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Abstract: Quality in education means ensuring the best conditions, complete and useful for each
teachable. Quality is dependent on the values of the society in which it operates that system of education.
Quality education expressed in values could be: democracy, humanism, equity, moral and intellectual
autonomy, the quality of interpersonal relations, enrichment of community, an optimal social and
professional integration, etc. The present paper proposes an evaluation, an analysis and a strategy for
improvement of quality management in education.
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Problema asigurǎrii şi menţinerii calitǎţii serviciilor educaţionale este una deosebit de
importantǎ cu un impact imediat , dar şi pe termen lung asupra beneficiarilor direcţi ai acestoraelevii, cât şi asupra beneficiarilor indirecţi- comunitatea, societatea etc.
Calitatea şi asigurarea acesteia nu se întâmplǎ, nu este opţionalǎ, ci este o cerinţǎ
imperativǎ a timpului pe care îl trǎim din cel puţin patru motive: moral (elevii sunt cei cǎrora
trebuie sǎ li se asigure o educaţie care sǎ fie ,,cea mai bunǎ”, contextual (şcolile sunt într-o
interacţiune dinamicǎ şi continuǎ cu societatea şi comunitatea cǎrora le aparţin . Contextul în
care acestea îşi desfǎşoarǎ activitatea este într-o continuǎ luptǎ pentru calitate, ceea ce impune
pentru toate instituţiile o creştere a interesului pentru calitate.), supravieţuirea (societatea de azi
este una concurenţialǎ), responsabilitatea (şcolile sunt supuse în mod constant aprecierii şi
evaluǎrii celor pe care îi serveşte: elevi, pǎrinţi , comunitate, societate. Şcoala este un bun al
comunitǎţii şi va trebui sǎ dea socotealǎ pentru ceea ce face, motiv care impune existenţa unor
strategii interne de asigurare şi menţinere a calitǎţii.)
Şcoala româneascǎ trebuie sǎ iasǎ din normele stricte ale ideii de transfer de cunoştinte
cǎtre elevi, idée care încǎ mai stǎ ca temei de bazǎ a tot ceea ce şcoala face sau trebuie sǎ facǎ.
Şcoala sǎ fie locul unde elevii primesc informaţii, dar accentul sǎ nu cadǎ pe dimensiunea
informativǎ, ci din ce în ce mai mult pe formare, integrare, relaţionare.
Valorile instituţionale şi viziunea sunt importante deoarece ele dau direcţie şi sens
instituţiei, asigurǎ consecvenţa în acţiune, motiveazǎ şi promoveazǎ angajaţii, pun bazele culturii
şcolii.
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Într-o economie de piaţă funcţională în care concurenţa este acerbă, prestatorii de servicii
educaţionale (învăţământ de stat şi particular) sunt constrânşi să ţină cont de cerinţele societăţii
şi, din ce în ce mai mult, de nevoile consumatorilor de educaţie.
Tinerii din ziua de astăzi au acces facil şi rapid la diverse surse de informare, devenind
astfel tot mai bine informaţi şi, în acelaşi timp, mai exigenţi în privinţa actului educaţional. Din
aceasta cauza managerii şcolari trebuie să acorde o atenţie deosebitǎ calitǎţii procesului
educaţional în toate etapele sale. Ei trebuie să ştie cum să obţină calitatea educaţională, să o
poată evalua şi să o îmbunătăţească.
Toate aceste competenţe impun managerului şcolar, responsabilului Comisiei pentru
Evaluarea şi Asigurarea Calităţii şi echipei ce formează această comisie, o bună pregatire în
domeniul managementului calităţii educaţionale, fără de care calitatea rămâne doar un deziderat
la nivel declarativ.
Un serviciu educaţional de calitate înseamnă că este adecvat atât finalităţilor majore ale
sistemului (cadrul normativ general specific, curriculumul naţional, calificările obţinute la
absolvire, sistemele de evaluare), cât şi unor nevoi reale şi cunoscute, prezente şi de perspectivă,
ale fiecărui actor educaţional în parte, fie el individ sau comisie metodică. Acest concept
favorizează exprimarea dreptului fiecărei persoane de a fi diferită de alta, de a avea nevoi şi
interese personale şi profesionale diferite de ale altor persoane, de a parcurge un drum propriu în
viaţă, pe lângă integrarea optimă în societate.
Calitatea este un concept nou pe care elevii nu îl pot înţelege cu uşurinţă, mai ales pentru
că privesc cu reticenţă aceste schimbări în sistemul de educaţie. Avem de a face cu o abordarea
foarte novativă a conceptului de calitate prin aceea că se încearcă aducerea acestei noţiuni,
deseori abstractă şi generică, la nivelul de înţelegere al copiilor din învăţământul şcolar. Acest
lucru este o premieră chiar şi pentru Uniunea Europeană, unde nu există încă un studiu
sistematizat al aspectelor legate de calitatea vieţii şi a mediului la vârste atât de fragede cum se
încearcă în România. În linii generale, un învăţământ de calitate înseamnă că fiecărui cetăţean
trebuie să i se ofere şansa de a urma o şcoală în care să existe dotări corespunzătoare, care are
profesori calificaţi, cu un curriculum croit pe nevoile sale prezente şi viitoare.
Îmbunǎtǎţirea calitǎţii educaţiei presupune evaluare, analizǎ şi acţiune corectivǎ continuǎ din
partea organizaţiei furnizoare de educaţie, bazatǎ pe selectarea şi adoptarea celor mai potrivite
proceduri , precum şi pe alegerea şi aplicarea celor mai relevante standarde de referinţǎ.
Metodologia asigurǎrii calitǎţii educaţiei precizeazǎ cǎ asigurarea calitǎţii educaţiei este centratǎ
preponderent pe rezultatele învǎţǎrii. Rezultatele învǎţǎrii sunt exprimate în termeni de
cunoştinţe, competenţe, valori, atitudini care se obţin prin parcurgerea şi finalizarea unui nivel de
învǎţǎmânt sau program de studiu.
Calitatea în educaţie este asiguratǎ prin urmǎtoarele procese: planificarea şi realizarea
efectivǎ a rezultatelor aşteptate ale învǎţǎrii, monitorizarea rezultatelor, evaluarea internǎ a
rezultatelor, evaluarea externǎ a rezultatelor şi prin îmbunǎtǎţirea continuǎ a rezultatelor în
educaţie.
Metodologia asigurării calităţii în educaţie se bazează pe relaţiile ce se stabilesc între
următoarele componente:
a) criterii;
b) standarde şi standarde de referinţă;
c) indicatori de performanţă;
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d) calificări.
Calitatea în educaţie este asigurată prin următoarele procese:
a) planificarea şi realizarea efectivă a rezultatelor asteptate ale învăţării;
b) monitorizarea rezultatelor;
c) evaluarea internă a rezultatelor;
d) evaluarea externă a rezultatelor;
e) îmbunătăţirea continuă a rezultatelor în educaţie.
Componentele şi procesele de asigurare a calităţii şi relaţiile dintre ele se diferentiază în
funcţie de:
a) nivelul de învăţământ şi, după caz, al calificării;
b) tipul organizaţiei furnizoare de educaţie;
c) tipul de program de studii.
Calitatea este dependentǎ de valorile sociale în care funcţioneazǎ sistemul respectiv de
educaţie. Calitatea se realizeazǎ pe un anume subiect, pentru un anume beneficiar, dupǎ anumite
interese. Valorile calitǎţii în educaţie: democraţia, umanismul, echitatea, autonomia intelectualǎ
şi moralǎ, calitatea relaţiilor interpersonale, comunicarea, îmbogǎţirea comunitǎţii, inserţia
optimǎ socialǎ şi profesionalǎ, educarea individului ca membru critic şi responsabil al grupului.
Forţa de muncǎ sǎ fie competitivǎ, cu noi competenţe în soluţionarea problemelor şi cu abilitǎţi
cognitive. Incǎ persistǎ discrepanţe între nivelul de pregǎtire al elevilor din şcolile rurale şi cei
din şcolile urbane, între elevii majoritari şi cei aparţinând grupurilor minoritare defavorizate.
Aceste diferenţe privind performanţa pot fi puse şi pe seama unor distribuţii inechitabile
şi ineficiente a resurselor ceea ce duce la o mare variaţie în ceea ce priveşte calitatea educaţiei
oferite. Imbunǎtǎţirea managementului resurselor umane în învǎtǎmânt printr-o planificare
strategicǎ şi oferirea de stimulente pentru performanţǎ poate contribui semnificativ la
îmbunǎtǎţirea rezultatelor în educaţie. Sunt necesare eforturi suplimentare ale tuturor actorilor
implicaţi în proces pentru a spori calitatea, accesibilitatea, relevanţa, eficienţa, echitatea
educaţiei.
Sensul educaţiei este dat şi de comunicare , aşa cum menţionam mai sus. Calitatea educaţiei
este datǎ de calitatea actului de comunicare. Existǎ o multitudine de factori care pot constitui
bariere de comunicare. Toate aceste bariere trebuie depǎşite printr-o educatie a comunicǎrii care
presupune: favorizarea autocunoaşterii prin resursele de comunicare, familiarizarea cu toate
formele procesului de comunicare, descoperirea resurselor de comunicare ale celorlalţi, activarea
aptitudinilor de comunicare , descoperirea disponibilitǎţilor personale latente, folosirea optimǎ a
multiplelor canale de emitere şi receptare didacticǎ, valorizarea comunicǎrii integrale.
Trebuie înlocuitǎ gramatica scolasticǎ, învǎţatǎ mecanic, cu o gramaticǎ a comunicǎrii în
care sǎ fie pus accentul pe context, pe rolul elementelor nonverbale, pe organizarea complexǎ a
comunicǎrii. In acest sens se impune o altǎ cerinţǎ: pregǎtirea viitorilor formatori, perfecţionarea
actualilor educatori într-un cadru specializat, într-un laborator de comunicare educaţionalǎ.
Dicţionarele sau literatura de specialitate oferă numeroase alte definiţii ale calităţii, ca de
exemplu:
· Calitatea este satisfacerea clientului („customer satisfaction”);
· Calitatea este aptitudinea de a fi corespunzător utilizării („fitness for use”);
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· Calitatea este ceea ce clientul e dispus să plătească în funcţie de ceea ce obţine şi valorifică1.
Calitatea unei instituţii de învăţământ este determinată de calitatea proceselor şi de calitatea
serviciilor educaţionale oferite.
Este important de precizat că, pentru procesul de învăţământ, calitatea nu este produsă şi
definită exclusiv de şcoală ca ofertant de servicii educaţionale, ci de beneficiarii şi clienţii
educaţiei. Aceştia trebuie permanent consultaţi, iar satisfacţia lor să fie un motiv permanent de
preocupare pentru instituţiile de educaţie în aşa fel încât să se genereze un sistem
concurenţial2.
Realizarea obiectivelor amintite se asigură prin procesul didactic, activitatea educaţională şi
o multitudine de servicii specifice unităţilor de învăţământ. Calitatea procesului de învăţământ
depinde de calitatea acestor trei componente. Competenţa managerială a personalului de
conducere este definitorie.
Managerul şi corpul profesoral trebuie să conştientizeze că şcoala are misiunea de a asigura
elevilor o pregǎtire ştiinţifică, profesională şi morală, astfel încât, ei să fie capabili de a utiliza
informaţiile cu succes în timpul studiilor sau dupǎ integrarea socio - economică.
Din aceasta cauză, obiectivul principal al şcolii trebuie să fie calitatea actului educaţional,
care se regăseşte în personalităţile puternice, bine ancorate în realitatea moral-comunitară a
elevilor. La realizarea calităţii educaţionale trebuie să contribuie personalul didactic, auxiliar şi
personalul administrativ (nedidactic), în funcţie de competentele şi responsabilităţile ce revin
fiecaruiǎ prin fişa postului.
Asigurarea calităţii înseamnă crearea încrederii, în rândul publicului, că sistemul naţional
de învăţământ românesc răspunde aşteptărilor, face ce trebuie, cheltuieşte banul public în chip
eficace şi eficient3. Motivele pentru care s-a luat o asemenea decizie sunt legate de noua condiţie
a universităţii ca învăţământ de masă, de convergenţa sistemică europeană, de facilitarea
circulaţiei internaţionale a forţei de muncă, ce presupune recunoaşterea diplomelor etc.
Asigurarea calităţii face parte din managementul calităţii, adică un întreg ansamblu de măsuri
care au ca scop ca universităţile să poată planifica obţinerea calităţii, să-i determine parametrii, so măsoare şi să dovedească rezultatul obţinut.
Prin urmare, pentru a se crea un sistem de asigurare a calităţii, trebuie în prealabil introdus
un sistem de management al calităţii. Este o sarcină complexă, care presupune în primul rând
schimbarea mentalităţii şi percepţiei pe care o au pe de o parte cadrele didactice din
învăţământul preuniversitar si universitar şi pe altă parte masele largi, beneficiarii direcţi ai
sistemului de reformă.
Cheia spre calitatea învăţămantului preuniversitar constă în termenul de “adaptare”: o
adaptare la vârsta elevilor, la stilurile lor de învăţare, la valorile societăţii romaneşti, la nevoile
elevilor, la perspectivele lor de viitor, etc. Un învǎţǎmânt preuniversitar de calitate presupune
integrarea valorilor şi principiilor democratice, a drepturilor şi obligaţiilor partenerilor, fiind
conceput într-un spirit de transparenţă, responsabilizare şi implicare, atât a şcolii ca furnizor de
educaţie, cât şi a familiei – elev şi părinte – ca beneficiar al serviciului educaţional.

1

C. Oprean, M. Ţîţu, Managementul calităţii în economia şi organizaţia bazate pe cunoştinţe, Editura AGIR,
Bucureşti, 2008, p.64
2
Ibidem, p 88
3
M. Olaru Tehnici şi instrumente utilizate în managementul calităţii, Editura Economică, Bucureşti, 2000, p 127
„ACADEMICA BRÂNCUȘI”PUBLISHER

39

Annals of the „Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu, Letter and Social Science Series,
Supplement 4/2015

În spaţiul Uniunii Europene,calitatea este considerată cheia competitivităţii şi are loc o
vastă campanie de formare a unei adevărate culturi a calităţii. Punctul de plecare în formarea
culturii europene îl reprezintă „Carta Europeană a Calităţii” care a fost semnată la sfârşitul
Convenţiei Europene a Calităţii de către reprezentanţii mai multor organizaţii europene în
domeniul calităţii, care au făcut un pas important spre armonizarea abordărilor în domeniul
calităţii. Semnatarii acestui document îşi asumă răspunderea în următoarele domenii: să
promoveze o abordare generală privind calitatea în afaceri şi în sectorul public; să dezvolte
predarea calităţii la toate nivelurile de educaţie; să dezvolte modul curent de gândire asupra
metodelor şi instrumentelor şi să le facă mai accesibile pentru fiecare; să participe activ la
diseminarea experienţei calităţii; să promoveze imaginea calităţii europene pe plan mondial; să
fie implicaţi în Săptămâna Europeană a Calităţii, cu scopul de a raporta asupra activităţilor
realizate, iniţiativelor curente şi proiectelor viitoare, implementării sistemului de management al
calităţii şi certificării lui în conformitate cu ISO 9001/2000. Potrivit Cărţii Europene a Calităţii,
calitatea este pe rând: un obiectiv al excelenţei organizaţionale, este o metodologie, o prioritate,
o măsură a eficienţei, o forţă motoare a competitivităţii. Astfel, calitatea este un obiectiv
deoarece, pentru a fi competitive, organizaţiile trebuie să răspundă precis necesităţilor şi
aşteptărilor clienţilor şi utilizatorilor
În concluzie, putem spune că în fiecare unitate de învăţământ, managerul, responsabilul
Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii şi membrii acestei comisii, personalul didactic,
personalul didactic auxiliar şi personalul administrativ (nedidactic) devin responsabili de
implementarea şi asigurarea calităţii serviciilor educaţionale oferite şi o garantează
beneficiarilor.
“Ceea ce merită să fie făcut, merită să fie bine făcut” (Nicolas Poussin).
Reforma învăţământului a inclus şi până acum elemente ale asigurării calităţii în educaţie,
dar abia recent, calitatea învăţământului românesc a fost definită ca prioritate şi pentru
învăţământul preuniversitar. Dimensiunea europeană a calităţii a fost completată cu cerinţe ale
societăţii româneşti, împlinindu-se astfel cerinţa de „a gândi global şi a acţiona local”.
Pornind de la cuvintele lui Nicolas Poussin si pătrunzând în domeniul educaţiei, observăm
că se acordă tot mai multă atenţie calităţii. Această calitate a învăţământului preuniversitar este
asigurată prin coalizarea mai multor factori dintre care un rol important îl au dascălii.
În societatea postmodernă, şcoala ca instituţie a cunoaşterii deţine o poziţie fundamentală.
Măsura dezvoltării unei societăţi poate fi relevată nu numai de indicatori economici şi de calitate
a vieţii, ci şi de cei care privesc educaţia şi calitatea şcolii, respectiv de indicatori referitori la
modul de organizare a cunoaşterii şi a învăţării, de tipurile de performanţe aşteptate, de calitatea
activităţii educative şi de modalităţile de distribuire în societate a educaţiei1.
Instituţiile de învăţământ sunt organizaţii furnizoare de servicii profesionale şi
ştiinţifice. “Produsele” oferite de învăţământ sunt competenţa şi cunoaşterea, produse imateriale,
furnizate societăţii sub diverse forme:
• pregătirea de specialişti în domenii specifice – transfer de competenţe prin intermediul
absolvenţilor.

1

Oprean, C., Ţîţu, M., 0p.cit., p.103
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• cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicată, consultanţă, expertiză – lărgirea orizontului
cunoaşterii umane, transfer de competenţă către organizaţii ale mediului socio-economic, în
scopul generării noului şi creşterea competitivităţii acestora.
• implicarea membrilor comunităţii academice în viaţa societăţii – transfer de competenţă
realizat prin implicarea directă în organisme ale comunităţii locale, regionale, naţionale şi
internaţionale.
Pe segmentul învăţământ, produsul final al şcolii nu este absolventul, ci dezvoltarea lui
umană ca valoare adăugată, competenţa dobândită de acesta la terminarea studiilor. Rezultatul
final poate fi exprimat prin suma de abilităţi şi cunoştinţe dobândite, care îi permit acestuia să se
insereze în mod eficient şi să se realizeze profesional într-un domeniu specific al vieţii socioeconomice. Validarea internă a competenţei menţionate este dată de acordarea de către instituţia
de învăţământ superior a unei diplome care recunoaşte dobândirea unei calificări, iar cea externă
de măsura în care cunoştinţele şi abilităţile dobândite au contribuit la formarea capacităţii
absolventului de a răspunde cerinţelor domeniului amintit, şi implicit la realizarea sa
profesională şi materială pe acest temei1.
Calitatea şi preocuparea pentru asigurarea acesteia leagă toţi actorii economici şi sociali întrun lanţ al calităţii, în care realizarea obiectivelor îl priveşte pe fiecare şi cere ca fiecare să fie
implicat. comunitatea locală.
Managementul de succes în educaţie depinde însă şi de relevarea şi respectarea altor cerinţe
de bază: prioritatea calităţii, claritatea obiectivelor, motivarea şi participarea factorilor implicaţi,
utilizarea raţională a resurselor şi a elementelor educaţiei, adaptarea continuă a proceselor la
rezultate ş.a.
Standardul defineşte asigurarea calităţii ca fiind: parte a managementului calităţii
concentrată pe furnizarea încrederii că cerinţele referitoare la calitate vor fi îndeplinite2.
Asigurarea calităţii presupune atât obiective interne cât şi externe:
• intern, în cadrul unei organizaţii, asigurarea calităţii furnizează încredere managementului;
• extern, asigurarea calităţii furnizează încredere clienţilor sau altora.
Se poate observa că, în timp ce controlul calităţii se referă la mijloacele operaţionale
utilizate pentru a satisface condiţiile referitoare la calitate, asigurarea calităţii are drept scop
furnizarea încrederii în această satisfacere, atât în cadrul organizaţiei cât şi în exterior, faţă de
clienţi şi societate.
Pentru realizarea asigurării calităţii sunt uzuali următorii paşi3:
• întocmirea de documente care susţin politica organizaţiei în domeniul calităţii;
• organizarea resurselor pentru implementarea acestei politici;
• stabilirea măsurii în care produsul sau serviciul are caracteristici care satisfac nevoile
clientului;
• evaluarea proceselor, produselor, serviciilor organizaţiei şi determinarea locului şi tipului de
riscuri privind apariţia non-calităţii;
• determinarea măsurii în care aceste riscuri sunt ţinute sub control;
• stabilirea modului în care se evaluează conformitatea produsului cu caracteristicile prescrise.

1

C. Oprean, A. Vanu, Dicţionar de management integrat al calităţii, Editura AGIR, Bucureşti, 2006, p. 131
Ţîţu, M., Oprean, C. Managementul strategic, Editura Universităţii din Piteşti, Piteşti, 2007, p. 92
3
Idem, Managementul calităţii în organizaţiile industriale moderne.(...), p.160
2
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Putem considera managementul educaţiei ca fiind teoria şi practica, ştiinţa şi arta
proiectării, organizării, coordonării, evaluării, reglării elementelor activităţii educative (nu numai
a resurselor), ca activitate de dezvoltare liberă, integrală, armonioasă a individualităţii umane, în
mod permanent, pentru afirmarea autonomă şi creativă a personalităţii sale, conform idealului
stabilit la nivelul politicii educaţionale.

BIBLIOGRAFIE
1.
2.
3.
4.

Oprean, C., Ţîţu, M. Managementul calităţii în economia şi organizaţia bazate pe cunoştinţe, Editura AGIR,
Bucureşti, 2008.
Olaru Marieta, Tehnici şi instrumente utilizate în managementul calităţii, Editura Economică, Bucureşti, 2000.
Suciu, O., Oprean, C. Calitatea globală concurenţială, Editura AGIR, Bucureşti, 2007
Ţîţu, M., Oprean, C. Managementul strategic, Editura Universităţii din Piteşti, Piteşti,2007.

„ACADEMICA BRÂNCUȘI”PUBLISHER

42

