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Prefaţă 9 

 

PREFAŢĂ 

Dinamismul, schimbarea, necesitatea adaptării şi toate atributele definitorii ale vremu-
rilor noastre fac din evoluţia societăţii un edificiu provocator, pe care educaţia încearcă să 
reaşeze cadrele unei grile valorice fundamentate pe optimism pedagogic şi încărcate de po-
zitivitate. În interiorul acesteia, se situează, la loc de frunte, reperele axiologice şi acţionale 
promovate prin intermediul unui domeniu ştiinţific insuficient studiat: managementul edu-
caţional. 

În acest context, coordonatorii şi autorii Tratatului de management educaţional pentru 
învăţământul primar şi preşcolar propun o resemnificare şi o valorizare pedagogică mo-
dernă a conceptului de management educaţional, precum şi abordări personalizate pentru 
învăţământul primar şi preşcolar. Lucrarea valorizează o viziune interacţionistă, întrucât 
reuneşte — în abordare sistemică modernă — componentele epistemice ale managementului 
educaţional, oferind o perspectivă sincronică funcţională asupra actualului context mana-
gerial, la toate nivelurile. Capitolele tratatului construiesc o reţea epistemică a componen-
telor managementului educaţional şi propun analize, ilustrări şi abordări practice aprofundate, 
pentru fiecare componentă în parte. 

Sintezele şi contribuţiile teoretice ale coordonatorilor şi autorilor oferă cititorilor con-
ţinuturi explicative, completate prin exemplificări, figuri şi tabele, precum şi prin îndemnuri 
la reflexivitate şi la receptare responsabilă, activă şi critică. În acest sens, cititorul va iden-
tifica, la finalul fiecărui capitol, un set de exerciţii reflexive şi aplicative, cu referiri la nive-
lurile învăţământului primar şi preşcolar şi cu posibile extinderi pentru următoarele niveluri 
din sistemul de învăţământ românesc. 

Cele 22 de capitole ale tratatului explicitează argumentativ câteva idei-ancoră şi, 
totodată, facilitează construirea de noi orizonturi exploratorii după cum urmează: 

— managementul educaţional reprezintă o transdisciplină care îşi alcătuieşte corpusul 
de paradigme, teorii, modele, strategii, algoritmi etc., prin integrarea achiziţiilor mai multor 
ştiinţe particulare; 

— schimbarea organizaţională este abordată în literatura de specialitate din două pers-
pective; primul aspect este dat de necesitatea abordării holistice, sistemice a organizaţiei 
şcolare, iar al doilea aspect se referă la anumite condiţii care trebuie îndeplinite pentru a 
demara o schimbare organizaţională semnificativă;  

— cele mai relevante tendinţe ale managementului curricular în învăţământul primar şi 
preşcolar sunt structurarea curriculumului pe domenii experienţiale (tendinţă manifestată 
numai la nivelul învăţământului preşcolar), valorizarea abordării integrate şi practicarea 
instruirii interactive; 

— capacitatea potenţială de învăţare poate fi utilizată adecvat în realizarea efectivă a 
învăţării, în măsura în care cel care învaţă pune în practică cunoştinţe şi abilităţi referitoare 
la managementul învăţării eficiente; EDITURA P

ARALE
LA

 45



Tratat de management educaţional pentru învăţământul primar şi preşcolar 10 

— învăţământul primar simultan, realitate pedagogică specifică vieţii rurale, precum şi 
existenţa grupelor combinate de preşcolari, îl obligă pe cadrul didactic să realizeze un ma-
nagement al învăţământului primar simultan şi al grupelor combinate eficient; 

— în ultima perioadă, s-au dezvoltat şi la noi în ţară forme de activităţi caracteristice 
educaţiei nonformale; este vorba despre programele cunoscute sub sintagmele „şcoală după 
şcoală” sau, în limbaj împrumutat de la sisteme educaţionale occidentale, „after school”; 

— managementul timpului şcolar se referă la ansamblul de măsuri sistemic coordonate, 
concepute şi aplicate la nivel macro- şi microstructural de instanţe specifice, în vederea con-
trolării efectelor interacţiunilor acestor variabile şi în vederea utilizării eficiente a resursei 
timp şi a reglării şi autoreglării proceselor educaţionale; 

— managementul consilierii este un domeniu de acţiune strategică şi are ca obiective 
conducerea, coordonarea, gestionarea şi controlul serviciilor şi programelor de consiliere. 

Adresabilitatea tratatului este multiplă: profesori pentru învăţământul primar şi preşcolar; 
manageri din domeniul educaţiei; profesori de diferite specialităţi, de la toate nivelurile 
învăţământului, interesaţi de formarea lor iniţială şi continuă; studenţi doctoranzi în do-
meniul „Ştiinţe ale educaţiei”; studenţi ai specializărilor de nivel masteral „Consiliere şco-
lară şi asistenţă psihopedagogică”, „Management educaţional” şi „Management curricular”; 
studenţi ai specializărilor de nivel licenţă „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” 
şi „Pedagogie”; elevi ai liceelor pedagogice. 

Dată fiind opţiunea studenţilor veniţi la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca 
prin intermediul mobilităţilor academice de tip Erasmus pentru disciplinele „Managementul 
clasei de elevi”, „Managementul instituţiilor şcolare şi al clasei de elevi” s-a considerat 
necesară traducerea rezumatelor aferente fiecărui capitol, alături de traducerea unui set 
minimal de aplicaţii. Nădăjduim să sprijinim, pe această cale, învăţarea activă şi creativă, să 
optimizăm colaborarea profesională dintre structurile educaţionale din care facem parte. 
Totodată, sperăm să ne cunoaştem mai bine, să înţelegem particularităţile sistemelor edu-
caţionale, culturale şi manageriale din ţările noastre, să acceptăm diferenţele existente la 
micro- şi macronivel educaţional, cultural şi social.  

Traducerile în limba engleză au fost realizate de către Andreea Paula Răduţ-Taciu, 
studentă a Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca. 
 

 
Cluj-Napoca,         Prof. univ. dr. Muşata-Dacia BOCOŞ 
aprilie 2015 Lect. univ. dr. Ramona RĂDUŢ-TACIU 
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