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Politicile educaţionale ale Româ-

niei sunt corelate cu politicile educaţiei 

ale Uniunii Europene, calitatea educa-

ţiei fiind asigurată atât prin procese in-
terne, cât şi prin procese externe. Pro-

cesele interne pentru asigurarea calităţii 

educaţiei au în vedere planificarea şi 
realizarea efectivă a rezultatelor aştep-

tate ale învăţării, monitorizarea rezul-

tatelor, respectiv autoevaluarea şi apli-
carea măsurilor reglatoare. Monitori-

zarea şi evaluarea externă a rezultate-

lor este realizată de către Agenţia Ro-

mână de Asigurare a Calităţii în Învă-
ţământul Preuniversitar (ARACIP), alte 

agenţii private înfiinţate legal şi recu-

noscute de către MECTS şi, respectiv, 
inspectoratele judeţene ale învăţămân-

tului preuniversitar. O Europă a cunoaş-

terii este unanim recunoscută drept un 

factor de neînlocuit pentru dezvoltarea 
socială şi umană, un factor capabil de a 

oferi cetăţenilor săi competenţele ne-

cesare pentru a face faţă provocărilor 
noului mileniu.  

Un moment de răscruce în învăţă-

mântul european modern îl reprezintă 
Declaraţia de la Salamanca. Conform 

Declaraţiei de la Salamanca (1994), 

„Şcoala reprezintă mijlocul cel mai efi-

cient de combatere a atitudinilor de 

discriminare”, un mijloc ce creează 

societăţi şi oferă educaţie pentru toţi. 
Menirea şcolii este de a asigura o 

educaţie eficientă pentru majoritatea 

copiilor şi de a îmbunătăţi eficienţa şi 
rentabilitatea întregului sistem de în-

văţământ”. Cele două obiective gene-

rale ale acestei declaraţii sunt: asigu-
rarea posibilităţii participării la educa-

ţie a tuturor copiilor, indiferent de cât 

de diferiţi sunt ei, calitatea educaţiei – 

cu referire la găsirea acelor dimen-
siuni ale procesului, ale conţinuturilor 

învăţării şi calităţii agenţilor educaţio-

nali care să sprijine învăţarea tuturor, 
să asigure succesul, să facă sistemul 

deschis şi eficient [5].  

Prin aplicarea procedurilor intro-

duse pentru calitate, politicile în dome-
niul educaţiei se corelează cu cerinţele 

europene privind calitatea în educaţie. 

Sistemul naţional de management şi 
asigurare a calităţii educaţiei cuprinde: 

 Structuri instituţionale – ARACIP 

la nivel naţional, Comisia de eva-
luare şi asigurare a calităţii 

(CEAC) la nivel local, alte struc-
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turi care vor fi stabilite la nivel 

naţional, judeţean şi local (la deci-

zia autorităţilor centrale şi locale). 

 Documente normative stabilite la 
nivel naţional, judeţean şi local – 

legi, hotărâri de guvern, ordine 

de ministru, metodologii, regula-
mente, decizii etc. 

 Documente reglatoare – ghiduri, 

manuale şi proceduri, strategii, 
proiecte programe şi planuri, 

analize şi rapoarte etc. 

 Instrumente de evaluare – ches-

tionare, ghiduri de interviu, fişe 
de observare a activităţii, fişe de 

evaluare, liste de verificare, fişe 

de analiză a documentelor etc. 
 Activităţi specifice – reuniuni, 

asistenţe la activităţi educaţionale, 

interviuri individuale şi de grup 
etc. 

Educaţia pentru toţi copiii este un 

imperativ pentru politicile şi practicile 

educaţionale, se pot determina orien-
tări şi direcţii noi, iar pentru practici, 

schimbările cerute sunt de profunzime 

şi de orientare. Direcţiile sistemelor de 
educaţie şi formare profesională con-

verg spre a facilita şi a asigura accesul 

complet la viaţa economică, politică şi 

socială pentru toţi cetăţenii. 
Exemplificăm două iniţiative care 

au conturat imaginea calităţii europe-

ne în educaţie: Procesul de la Bologna 
şi Procesul Lisabona. Primul (1999) a 

conturat spaţiul european al învăţămân-

tului superior (S.E.I.S.). În conferinţe-
le care au urmat acestuia, ţările semna-

tare s-au angajat ca, până în 2010, să 

realizeze: adoptarea unui sistem bazat 

pe două cicluri; implementarea siste-
mului de credite; recunoaşterea diplo-

melor; asigurarea dimensiunii sociale; 

învăţarea pe tot parcursul vieţii. 
În anul 2006, se afirmă că pentru 

integrarea în Uniunea Europeană edu-

caţia în România trebuie să iasă din 

mediocritate şi să fie performantă, că 

„performanţa sistemului de educaţie şi 

cercetare din România, precum şi 
competitivitatea acestuia pe piaţa 

europeană sunt lucruri extrem de im-

portante pentru ţara noastră” şi că 
„educaţia şi cercetarea sunt sisteme 

care creează valori”.  

Procesul de la Lisabona a stabilit 
ca obiectiv principal până în 2010 o 

creştere economică rapidă. Cum acest 

obiectiv se poate realiza numai cu 

oameni, au fost necesare şi schimbări 
în domeniul educaţiei [2]. 

Educaţia este produsul acţiunii 

oamenilor; ea poate fi explicată şi 
abordată prin prisma intenţiilor urmă-

rite şi a rezultatelor obţinute, activitate 

desfăşurată în vederea realizării unor 
finalităţi clare şi precise. Finalităţile 

educaţiei reprezintă orientările asuma-

te la nivel de politică a educaţiei în ve-

derea realizării activităţii de formare-
dezvoltare a personalităţii umane con-

form anumitor valori vizate în proiec-

tarea sistemului şi a procesului de în-
văţământ.  

Modelul de personalitate umană 

se conturează şi se realizează în trei 

ipostaze ale finalităţilor: idealul edu-
cativ, scopul educaţiei, obiectivele 

educaţionale [4, p. 36]. 

Idealul educativ este un model 
dinamic de personalitate definit şi so-

licitat de către societate, pe care edu-

caţia trebuie să-l formeze în procesul 
desfăşurării ei. El reprezintă finalita-

tea educaţională de maximă generali-

tate care orientează şi dirijează proce-

sul de instruire şi educaţie dintr-o pe-
rioadă istorică.  

Scopul educativ stabileşte inten-

ţii, aspiraţii pe termen mediu cu un 
grad mijlociu de generalitate determi-

nând, astfel, acţiuni, anticipând etape 
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şi operaţii, echilibrând aspectele for-

mative – informative – educative ale 

procesului de învăţământ şi, în final, 

imprimând o direcţie precisă întregii 
activităţi instructiv-educative.  

Obiectivele educaţionale antici-

pează transformările care urmează să 
se producă în cadrul unui proces de 

predare – învăţare – evaluare, asigură 

orientarea activităţii la nivelul proce-
sului de învăţământ şi desemnează ti-

pul de schimbări care trebuie realizat.  

Atunci când se trece de la idealul 

şi scopurile educaţiei la stabilirea con-
ţinuturilor educaţiei trebuie să se ţină 

cont de profilul educaţional aşteptat la 

sfârşitul curriculumului. La stabilirea 
conţinuturilor educaţiei se precizează 

ce cunoştinţe, deprinderi, priceperi sau 

comportamente concrete se vor realiza 
practic, cum anume şi în ce mod.  

Conţinutul învăţământului exprimă 

modul concret de realizare a scopuri-

lor şi obiectivelor educaţionale. În di-
dactica tradiţională, conţinuturile proce-

sului de învăţământ se exprimau prin 

cunoştinţe. Astăzi, alături de cunoştin-
ţe, sunt incluse capacităţile şi atitudi-

nile ce trebuie formate prin experien-

ţele de învăţare organizate în şcoală. 

Este vorba de funcţiile informative, cât 
şi cele formative ale învăţământului 

modern. Perspectiva curriculară asupra 

procesului instructiv-educativ presupu-
ne definirea obiectivelor, stabilirea cri-

teriilor de specificare şi concretizare a 

conţinuturilor şi reorientarea proiectu-
lui didactic asupra obiectivelor forma-

tive ale instruirii pentru transforma-

rea materiei de studiu în sursă de ex-

perienţă a elevului [3, p. 28]. 
Conţinutul învăţământului pre-

universitar este asigurat prin Curricu-

lumul naţional. Curriculumul naţional 
este ansamblul coerent al planurilor-

cadru de învăţământ, al programelor şi 

al manualelor şcolare din învăţămân-

tul preuniversitar. Acest ansamblu cu-

prinde o componentă comună pentru 

toate şcolile de acelaşi tip şi o altă 
componentă aflată la decizia şcolii. 

În timp ce conţinuturile învăţă-

mântului sunt reprezentate numai de 
valorile propuse de şcoală, în cadrul 

orarului şcolar (educaţia formală) şi de 

valorile din cadrul activităţilor extra-
şcolare, organizate de şcoală, de genul 

cercurilor tematice, concursurilor şco-

lare, cluburilor, excursiilor şi vizitelor 

organizate sub îndrumarea şcolii (edu-
caţia nonformală), conţinuturile edu-

caţiei au o sferă mai largă, ele înglo-

bând şi valorile asimilate de elevi din 
întregul lor univers existenţial (edu-

caţia informală). Un rol semnificativ, în 

acest registru de resurse educaţionale, 
îl au diverse instituţii sociale: familia, 

biserica, instituţiile culturale, artistice, 

muzeele, mass-media etc. Avându-se 

în vedere faptul că elevul este o per-
soană unică şi că el învaţă într-un ritm 

şi stil propriu, trebuie reconsiderat 

sprijinul pentru îmbunătăţirea educaţiei. 
Educaţia este o componentă a exis-

tenţei socio-umane, fiind un proces în 

desfăşurare, un fenomen ce funcţio-

nează în cadrul sistemului social. 
„Educaţia poate fi concepută într-un 

mod mai larg ca o întâlnire între indi-

vid şi societate, şi întreaga viaţă socia-
lă poate fi marcată de acest schimb 

permanent” [4, p. 66]. 

Caracteristica socio-umană ocupă 
un loc distinct, incluzând ansamblul 

proceselor naturale şi spirituale, care se 

constituie la nivelul societăţii, ca sistem, 

în urma activităţii membrilor săi şi a 
interacţiunilor care se stabilesc între ei. 

În sistemul de învăţământ românesc, 

cadrul activităţii educative şcolare şi 
extraşcolare constituie spaţiul capabil 

de a răspunde provocărilor societăţii 
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actuale, în sensul în care conceperea 

flexibilă a acesteia permite o continuă 

actualizare a conţinutului învăţării şi a 

metodelor didactice centrate pe elev, 
precum şi o monitorizare şi evaluare 

de calitate a rezultatelor învăţării. 

Totodată, particularităţile specifi-
ce facilitează implementarea noii 

abordări didactice prin care elevul de-

vine resursă, producător, lider de opi-
nie, deci participant activ. Pentru a sti-

mula dezvoltarea cognitivă, spirituală, 

interpersonală şi socială, activitatea 

educativă şcolară şi extraşcolară are 
mereu în atenţie nevoia de adaptare la 

cerinţele individuale, diverse, ale tutu-

ror copiilor, la interesele de cunoaşte-
re şi la potenţialul lor. Strategia accen-

tuează importanţa multiplicării experi-

enţelor pozitive înregistrate în dome-
niul activităţii educative şcolare şi 

extraşcolare şi impune extinderea spa-

ţiului de intervenţie în procesul edu-

caţional curricular, în scopul valorifi-
cării tuturor valenţelor educative ale 

conţinutului învăţării în interesul su-

perior al copilului. 
Evaluarea rezultatelor şcolare se 

referă la totalitatea proceselor şi pro-

duselor care măsoară natura şi nivelul 

performanţelor obţinute de elevi în 
procesul învăţării, la corelaţia dintre 

finalităţile procesului de instruire şi 

competenţele enunţate de curriculum 
şi la judecăţile emise în vederea adop-

tării unor decizii educaţionale. Este 

uşor de observat că performanţele 
şcolare depind, în mare măsură, de 

implicarea profesorilor în procesului 

de predare – învăţare – evaluare. La 

rândul său, modul de instruire ales de 
profesori este dependent de compe-

tenţele educaţionale, de standarde, de 

programele şi de manualele şcolare, 
de nivelul elevilor, de aspiraţiile pă-

rinţilor şi, nu în ultimul rând, de 

cerinţele economice şi de exigenţele 

societății. 

Strategia activităţii educative 

şcolare şi extraşcolare este proiectată 
conform următorului set de principii: 

principiul priorităţii educaţiei, ca res-

ponsabilitate asumată de guvernul 
României; principiul accesului egal la 

educaţie – conform Constituţiei şi 

Convenţiei ONU a Drepturilor Copi-
lului, fiecare copil are dreptul la edu-

caţie; principiul interculturalităţii; 

principiul continuităţii activităţilor 

care au caracter permanent şi se ba-
zează pe experienţa anterioară; prin-

cipiul complementarităţii formal – 

non-formal; principiul flexibilităţii 
organizaţionale şi informaţionale; 

principiul descentralizării autorităţii 

educaţionale şi al asigurării unităţii 
demersurilor educaţionale locale prin 

coordonare; principiul abordării glo-

bale, unitare, multidisciplinare şi in-

tegrate; principiul transparenţei im-
plementării strategiei, cu participarea 

societăţii civile, alături de instituţiile 

guvernamentale în vederea realizării 
obiectivelor; principiul cooperării – 

implementarea strategiei are la bază 

cooperarea instituţională, atât la nivel 

naţional, cât şi internaţional. 
Constatăm că promovarea şi im-

plementarea unor politici educaţiona-

le, care reflectă principiile unui mana-
gement descentralizat, constituie te-

melia unui învăţământ care creează 

elevilor posibilitatea unei adaptări 
socio-educaţionale reale. Strategia de 

descentralizare a învăţământului pre-

universitar aprobată prin Memorandum 

în Şedinţa de Guvern din 20 decem-
brie 2005 defineşte descentralizarea 

învăţământului preuniversitar ca fiind 

transferul de autoritate, responsabili-
tate şi resurse, a managementului ge-

neral şi financiar către unităţile de în-
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văţământ şi comunitatea locală. Des-

centralizarea se adresează manageri-

lor şcolari, membrilor consiliilor de 

administraţie şi autorităţilor locale cu 
responsabilităţi în domeniul educaţiei.  

Descentralizarea vizează introdu-

cerea unor mecanisme decizionale 
autonome, eficientizarea ofertei edu-

caţionale în raport cu nevoile locale, 

implicarea în actul educaţional a insti-
tuţiilor administraţiei publice interesa-

te de îmbunătăţirea actului educaţio-

nal, consolidarea relaţiei dintre şcoală 

şi comunitatea locală. 
O bună guvernare în contextul 

descentralizării şcolare trebuie să aibă 

un scop împărtăşit de către tot perso-
nalul şcolii, să respecte legislaţia în 

domeniu, să fie transparentă, să pună 

accentul pe învăţare şi pe un climat 
favorabil învăţării, să fie eficientă şi 

responsabilă. 

Ordonanţa de urgenţă OUG nr. 

75/2005 se referă la înfiinţarea celor 
două agenţii ARACIP şi respectiv 

ARACIS pentru asigurarea calităţii în 

învăţământul preuniversitar şi respec-
tiv în învăţământului universitar. Me-

canismele şi instrumentele introduse 

contribuie la sporirea calităţii servicii-

lor de educaţie şi formare profesionala 
din România. [7], [8]. 

Letiţia Hancheş, 2007, sintetizează 

dezbaterile actuale cu privire la rolul 
educaţiei şi al şcolii în societatea con-

temporană, care au generat conturarea 

de politici educaţionale prioritare pentru 
Uniunea Europeană. În acelaşi timp, 

există o serie de paradigme contempo-

rane, care promovează adaptarea şcolii 

la cerinţele şi posibilităţile elevului. 
Paradigmele educaţionale contem-

porane, cu privire la adaptarea şcolii 

la cerinţele şi posibilităţile de instruire 
ale elevului constituie argumentul 

pentru a dezvolta accepţiunea adaptă-

rii socio-educaţionale din perspectiva 

unor corelări cu noile reglementări ale 

sistemelor educaţionale şi ale politi-

cilor curriculare contemporane.  
Competenţele-cheie europene s-au 

stabilit în programul de lucru „Educa-

ţie şi Formare 2010” adoptat de Con-
siliul Europei la Barcelona în 2002; 

acestea reprezintă un pachet transferabil 

şi multifuncţional de cunoştinţe, abili-
tăţi şi atitudini de care fiecare individ 

are nevoie pentru dezvoltarea perso-

nală, incluziune socială şi inserţie pe 

piaţa muncii. Acestea ar trebui să fie 
dezvoltate până la sfârşitul şcolarită-

ţii/formării obligatorii şi ar trebui să 

constituie o bază pentru formarea con-
tinuă. În cadrul Consiliului Europei de 

la Barcelona din 2002, „Comisia Euro-

peană stabileşte obiectivul de a face din 
sistemele educaţionale şi de formare 

din Europa o referinţă de calitate pen-

tru întreaga lume până în 2010” [6]. 

Laura Şerbănescu evidenţiază ur-
mătorul plan de acţiune la nivel naţio-

nal cu privire la strategia de învăţare 

pe tot parcursul vieţii: 
 promovarea participării la învăţa-

rea permanentă; 

 regândirea parteneriatului siste-

mului de învăţământ cu comu-
nităţile locale; 

 recunoaşterea şi validarea învăţă-

rii nonformale şi informale; 
 orientarea educaţiei şi formării 

către dezvoltarea competenţelor 

transversale la orice vârstă; 
 modularizarea şi acces la parcur-

suri flexibile de educaţie şi for-

mare iniţială şi continuă; 

 sisteme de învăţare la locul de 
muncă etc. [10, p. 57]. 

Educaţia continuă/permanentă este 
un concept integrator, care înglobează 

toate dimensiunile actului educaţional 
atât sub aspect temporal (educaţie pe 
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toată durata vieţii – lifelong education), 

cât şi sub aspect spaţial, articulând toa-
te influenţele şi acţiunile exercitate asu-
pra educabililor într-o structură forma-
lă (şcoală, universitate), non-formală 

şi informală (life – wide education). 
În toate universitățile există un 

departament de pregătire (formare ini-

ţială şi formare continuă) a cadrelor 
didactice şi un departament de educa-
ţie continuă, deschisă şi la distanţă, 
care oferă programe de formare conti-

nuă pentru diverse categorii de specia-
lişti. Programele de formare continuă 
sunt supuse evaluării şi acreditării de 
către ARACIS (Agenţia Română pen-

tru Asigurarea Calităţii în învăţămân-
tul Superior).  

Elementele unei şcoli pot fi supu-
se procesului de dezvoltare, însă di-

recţiile strategice cele mai des prezen-
tate în lucrările de specialitate sunt: 
dezvoltarea politicii educaţionale a 
şcolii; îmbunătăţirea mediului fizic; 

dezvoltarea unei imagini pozitive a 
şcolii; dezvoltarea unei culturi organi-
zaţionale şi a unui climat pozitiv; dez-

voltarea resurselor umane; optimiza-

rea comunicării şi cooperării; stabi-
lirea de proceduri de luare de decizii; 
stabilirea unor proceduri de conduită 
pentru toţi membrii organizaţiei şco-

lare; realizarea unor legături mai 
strânse cu părinţii şi cu comunitatea. 
Măsura educaţiei este capacitatea ei 

de a putea să satisfacă cerinţele dez-
voltării lumii contemporane. În acest 
sens, se are în vedere atât lărgirea ariei 
şi conţinutului educaţiei, cât şi inova-

ţiile în conceperea şi efectuarea pro-
ceselor educative. 

În concluzie, evoluţiile politicilor 
educaționale ale evaluării impun re-

examinarea conţinuturilor specifice, 
care indică asupra obligativității res-
pectării unui cod deontologic, etic în 
evaluare, în termeni de cultură a eva-

luării la nivelul unor valori specifice 
evaluării obiective care pot constitui 
un cadru de referinţă valabil pentru 
definirea, formarea şi evaluarea com-

petenţelor profesionale ale cadrelor 
didactice în perimetrul şcolar. 
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