru care gradul de implicare a celor care 

vor implementa decizia este vital pentru succesul 

procesului decizional. 

O orientare relativ nouă în domeniul 

managementul serviciilor educaţionale se referă la 

procesul creativ în luarea deciziilor de grup. Pentru 

rezolvarea creativă a unor probleme în cadrul unei 

organizaţii este necesară parcurgerea unei 

succesiuni de etape: 

 recunoaşterea unei probleme suficient de 

presante care să-i motiveze pe membrii 

organizaţiei pentru soluţionarea ei. 

 concentrarea informaţiilor, competenţelor şi 

resurselor necesare pentru soluţionarea 

problemei. 

 parcurgerea unei perioade de incubaţie în 

timpul căreia se caută soluţiile. 
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 apariţia ideilor în urma abordării problemei 

din perspective multiple sau în urma 

discutării diferitelor puncte de vedere, 

aceasta etapă are la baza intuiţia sau 

inspiraţia în rândul membrilor organizaţiei, 

care concură la rezolvarea problemei. 

 analiza soluţiilor propuse şi eventual, 

testarea lor în situaţii reale. 

 cceptarea soluţiei finale şi alocarea 

resurselor pentru aplicarea sa. 

 În cadrul procesului creativ de luare a 

deciziilor de grup putem întâlni două tipuri 

de dezbateri: 

 dezbaterile cu caracter constructiv-permisiv, 

permit soluţionarea rapidă a unei probleme 

prin parcurgerea unor paşi diferiţi. 

 dezbaterile care se bazează pe controverse, 

permit parcurgerea într-un ritm mai lent a 

procesului de identificare a soluţiilor unei 

probleme. 

 

6. Evaluarea 
 

Controlul poate fi considerat o fază finală în 

procesul managerial, constând în compararea 

stadiului la care s-a ajuns la un moment dat cu 

obiectivele planificate anterior. Controlul este 

necesar pentru a preveni eventuale situaţii de criză 

şi disfuncţionalităţi, protejând organizaţia şi 

favorizând performanţa în cadrul activităţilor 

desfăşurate de membrii acesteia. 

Evaluarea poate fi definită ca procesul prin care 

se obţin informaţii asupra calităţii, eficienţei şi 

dinamicii activităţilor manageriale sau asupra 

rezultatelor unui proiect ori plan de dezvoltare 

instituţională, prin raportare la obiectivele stabilite 

prin funcţia de planificare. 

Monitorizarea reprezintă procesul continuu prin 

care se ofera informaţii şi se asigură suport şi 

consultanţă subordonaţilor sau subsistemelor unei 

organizaţii pe parcursul derulării activităţilor 

stabilite prin funcţia de planificare. Un element 

important în procesul de control şi evaluare se 

referă la tipul de evaluare şi la ecuaţia personală a 

evaluatorului. Evaluările interne sunt realizate de 

persoane din cadrul instituţiei sau structurii care 

solicită evaluarea. O altă formă este autoevaluarea, 

caz în care cei ce alcătuiesc structura de coordonare 

evaluează proiectul ca un întreg sau numai anumite 

aspecte ale acestuia. Nu se recurge la un gest extern 

decât în cazul în care se cere moderarea sau 

facilitarea evaluării. Evaluarea este realizată de o 

persoană aleasă pentru abilităţile sale metodologice 

şi de regulă, pentru cunoştinţele pe care le deţine cu 

privire la obiectivul evaluării. 

Există moduri diferite de a defini evaluarea: 

• determinare a gradului de realizare a 

obiectivelor; 

• culegere de informaţii pentru adoptarea unor 

decizii; 

• apreciere a meritului, valorii unui proiect sau 

program; 

Evaluarea înseamnă "aprecierea sistematică a 

operaţiilor şi/sau a rezultatelor unui program sau 

unei politici, raportate la un set de standarde 

explicite sau implicite, un mijloc care contribuie la 

îmbunătățirea programului sau politicii". (Carol H. 

Weiss (1998) Evaluation: Methods for Studying 

Programs & Policies 2nd edition. Prentice Hall) 

 Din perspectiva altor autori, evaluarea 

înseamnă, acumularea sistematică de fapte, pentru a 

oferi informaţii despre realizările unui program în 

raport de efort, eficacitate şi eficienţa, în fiecare 

stadiu al dezvoltării lui". Aceiaşi autori consideră 

evaluarea ca fiind o "tehnică managerială care 

furnizează feedback informativ administratorilor 

programelor". (Carol H. Weiss (1998) Evaluation: 

Methods for Studying Programs & Policies 2nd 

edition. Prentice Hall) 

Prin urmare, evaluarea reprezintă un proces de 

apreciere a valorii, meritului şi calităţii unui proces, 

produs sau rezultat. 

Obiectul evaluării îl constituie: 

• componentele programului (obiective, 

resurse umane, materiale, procedurale 

(strategii de acţiune) şi de conţinut, 

populaţia-ţintă, timpul, sistemul managerial 

şi propriul sistem de evaluare); 

• proiectul programului; 

• implementarea programului; 

• rezultatele, efectele (impactul programului). 

Care sunt funcţiile şi scopurile evaluării? 

• oferă informaţii pentru adoptarea de 

decizii: utilitatea - evaluare formativă 

• controlul calităţii - evaluare sumativă 

• dezvoltă cunoştinte noi (apropiere de 

cercetare).  

Evaluarea serveşte unor scopuri diferite, care 

presupun criterii de evaluare diferite sau cel puțin 

ierarhizări diferite ale criteriilor. Evaluatorii ar 

trebui să menţioneze şi să explice clar scopurile 

evaluării, iar metaevaluarea să analizeze consensul, 

claritatea şi implicaţiile acestora. Rolul evaluării se 

manifestă în trei direcţii: controlul calităţii 

programului, ameliorarea sa şi, din punct de vedere 

epistemic, acumularea de noi cunoştinte teoretice în 

acest domeniu.                            
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Ce întrebări va adresa evaluarea? 

În mod tradiţional, evaluarea va adresa întrebari 

privind rezultatele unui program sau proiect 

educaţional, dar nu trebuie să se rezume la acestea, 

ci să se intereseze şi de scopurile programului, de 

proiectul/ strategia de implementare, de activitătile 

propriu-zise.  

Metaevaluarea poate analiza întrebarile care au 

fost adresate, daca sunt cele adecvate, dacă sunt 

complete etc. Este important să culegem date 

cantitative şi calitative, de la diferite categorii de 

beneficiari. Este, de asemenea, foarte important 

echilibrul dintre descrieri, observaţii, judecaţi şi 

recomandări. 

 

Cui serveşte evaluarea? 

• Care este audienţa, care sunt categoriile 

de beneficiari ai rezultatelor evaluative? 

• Care sunt aşteptările şi nevoile de 

informare ale publicului? 

De regulă, există mai multe categorii de 

beneficiari ai evaluării, iar nevoile lor de informare 

sunt diferite. De exemplu, evaluarea unei inovaţii 

educaţionale sau evaluarea unor programe şcolare 

interesează profesorii, elevii, părinţii, factorii de 

decizie, politicienii, managerii şcolari, editorii, 

sponsorii, cercetătorii şi nu în ultimul rând, 

cetăţenii - plătitori de taxe şi impozite. 

Prin urmare, proiectul unei evaluări trebuie să 

reflecte diferitele categorii de public, nevoile, 

interesele şi aşteptările lor şi modalităţile prin care 

se încearcă răspunsul la aceste nevoi. Dacă aceste 

aspecte sunt lăsate la voia întâmplarii, este foarte 

probabil ca evaluarea să eşueze în a răspunde 

nevoilor diferitelor categorii de beneficiari. Un 

raport de evaluare proiectat să răspundă nevoilor 

unor beneficiari nu va fi la fel de util şi altei 

categorii de public ţintă. Un exemplu în acest sens 

îl constituie evaluarea unui program de ameliorare 

a accesului la educaţie al copiilor defavorizaţi, 

iniţiat în Statele Unite în 1967. Două categorii de 

persoane interesate de evaluarea acestui proiect - 

educatorii şi politicienii, aveau aşteptări foarte 

diferite: educatorii erau interesați de "cum" pot 

reuşi proiectele individuale de acest tip, iar 

politicienii de "ce" s-a realizat în ansamblu, "cât" s-

a realizat din ceea ce s-a propus. Comisia de 

evaluare a decis asupra tipurilor de aşteptări şi a 

întrebărilor evaluative, fără a acorda atenţie 

nevoilor de informare diferite. Pe baza rapoartelor 

de evaluare realizate de fiecare şcoală în parte, 

comisia de evaluare a încercat elaborarea unui 

raport integrator, fără a ţine seama de faptul ca un 

singur raport de evaluare nu ar fi fost suficient de 

comprehensiv sau de adecvat fiecărei categorii de 

beneficiari. Rezultatul a fost dezastruos, însă a 

demonstrat importanţa identificării şi analizei 

nevoilor de informare. Culegerea datelor şi 

elaborarea raportului sunt direct influenţate de 

nevoile de informare, interesele şi aşteptările 

beneficiarilor. Dacă evaluatorii acordă atenţie 

acestor aspecte, există premise pentru a satisface 

criteriile de relevanţă, importanţă, scop şi timp.
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