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An innovative process could be seen as people, organizations, involved in the process of changing of school. All the 

actions can lead to obtaining the needed results. The directional and organized character of the innovative activity in the 
school can be obtained on the basis of an intelligent construction of an active structure of the innovative process, taking 
into consideration the structure of each action. 

The following components of this structure: motives – goals – tasks – forms – methods – results. 
 
 
Noţiunea de inovaţie (lat. in – în, notus – nou) dicţionarul de termeni străini o tratează ca noţiune identică 

cu „schimbarea”. Aceeaşi tratare o fac şi Z.Wooglid, D.Hopkins, V.Cerepanov. 
S.Cristea defineşte termenul de inovaţie ca „oricare schimbare realizată metodic conştient în sistemul de 

învăţământ cu scopul revederii obiectelor existente” [1]. 
În literatura occidentală, cel mai frecvent utilizat este termenul schimbare. 
În dicţionarul lui S.Ojegov este dată următoarea definiţie a noţiunii de schimbare: „schimbare – transformare 

ce schimbă ceva precedent”. Schimbarea în învăţământ reprezintă un fenomen complex ce include un spectru 
de acţiuni cu caracter strategic, care se desfăşoară în timp în limitele instituţiei de învăţământ şi, cu caracter 
tactic, ce se desfăşoară la nivelul clasei, care apoi influenţează rezultatele instruirii elevilor. 

De rând cu noţiunile de schimbare, inovaţie, este foarte larg utilizat termenul nou. 
Dicţionarul lui S.Ojegov propune următoarea definiţie a termenului nou: „nou–creat sau fondat pentru 

prima dată, apărut sau ivit nu demult, în locul precedentului (trecutului), descoperit din nou, ce se referă la 
viitorul apropiat sau la timpul prezent, insuficient cunoscut, puţin cercetat” [10]. 

În definiţia propusă a termenului nou, nu se vorbeşte nimic despre progresivitatea şi eficienţa lui. De aceea 
ne bazăm pe o altă tratare a termenului nou propusă de DEX, în care sunt evidenţiate caracteristicile indicate: 
„nou, nouă – făcut sau creat de curând, care apare pentru prima dată; care apare în locul unui lucru, al unei 
fiinţe etc., mai vechi; de azi, contemporan, actual” [3].  

Nou în pedagogie – „nu sunt numai idei, abordări, tehnologii care sunt înaintate, dar şi acel complex de 
elemente, sau unele elemente ale procesului pedagogic, care comportă un început progresiv, ce permit în 
condiţii şi situaţii aleatorii (variate) suficient de efectiv a soluţiona problemele educaţiei” [6]. 

Noul, din punctul nostru de vedere, este atunci eficient (sau mult mai eficient decât ceea ce este vechi), 
dacă utilizarea lui permite obţinerea unor rezultate mult mai înalte cu aceleaşi sau mai mici cheltuieli de timp, 
forţe fizice şi morale şi mijloace materiale şi financiare. 

Totalitatea unor inovaţii formează un proces inovativ general, fapt care ne permite să cercetăm o inovaţie 
ca unitate a managementului schimbării. 

Componenţa elementelor procesului inovativ şi legătura dintre ele este dedusă de noi cu evidenţa a doi 
factori inovativi – subiecţilor inovaţiilor şi ideii schimbării. Evidenţa primului factor permite a construi struc-
tura fiecărei acţiuni în limitele procesului inovativ general, structura purtătorilor potenţiali şi reali ai acţiuni-
lor inovative, de asemenea, structura pe niveluri a procesului inovativ, ce reflectă legătura lui cu procesele 
mult mai ample ale schimbării şcolii. Evidenţa celui de-al doilea factor inovativ permite a profila consecuti-
vitatea fazelor procesului inovativ general, de asemenea, lista obiectivelor care e necesar a o soluţiona în sis-
temul managementului strategic pentru ca influenţa asupra activităţii inovative să asigure caracterul ei bine 
determinat şi organizat. 

Să analizăm structura procesului inovativ de pe poziţia evidenţei primului factor – subiectul. 
Prin subiecte ale procesului inovativ subînţelegem persoane, organe, organizaţii, implicate în procesul schim-

bării şcolii. Totalitatea acţiunilor lor duce la atingerea rezultatelor determinate. Caracterul direcţionat şi orga-
nizat al activităţii inovative în şcoală poate fi atins pe calea construirii inteligente a structurii active a proce-
sului inovativ, luându-se în consideraţie structura fiecărei acţiuni. 

Componente ale acestei structuri sunt: motivele – obiectivele – sarcinile – conţinutul – formele – metode-
le – rezultatele. 
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Motivul este forţa motrice a acţiunilor subiectului în schimbarea şcolii al cărui punct iniţial sunt trebuin-
ţele şi interesele lui, înaintate în procesul activităţii practice – de la satisfacerea trebuinţelor iniţiale (trebuin-
ţele subiectului individual al activităţii inovative) la formarea şi conştientizarea necesităţii satisfacerii sferei 
integrative a trebuinţelor mult mai ample (trebuinţelor subiectului comun al activităţii inovative). 

Observăm că în şcoală, ca organizaţie, dezvoltarea are loc, de regulă, nu sub forma desfăşurării, creşterii, 
organizării, dar are un caracter calitativ, cu alte cuvinte este legată de schimbarea atitudinilor dintre partici-
panţii procesului educaţional. De aceea stimulenţii inovaţiilor aici nu au legătură directă cu succesele exte-
rioare, fapt care necesită o motivaţie fină şi bine gândită a procesului. 

Obiectivul general al activităţii inovative este imaginea rezultatului scontat al funcţionării sectorului re-
înnoit al activităţii şcolii, „în primul rând, cu timpul fixat al obţinerii lui, în al doilea rând, coraportat la posi-
bilităţile obţinerii lui în termeni solicitaţi (reali), în al treilea rând, motivând subiectul să acţioneze în direcţia 
atingerii lui (declarând că obiectivul, subiectul poate tinde să obţină un alt rezultat, în acest caz obiectul 
declarat este pseudoobiectiv), în al patrulea rând, definit operaţional, cu alte cuvinte prezentat astfel, încât 
întotdeauna este posibil a compara de facto rezultatul obţinut cu cel scontat” [5]. 

Obiectivul operaţional al activităţii inovative este un sistem specific ale cărui componente obligatorii sunt: 
starea iniţială a sectorului reînnoit şi modelul stării lui noi, ce ar permite obţinerea rezultatului scontat [8]. 

Conţinutul activităţii inovative, în perioada de timp fixată în cadrul stabilirii obiectivului, este determinat 
de setul de idei în baza cărora se presupune realizarea modelului scontat al stării de funcţionare a şcolii. El 
determină şi caracterul limitat la grupul de inovaţii după următoarele consideraţii: 

1) zonele de reînnoire: mari – organizaţionale, pedagogice (educaţionale), manageriale; concrete, depen-
dente de aspectul abordării şcolii ca sistem pedagogic; 

2) dimensiunile transformărilor: locale (particulare, unitare), lipsite de interlegături inovative; modulare 
(complex de inovaţii locale, interdependente); (inovaţii sistemice ce cuprind întreaga şcoală); 

3) potenţialul inovativ al noutăţilor, puse la baza transformărilor – inovaţii modificatoare legate de 
perfecţionarea, raţionalizarea, schimbarea aspectului, modernizarea a ceea ce are analogii şi prototip; inovaţii 
combinatorii ce presupun îmbinări constructive noi ale elementelor metodicilor cunoscute anterior, care în 
această îmbinare nu au fost utilizate anterior; inovaţii radicale ce nu au analogii şi prototipuri. 

Prin formă a activităţii inovative în şcoală subînţelegem varianta structurală a coordonării acţiunilor 
subiecţilor ei pentru realizarea obiectivelor stabilite. 

În funcţie de gradul de implicare a membrilor colectivului pedagogic în procesul schimbării, inovaţia poate 
fi legată de activitatea unui profesor sau de activitatea unui grup de profesori, sau de activitatea colectivului 
pedagogic în general. 

Prin metodă a activităţii inovative subînţelegem modul de realizare a obiectivelor ei, într-un mod deter-
minat sistemul normalizat de acţiuni. Metodicile activităţii prospective sunt specifice la diferite etape. Astfel, 
deosebim metodele de diagnosticare pedagogică (chestionări, observaţii, testări, crearea situaţiilor de diagno-
sticare etc.), metodele analizei şi sintezei teoretice (modelarea, idealizarea, experimentul mental etc.), 
metodele transformărilor practice. 

Metode fundamentale în schimbările practice, de regulă, sunt considerate următoarele cinci metode [8]: 
1) Însuşirea elaborărilor ştiinţifice pregătite pentru utilizare de către şcoală. 
2) Includerea şcolii în crearea noului de către savanţi. 
3) Însuşirea experienţei înaintate în rezolvarea problemelor create atât în limitele şcolii, cât şi în afara ei. 
4) Crearea experienţei noi în baza ideilor proprii sau însuşite. 
5) Metoda încercărilor bazată nu pe ideea transformărilor, dar numai pe presupunerea despre abordarea 

posibilă a rezolvării problemei. 
Prin rezultat al activităţilor inovative subînţelegem schimbările concrete în obiectul transformărilor. 

Acest rezultat este estimat în baza a trei grupuri de criterii: 
1) criteriul schimbării calităţii, ce se exprimă în coraportul rezultatelor reale ale activităţii şcolii cu obiec-

tivele determinate ale activităţii inovative, modelul absolventului şcolar, standardelor educaţionale de stat etc.; 
2) criteriul eficacităţii se reflectă în raportul dintre rezultatele obţinute şi cheltuielile de timp, eforturi şi 

alte resurse; 
3) criteriul motivaţiei, aşa-numitul criteriu al confortului şcolar al elevilor şi al profesorilor [12]. 
Noi deosebim astfel de noţiuni ca „rezultat al acţiunii inovative”, „produs al activităţii inovative”, „conse-
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cinţele inovaţiilor”. Prin produs al activităţii inovative subînţelegem însăşi noutatea (dacă ea este creată de 
şcoala respectivă sau adaptată de ea la condiţiile activităţii sale), sau proiectul inovaţiilor. Sunt supuse răs-
pândirii anume produsele activităţii inovative. Prin consecinţe inovative subînţelegem îmbinarea efectelor 
exercitate de aceste inovaţii la alte sectoare ale şcolii. Indiferent de rezultatele inovaţiilor, aceste consecinţe 
pot fi atât pozitive, cât şi neutre sau negative. 

În procesul formării structurii active a procesului inovativ se evidenţiază încă două substructuri: structura 
purtătorilor potenţiali şi reali ai acţiunilor inovative – structura subiectivă – şi structura ce reflectă legăturile 
lor (existente sau posibile) la diferite niveluri ale schimbării şcolii (şcolar, municipal, regional, naţional, inter-
naţional) – structura pe niveluri. Structura subiectivă a procesului inovativ include activitatea inovativă a 
tuturor persoanelor sau organizaţiilor implicate în procesul de schimbare a şcolii. Ea ţine cont de raporturile 
funcţionale, de rolurile tuturor participanţilor fiecărei etape a procesului inovativ. 

Inovaţiile pedagogice sunt numai o componentă a obiectului managementului strategic, acea componentă 
care în cea mai mare măsură este legată de influenţa directă (nemijlocit) asupra schimbării şcolii, spre deose-
bire de procesele material-tehnice, financiare, ştiinţifico-metodice, normative – de drept ale asigurării. Mana-
gementul strategic poate avea atât un caracter direct, cât şi indirect de influenţă asupra procesului inovativ, şi 
drept consecinţă – asupra procesului de schimbare a şcolii. 

Existenţa influenţei indirecte a managementului strategic asupra procesului inovativ este condiţionată de 
următoarele două circumstanţe. În primul rând, deseori unele etape ale ciclului vital al noutăţilor se desfăşoa-
ră în afara şcolii, care le valorifică. De aceea etapele lor extraşcolare nu sunt supuse influenţei nemijlocite a 
managementului. În al doilea rând, nu toate componentele activităţii inovative, ca activitate cu caracter crea-
tiv, se supun influenţei directe a sistemului managerial, deoarece activitatea creativă poate fi condusă numai 
în aspectul activităţilor productive. Însă în aspectul activităţilor productive legate de intuiţie ea se prezintă ca 
proces spontan şi întotdeauna poate fi supus conducerii [11]. 

Aceasta înseamnă că la construirea modelului managementului strategic al proceselor inovative este nece-
sar a îmbina conducerea nemijlocită, legată de influenţa directă asupra subiectului activităţii inovative, şi 
conducerea intermediară ce presupune crearea condiţiilor care stimulează activitatea ei. 

Să cercetăm structura procesului inovativ luând în consideraţie al doilea factor al inovaţiilor – ideea 
schimbării şcolii. 

Idei ale schimbării şcolii numim ideile, presupunerile despre reorganizarea activităţii şcolii sau a unuia 
dintre sectoarele ei, despre utilizarea posibilităţilor tuturor persoanelor interesate, mediului extern pentru 
omiterea (sau cel puţin slăbirea) contradicţiilor dintre starea actuală a şcolii şi starea aşteptată. Ideea schim-
bării poate include atât intenţia transformărilor, ce reflectă direcţia schimbării activităţii şcolii, cât şi intenţia 
mijloacelor realizării ei, ce determină diferite variante de realizare a ei. Luând în consideraţie faptul că una şi 
aceeaşi intenţie poate fi realizată printr-un set de mijloace incoincidente, împărţim condiţionat intenţiile în 
două grupuri: intenţii-direcţii şi intenţii-mijloace ale schimbării, reflectând, totodată, ierarhizarea lor. În afară 
de aceasta, deosebim intenţii ale schimbării şcolii generale, legate de reînnoirea întregii şcoli şi, particulare, 
legate de reînnoirea unor sectoare ale şcolii. 

În procesul realizării unei intenţi a schimbării (atât generale, cât şi particulare) poate avea loc atât supra-
estimarea ei, care necesită sau schimbarea ei cu o altă intenţie, sau precizarea, corectarea ei, cât şi conştien-
tizarea unor noi trebuinţe ale reînnoirii şcolii, fapt care duce la înaintarea problemelor noi, cu alte cuvinte, va 
duce la începutul ciclului activităţii inovative. 

Fiecare ciclu unitar, fiind o componentă a ciclului general al activităţii inovative, poate avea diferite faze. 
Astfel, savanţii englezi D.Hopkins, M.Ainsow, M.West [4] evidenţiază trei faze fundamentale: ideea, imple-
mentarea, instituţionalizarea. Aceeaşi viziune o au şi M.Miles şi M.Fullan [2]. Ei demonstrează că procesul 
inovativ nu are un caracter linear, dar e structurat în trei faze interdependente. 

Prima fază presupune luarea deciziei şi alipirea la procesul inovativ, analiza situaţiei şcolare, pregătirea 
profesorilor etc. M.Miles evidenţiază un şir de factori care predetermină succesul primei faze: 

- implementările noi trebuie să fie coraportarea cu necesităţile şcolii; 
- stabilirea clară şi argumentată a problemei implementărilor noi; 
- existenţa unuia sau a câtorva adepţi activi ai implementărilor noi; 
- existenţa acţiunilor active în lansarea implementării inovaţiilor; 
- calitatea înaltă a implementărilor noi. 
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Faza a doua – implementarea; este fundamentală în acest proces. Anume în atare etapă implementările 
noi sunt introduse la nivel practic, iar profesorii însuşesc competenţele de bază legate de aceste implemen-
tări. De obicei, implementările sunt prealabile (experimentale) şi în masă. M.Miles evidenţiază un şir de fac-
tori fundamentali care predetermină succesul acestei faze: 

- distribuirea netă a rolurilor (director, coordonator, consultant etc.); 
- monitorizarea procesului de implementare; 
- existenţa opoziţiei; 
- pregătirea adecvată a profesorilor; 
- motivarea profesorilor (stagieri, reducerea normelor, asigurarea cu literatură etc.). 
Faza a treia – instituţionalizarea; la această etapă implementările noi funcţionează ca element integrativ 

şi nu sunt percepute ca ceva nou. Cu toate acestea, pentru ca implementările noi să fie fixate şi difuzate, trebuie 
să fie luaţi în consideraţie următorii factori [9]: 

- racordarea tuturor structurilor şi resurselor şcolii în scopul susţinerii implementărilor noi; 
- excluderea metodicilor contradictorii şi concurente; 
- utilizarea largă a implementărilor noi la nivelul şcolii sau a mai multor şcoli; 
- existenţa pedagogilor consultanţi. 
Savanţii ruşi M.Potaşnik, V.Lazarev, O.Homeriki evidenţiază patru faze fundamentale ale procesului inovativ: 
I. Determinarea problemei. 
II. Formularea variantelor de alternativă a soluţionării ei. 
III. Determinarea soluţiei. 
IV. Găsirea soluţiilor determinate şi estimarea eficienţei lor (de pe poziţiile gradului de satisfacere a 

trebuinţelor corespunzătoare în reînnoirea şcolii) [8]. 
Dacă gradul de satisfacere a cerinţelor în schimbarea anumitelor sectoare satisface şcoala sau dacă este 

luată decizia despre refuzul realizării în continuare a ideii schimbării, atunci se depistează o necesitate de re-
înnoire a acestui sector şi problema corespunzătoare ei. În cazul în care soluţia acestei probleme va deveni 
actuală pentru şcoală, se ia decizia despre lansarea unei noi rotaţii a procesului de schimbare a acestui sector 
al şcolii. Dacă însă după o realizare deplină a ideii schimbării, cu alte cuvinte, după valorificarea deplină a 
noutăţii de către toţi lucrătorii cointeresaţi ai şcolii, gradul de satisfacere a necesităţii evidenţiate de reînnoire 
nu satisface şcoala, atunci se evidenţiază o nouă problemă ce reflectă un alt aspect al acestei necesităţi, fapt 
ce confirmă începutul ciclului nou al activităţii inovatoare. 

Consecutivitatea fazelor procesului inovator, în viziunea autorilor indicaţi, poate fi prezentată convenţio-
nal (schema 1).  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schema 1. Consecutivitatea fazelor procesului inovator 

 
Fiecare dintre fazele evidenţiate ale activităţii inovatoare are structura sa şi înaintează cerinţele ei faţă de 

managementul strategic. 

I 
Identificarea 

problemei 

IV 
Realizarea deciziei şi 
evaluarea eficienţei 

acesteia 

II 
Stabilirea variantelor 
alternative în rezolva-

rea problemelor 

III 
Luarea 
deciziei
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