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Şcoala ca şi organizaţie, pentru a-şi atinge obiectivele, are nevoie de un sistem 

managerial adecvat definit prin funcţii specifice: proiectare, decizie, organizare, coordonare, 

evaluare etc. Managementul şcolii trebuie să asigure funcţionarea şi dezvoltarea şcolii ca 

sistem deschis, aflat în relaţie permanentă cu mediul său exterior, cu comunitatea în care 

funcţionează şi nu numai. Pentru a-şi realiza obiectivele propuse şcoala este nevoită să atragă, 

aloce, folosească o gamă diversă de resurse: materiale, financiare, umane, informaţionale şi 

de timp. 

Partenerii reali ai şcolii, din comunitate, sunt: familia, instituţiile autorităţilor locale, 

instituţii de cultură, poliţia, unităţile sanitare, biserica, ONG-uri, etc. 

În ceea ce priveşte relaţia dintre familie şi şcoală cele mai frecvente forme de 

organizare a acestei relaţii sunt: şedinţele cu părinţii, discuţii individuale între cadrele 

didactice şi părinţi, organizarea unor întâlniri cu părinţii, implicarea părinţilor în 

manifestări culturale ale şcolii şi activităţi recreative, voluntariatul, asociaţiile de părinţi . 

Parteneriatul şcoală – familie poate lua forma unor servicii dezvoltate de către 

şcoală şi de care familiile elevilor să beneficieze. Acestea pot fi organizate exclusiv de către 

şcoală sau în parteneriat cu alte organizaţii/instituţii. Aceste servicii pot fi: centre de 

consiliere, centre de sănătate, de practicare a diverselor sporturi, centre pentru supravegherea 

copiilor la teme după orele de curs (after-school). Oferta de servicii pentru familii prin 

intermediul şcolii reprezintă o strategie de întărire a relaţiilor şcoală familie. Părinţii capătă 

încredere în şcoală, instituţie care devine mai transparentă şi mai apropiată de nevoile 

comunităţii. Un punct câştigat este coerenţa serviciilor, părinţii nu mai sunt nevoiţi să caute 

prin mijloace proprii să beneficieze de diverse servicii, ei le găsesc în şcoală. Şcoala ca 

furnizor de servicii complexe va face trecerea de la educaţia instituţională, cu accent pe 

instituţie (care are un program, curriculum la care elevii trebuie să se adapteze) la şcoala 

centrată pe elev, pe nevoile acestuia şi pe ale comunităţii. 



Analizând responsabilităţile principalilor reprezentanţi ai colectivităţii locale – 

primarul şi consiliul local, observăm că aceştia sunt răspunzători de asigurarea unui climat de 

ordine şi linişte pe raza localităţii pe care o reprezintă, sunt cei care supervizează funcţionarea 

serviciilor specializate destinate cetăţenilor, gestionează fondurile la nivel local, sunt 

răspunzători de patrimioniul local etc. În parteneriatul şcoală – autorităţi publice 

locale este de discutat şi relaţia dintre reprezentanţii autorităţilor şi şcolile de pe raza acestora 

de acţiune. Mai ales în oraşe, autorităţile locale au în administrare şi trebuie să stabilească 

legături cu mai multe şcoli. Se ştie că, acestea au nevoi diferite (de amenajare, de salubrizare, 

de întreţinere curentă), sunt frecventate de populaţie şcolară diferită, din medii sociale 

diferite, cu nevoi sociale diferite. Iniţiativa parteneriatului, deschiderea unor canale de 

comunicare între reprezentanţii şcolii şi ai autorităţilor locale sunt de cele mai multe ori 

abordate de către şcoli. Se constată o situaţie bună în şcolile care şi-au formulat direcţii clare 

de dezvoltare, ai căror reprezentanţi (directori, cadre didactice) au luat iniţiative de 

comunicare, de iniţiere de parteneriate. Resursele sunt astfel orientate spre cei care îşi ştiu 

nevoile şi îşi promovează interesele. Şcolile, aflate în concurenţă pentru furnizarea de servicii 

educaţionale de calitate, pentru a-şi atrage elevi vor fi nevoite, din ce în ce mai mult să 

dezvolte relaţii de colaborare cu autorităţile, cu părinţii, cu organizaţiile neguvernamentale, 

cu unităţile medicale şi alte entităţi reprezentative de la nivel local. 

Prin intermediul colaborării dintre autorităţile centrale, judeţene şi locale cu şcoala putem 

obţine sprijin pentru: 

-                     realizarea demersurilor pentru participarea copiilor la învăţământul preşcolar şi 

învăţământul obligatoriu; 

-                     dezvoltarea unor programe de educaţie pentru părinţii tineri; 

-                     organizarea unor cursuri de pregătire pentru copiii ce nu pot răspunde cerinţelor 

programei naţionale şi celor care au abandonat şcoala, în vederea reintegrării lor şcolare; 

-                     organizarea şi dezvoltarea unor posibilităţi adecvate de petrecere a timpului 

liber şi odihnă; 

-                     realizarea sau iniţierea demersurilor necesare pentru prevenirea abandonului 

şcolar din motive economice. 

În comunitate, Poliţia reprezintă o instituţie de referinţă pentru locuitorii săi. Rolurile 

Poliţiei în domeniul educaţional pot fi împărţite în două mari categorii: de prevenţie, de 

intervenţie în situaţii speciale.Parteneriatul dintre şcoală şi poliţie are la bază îndeplinirea 

obiectivelor comune. În comunităţi, întâlnim practici ale parteneriatului diferite de la o şcoală 

la alta. În esenţă, domeniile în care întâlnim parteneriatul şcoală – poliţie sunt următoarele: 



-       asigurarea integrităţii personale a elevilor, cadrelor didactice, a locuitorilor comunităţii 

în general; 

-       prevenirea delincvenţei juvenile şi a criminalităţii, a violenţei în familie, stradale, în 

cadrul şcolii, a consumului, a traficului de droguri, a traficului de persoane, a exploatării prin 

muncă a copiilor, a cerşetoriei; 

-       educaţia rutieră; 

-       promovarea respectului faţă de lege, a drepturilor omului, a unui comportament civilizat 

în societate; 

-       promovarea imaginii pozitive a poliţiei în comunitate şi creşterea încrederii în instituţie; 

-       menţinerea ordinii şi liniştii publice în unităţile de învăţământ, în afara acestora 

(perimetrul şcolii, traseul de la şcoală – acasă al elevilor), în comunitate; 

-       realizarea / proiectarea unor programe/proiecte de parteneriat; 

-       recrutarea viitoarelor cadre ale instituţiei. 

Şcoala prin reprezentanţii săi, cadre didactice, elevi, personal administrativ trebuie să 

identifice problemele de comportament ale elevilor, să colaboreze cu poliţia în cazul copiilor 

infractori sau potenţial infractori. Desigur, nu numai şcoala şi poliţia trebuie să se implice în 

aceste situaţii, se impune o colaborare cu reprezentanţii serviciilor sociale, cu asistenţii 

sociali, cu familia elevilor. 

Parteneriatul şcoală – unităţi sanitare poate fi analizat din prisma acestor 

responsabilităţi comunitare pe care unităţile sanitare le au. 

Unităţile sanitare asigură populaţiei asistenţă medicală, curativă şi profilactică în 

sectorul public şi privat prin: spitale şi ambulatorii de spital şi de specialitate, dispensare 

medicale, policlinici, centre de sănătate, sanatorii TBC, centre de diagnostic şi tratament, 

ambulatorii de spital şi specialitate, preventorii, cabinete medicale de familie, cabinete 

stomatologice, laboratoare medicale, de tehnică dentară, cabinete medicale de specialitate, 

cabinete medicale şcolare/studenteşti, laboratoare medicale, creşe, farmacii şi puncte 

farmaceutice, depozite farmaceutice, unităţi medico-sociale, centre de diagnostic şi tratament, 

de specialitate, centre de transfuzie sanguină, sanatorii, preventorii etc. Rolul unităţilor 

sanitare este în principal acela de a asigura sănătatea populaţiei. 

Temele care pot fi abordate în programele educative pot fi multiple: igiena personală, 

a locuinţei, a spaţiului şcolii, a mediului înconjurător, acordarea de prim ajutor în cazuri de 

urgenţă, educaţie sexuală şi de sănătatea reproducerii, educaţia pentru prevenirea consumului 

de droguri, alcool, tutun, educaţia pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi a accidentelor, educaţia 

pentru practicarea sporturilor, educaţia pentru organizarea timpului liber (timp de joacă 



adecvat, timp pentru sport, timp alocat televizorului şi calculatorului, etc.), educaţie pentru 

consum alimentar sănătos etc. 

Una dintre instituţiile cu un mare rol comunitar este biserica. Şcoala şi biserica au 

colaborat încă din cele mai vechi timpuri. Biserica a fost cea care a înfiinţat primele şcoli. 

Biserica a avut un rol important în constituirea instituţiilor destinate învăţământului, dar şi în 

promovarea educaţiei de tip moral – religios. 

Cele mai frecvente manifestări ale parteneriatului le întâlnim în: 

-              organizarea unor manifestări cultural artistice comune (serbări, expoziţii, spectacole 

etc.) cu ocazia marilor sărbători creştine: Crăciun, Paşti, Florii, Ziua eroilor neamului etc.; 

-              participarea reprezentanţilor bisericii la manifestări organizate de către şcoală: 

deschiderea/închiderea anului şcolar, sfinţirea lăcaşului şcolii, lectorate cu părinţii, întâlniri 

ale reprezentanţilor bisericii cu elevii; 

-              organizarea de excursii, pelerinaje la diverse aşezăminte bisericeşti (mănăstiri, 

schituri); 

-              participarea reprezentanţilor bisericii la campanii destinate eradicării: violenţei, 

comportamentelor deviante în rândul elevilor, traficului de copii etc. 

În cazul parteneriatului dintre şcoală şi agenţii economici plecăm de la premisa că 

implicarea comunităţii largi (părinţii, elevii, patronate, sindicate, autorităţi publice locale, 

sectorul non-profit, asociaţiile profesionale) în mecanismele decizionale şi de consultare ale 

şcolii vor conduce la democratizarea sistemului educaţional. Implicarea cât mai multor factori 

aduce inovaţia şi diversificarea ofertei educaţionale şi responsabilizarea celor implicaţi. În ce 

priveşte parteneriatul şcoală – agenţi economici acesta are efecte pe termen lung, în funcţie 

de forma pe care o îmbracă astfel: o mai bună corelaţie dintre oferta şi cererea pe piaţa 

muncii (corelarea reţelei şcolare: structurată pe filiere, profiluri, specializări şi calificări 

profesionale în funcţie de nevoile educaţionale locale şi naţionale), integrarea socială prin 

diferenţiere a absolvenţilor, în funcţie de competenţe şi opţiuni, transmiterea unor valori 

precum responsabilitatea, respectul pentru muncă şi valorile produse de către aceasta. 

Concret, şcoala şi agenţii economici pot colabora prin: 

-              asigurarea de spaţii şi dotări necesare efectuării practicii în cadrul unităţilor 

economice, acest lucru ducând la formarea deprinderilor profesionale ale elevilor; 

-              angajarea absolvenţilor; sunt agenţi economici care, selectează absolvenţi în 

vederea angajării, unii chiar acordând burse elevilor cu rezultate bune condiţionând acordarea 

bursei de angajarea la agentul economic respectiv după terminarea studiilor; 



-              organizarea de stagii de învăţare, de întâlniri cu persoane din structura de 

management a companiilor, modele de succes profesional; 

-              organizarea şi desfăşurarea de programe de formare continuă pentru angajaţi în 

şcoli sau pentru cadre didactice în unităţi economice; 

-              realizarea, în partenerait, a unor planuri de dezvoltare a resurselor umane; 

-              organizarea unor târguri ale firmelor de exerciţiu, târguri de locuri de muncă pentru 

absolvenţi; 

-              furnizarea unor servicii de informare, orientare şi consiliere pentru carieră elevilor. 

Şcoala este o instituţie care funcţionează într-o comunitate, la intersecţia dintre o 

multitudine de alte organizaţii. Influenţele acestora pot fi unele directe sau indirecte asupra 

şcolii. Unele dintre organizaţiile care-şi manifestă cel mai activ influenţa asupra şcolilor sunt 

organizaţiile neguvernamentale. Parteneriatul dintre instituţiile de învăţământ şi 

organizaţiile neguvernamentale poate fi analizatpe axa public – privat în oferirea de servicii 

sociale.Educaţia poate fi considerat un serviciu social de interes general, la fel cum şcoala 

poate fi considerată o organizaţie publică. 

            Influenţa organizaţiilor neguvernamentale asupra şcolilor se manifestă pe mai multe 

planuri: 

-                     iniţierea unor noi forme de organizare a activităţilor educative: centre de zi 

pentru copiii cu dizabilităţi cu servicii integrate (educaţie, socializare, recuperare), centre 

after school (pentru copiii ai căror părinţi sunt la muncă, provin din familii sărace etc.). Aici 

sunt organizate activităţi educative, sportive şi de recreere), clase integrate (copii fără 

dizabilităţi împreună cu copii cu dizabilităţi) etc.; 

-                     influenţe asupra curriculumului; 

-                     profesionalizarea şi/sau perfecţionarea cadrelor didactice; 

-                     implicarea cadrelor didactice / elevilor / părinţilor / reprezentanţilor 

organizaţiilor neguvernamentale în diverse activităţi; 

-                     realizarea unor studii, asimilarea rezultatelor în practicile / politicile 

educaţionale;. 

-                     influenţe asupra politicilor educaţionale; 

-                     contribuţii la îmbunătăţirea condiţiilor din şcoli; 

-                     promovarea unor modele de activităţi/proiecte/programe educaţionale 

inovatoare. 

Şcoala, alături de alte instituţii care funcţionează în comunitate este direct influenţată 

de nivelul de dezvoltare comunitară. În esenţă dezvoltarea comunităţii vizează evoluţia 



acesteia, un proces de intervenţie complexă, planificată, care are ca scop creşterea capacităţii 

comunităţii de a-şi pune în practică propria viziune de dezvoltare. 
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