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Leadership-ul educaţional a devenit p prioritate a educaţiei în toate ţările. El joacă un rol 

cheie în îmbunătăţirea rezultatelor prin impactul pe care îl are în motivarea profesorilor, dar şi în 

ceea ce priveşte mediul în care ei lucrează. Un leadership eficient este esenţial pentru a 

îmbunătăţii eficienţa şi echilibrul într-o şcoală. 

Studiile despre leadership-ul educaţional arată că acesta este influenţat de schimbările din 

sistemul educaţional şi de contextul social. Pe de altă parte este un curent care militează pentru 

descentralizare şi o mai mare autonomie. Ca rezultat al acestor tendinţe şi factori, leadership-ul 

educaţional s-a schimbat foarte mult, acum acesta este perceput ca un set de responsabilităţi, 

incluzând abilităţi administrative şi manageriale, resurse umane şi financiare, relaţii publice, 

asigurarea calităţii şi îmbunătăţirea actului educaţional. 

În multe ţări actualii directori se apropie de vârsta pensionării şi este din ce în ce mai greu 

să fie înlocuiţi. Potenţiali candidaţi sunt descurajaţi să se înscrie la concurs deoarece 

responsabilitatea este foarte mare, pregătirea în domeniu leadeship-ului este precară, iar 

recompensele sunt insuficiente. 

Aceste evoluţii ale leadership-ului educaţional au făcut din acesta o prioritate a sistemului 

educaţional. Calitatea leadership-ului trebuie îmbunătăţită şi trebuie să fie sustenabil. 

Leadership-ul educaţional poate face o mare diferenţă în ceea ce priveşte rezultatele 

elevilor prin crearea unui mediu propice pentru profesori, iar acesta la rândul lor să-şi 

îmbunătăţească actul educaţional. Cercetările au arătat că există anumiţi directori care pot 

influenţa activitatea didactică, iar alţi nu pot. În practică însă, directorii pot să influenţeze elevii 

doar dacă au suficientă autonomie şi suport ca să ia anumite decizii şi dacă principalele lor 

obiective sunt bine formulate în direcţia predării şi învăţării. 

Autonomia şcolară nu duce imediat la îmbunătăţirea leadership-ului educaţional. Pe de altă 

parte, prin creşterea autonomiei, este important ca responsabilităţile directorilor să fie clar 

precizate. Directorii ar trebui să aibă un obiectiv fix în ceea ce priveşte îmbunătăţirea rezultatelor 

şcolare ale elevilor. În caz contrar, autonomia şcolară poate duce la o suprasolicitare, făcând 

astfel un consum foarte mare de energie din partea directorilor, sporind volumul de muncă, astfel 

atenţia este distrasă de la ceea ce este important. Pe de altă parte o autonomie şcolară eficientă 

presupune susţinere. Directorii au nevoie de timp şi de capacitate pentru a se concentra în 

îmbunătăţirea predării şi învăţării. Este deci important ca eliminarea unor responsabilităţi să vină 

cu o distribuire a acestor responsabilităţi, cu noi programe de formare în domeniul leadership-

ului şi cu suportul necesar realizării acestor schimbări. 

Toate ţările vor să egalizeze diferenţele dintre şcoli şi să îmbunătăţească rezultatele 

elevilor. Rolul directorului în acest caz este acela de a crea un mediu propice educaţiei, să 

realizeze un mediu înclinat spre rezultate bune şi o continuă îmbunătăţire a curriculum-ului 

şcolar, dar şi îmbunătăţirea managementului şcolar. În România decizia în ceea ce priveşte 

curriculum-ul şcolar este foarte limitat, deoarece numărul de discipline opţionale este foarte 

scăzut, în ciclul gimnazial există o singură disciplină opţională, iar în ciclul liceal numărul 

acestora creşte la 2 – 3 ore pe săptămână. 

În realitate directorii au foarte puţin timp pentru a se concentra pe principalele probleme 

ale sistemului educaţional. 
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Directorii joacă un rol vital în formarea continuă a profesorilor, de obicei fondurile pentru 

cursurile de formare continuă sunt foarte limitate, iar profesorii trebuie să îşi plătească din 

fonduri proprii aceste cursuri, iar decontarea lor de către şcoală se face anevoios şi într-un 

procent foarte mic. 

Robinson (2007) în studiile sale a identificat că participarea profesorilor la programe de 

formare continuă este asociată cu o îmbunătăţire a rezultatelor elevilor. 

Leithwood şi colaboratorii (2006) de asemenea subliniază importanţa „dezvoltării 

profesionale a profesorilor” în îmbunătăţirea predării şi învăţării. Ei au subliniat nevoia unor 

programe de dezvoltare profesională care să se concentreze pe nevoile individuale ale elevilor. 

Studiile au arătat că rolul jucat de director în dezvoltarea profesională este importantă în şcolile 

cu rezultate mai slabe. 

De obicei, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice este fragmentată, nu are legătură 

cu problemele actuale ale învăţământului românesc şi nu are nici o continuare. În multe ţări este 

o lipsă totală de corelare între formarea iniţială a profesorilor şi formare continuă a acestora. 

Directorii pot juca un rol important în ceea ce priveşte dezvoltarea profesională, ei pot face 

ca aceste programe de formare continuă să fie relevante pentru contextul social şi politic actual. 
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