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The article approaches the relation between the school and community where it is functioning, the interdependency 

relations existing between the school and the community representatives. The partnership school – community represent 
a necessity in this moment. A functional community is a community where there exists a good collaboration between 
the communitarian institutions and the school is an integrated part of a system that promotes the education of the commu-
nity and cooperates with different organization to provide to the persons from the area educational, cultural and enter-
taining services.  

 
 
Parcurgând schimbări politice, sociale, economice profunde şi complexe, societatea românească, prin 

toate componentele sale, îşi caută identitatea. 
Educaţia reprezintă una dintre preocupările majore ale societăţii contemporane care se confruntă cu cerinţe 

din ce în ce mai diverse şi mai complexe. Pe fondul acestei schimbări accentuate, educaţia, învăţământul, 
şcoala au un rol de refacere a identităţii sociale şi de valorizare a potenţialului uman.  

Astfel, devin prioritare următoarele direcţii de acţiune în domeniul educaţiei: 
- stabilirea setului de valori după care trebuie să evolueze societatea şi educaţia şi a direcţiilor de acţiune 

prin intermediul cărora pot fi realizate în fapt valorile alese; 
- identificarea factorilor implicaţi în domeniul educaţional şi stabilirea rolului şi a responsabilităţilor 

fiecărui factor care este implicat în domeniul educaţional; 
- susţinerea parteneriatului tuturor factorilor sociali care sunt interesaţi în dezvoltarea educaţiei. 
În acest context, societatea a fost nevoită să extindă câmpul educaţional de la nivelul instituţiei şcolare la 

nivelul altor agenţi de educaţie, să diversifice oferta educaţională.  
Şcoala este, pe de o parte, o instituţie care oferă un serviciu social, direct influenţată de ceea ce se întâm-

plă în mediul social, transmite cunoştinţe, dezvoltă abilităţi, norme, valori recunoscute şi acceptate social; pe 
de altă parte, are o logică internă de dezvoltare, reproduce propriile norme şi valori, are propriul sistem de 
organizare.  

Privită dintr-o altă perspectivă, şcoala, este o instituţie care funcţionează într-o comunitate alcătuită din 
mai mulţi factori de educaţie: familie, autorităţi, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, agenţi 
economici etc. care au la rândul lor o ofertă educaţională explicită şi/sau implicită. Organizaţiile şcolare sunt 
astfel supuse presiunii multiplilor factori: a grupurilor ideologice care activează la nivel local, a sistemelor 
politice, a condiţiilor economice şi a diverselor tendinţe manifestate în societate. Aşadar, asupra şcolilor sunt 
manifestate influenţe de ordin economic, politic, culturale şi ideologice. Şcolile depind de mediul în care 
funcţionaeză în ceea ce priveşte obţinerea resurselor materiale, resursele umane, resursele financiare, resur-
sele informaţionale etc. 

Şcoala funcţionează într-un context social larg, complex, alcătuit din societatea globală, constituită ca sistem 
social global (naţional, statal), cuprinzând: 

- comunităţi, grupuri, forme de organizare socială, instituţii, aspecte juridice; 
- elemente de viaţă socială reală: limbă, cultură, valori, tradiţii. 
Influenţele contextului social global asupra instituţiilor de învăţământ se materializează în finalităţi ale 

educaţiei (scopuri şi obiective), conţinuturile disciplinelor, modul de organizare a sistemului de educaţie şi a 
instituţiilor, reglementări de ordin juridic şi administrative. Sistemul social global reglementează organizarea 
sistemului de învăţământ. 

Pe de altă parte, şcoala funcţionează într-un context social imediat, într-o comunitate locală şi zonală, care 
instruieşte elevii, dar care are un set de aşteptări cărora instituţia şcolară trebuie să le răspundă.  

Contextul social al comunităţii îşi poate manifesta influenţa asupra şcolii ca societate civilă, capabilă   
să-şi susţină interesele nu numai pe cale instituţională oficială, ci şi prin presiune socială directă asupra 
instituţiei de învăţământ.  
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Influenţele sunt manifestate reciproc: atât comunitatea influenţează organizaţia şcolară, cât şi aceasta in-
fluenţează comunitatea. Acţiunea comunitară poate astfel deveni, la un moment dat, o consecinţă a activităţii 
şcolii. 

Aşteptările comunităţii faţă de instituţia şcolară sunt şi ele diferite în dependenţă de comunităţile în care 
funcţionează, chiar şi atunci când şcolile sunt de acelaşi tip. În comunităţile sociale unde funcţionează 
(cartier, sector, localitate, judeţ) şcolile au un anumit statut social, o poziţie dobândită în timp, se adresează 
unei anumite populaţii şcolare.  

De exemplu, există:  
- „şcoli de elită” percepute social ca având standarde de evaluare înalte, eficienţă în activităţile de edu-

caţie şi instruire, performanţe crescute obţinute de către elevi etc.; 
- şcoli care au o imagine negativă în comunitate datorată mai multor aspecte: cadre didactice nepregătite, 

fluctuante, performanţe şcolare scăzute obţinute de elevii săi, acte grave de indisciplină înregistrate în 
şcoală, frecvenţa scăzută a elevilor la şcoală, ofertă educaţională săracă în disciplinele la decizia şcolii 
sau/şi activităţi extracurriculare etc.; 

- şcoli care au fost organizate pe baza unei cerinţe sociale la un moment dat, cerinţă socială care nu mai 
există astăzi (ex., licee industriale, şcoli din cartiere care nu mai au populaţie şcolară etc.). Supravieţui-
rea unei astfel de unităţi şcolare implică opţiuni de dezvoltare strategică bazate pe schimbări radicale, 
un efort de adaptare la cerinţele comunităţii sporit care poate fi materializat în diversificarea ofertelor 
educaţionale şcolare şi extracurriculare, atragerea de parteneri şi finanţatori externi etc. 

Caracteristici ale relaţiei de parteneriat dintre şcoală şi comunitate 
Noţiunea de parteneriat are un câmp semantic vast. 
Din punct de vedere juridic, parteneriatul se defineşte ca o înţelegere legală în care partenerii definesc 

împreună scopul general al parteneriatului. Parteneriatul autentic presupune, cel puţin în teorie, colaborarea 
strânsă şi combinarea avantajelor specifice pentru ambii parteneri. 

Din punctul de vedere al beneficiilor pe care le aduce, parteneriatul poate fi definit ca o modalitate eficientă 
în realizarea reformei managementului fie prin schimbarea practicilor manageriale, fie prin schimbarea mo-
dului în care sunt abordate problemele publice, astfel încât soluţionarea lor să devină fezabilă prin parteneriat. 

Parteneriatul poate fi o soluţie pentru alocarea şi folosirea resurselor locale la nivel comunitar, pentru 
atragerea altor resurse externe privind rezolvarea problemelor comunitare. 

În multe dintre comunităţi s-au dezvoltat diverse servicii comunitare, profit şi nonprofit care încearcă să 
rezolve multe din problemele comunitare. 

Ideea de parteneriat dintre şcoală şi comunitate trebuie să se bazeze pe principiul complementarităţii ser-
viciilor sociale oferite de către diversele organizaţii care activează în comunitate. 

Cine ar avea de câştigat dintr-o astfel de relaţie de parteneriat? Parteneriatul – bazat pe ideea că cei impli-
caţi au de câştigat de pe urma acestei colaborări mai mult decât dacă ar acţiona singuri. Dar intenţia de coope-
rare nu este o garanţie pentru succesul unui parteneriat. Este nevoie de coordonarea activităţilor şi deciziilor 
partenerilor, de un management de calitate al procesului de colaborare. Succesul este determinat de aderarea 
comună la reguli şi norme. 

Construirea parteneriatului este un proces deliberat ce implică aptitudini specifice, strategii şi cunoştinţe 
pe care părţile implicate trebuie să le cunoscă şi să le folosească. 

Parteneriatul implică adoptarea unui management bazat pe colaborare şi schimbare, comunicare şi conşti-
entizarea diversităţii. 

Managementul relaţiei de parteneriat are rolul de a susţine şi a încuraja desfăşurarea relaţiei de parteneriat 
astfel: 

- să stabilească o viziune de ansamblu; 
- să formuleze valorile comune; 
- să stabilească scopurile comune; 
- să definească aşteptările; 
- a ajuta parteneriatul să funcţioneze propriu-zis (să asigure resursele, să stabilească succesul etc.) 
Într-o relaţie de parteneriat fiecare partener trebuie să-şi definească aşteptările, scopul şi limitele. În relaţia 

de parteneriat dintre şcoală şi agenţii comunitari cei implicaţi trebuie să definească şi să conştientizeze urmă-
toarele: 
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- agenţii comunitari implicaţi în relaţia de parteneriat;  
- motivele parteneriatului; 
- modificările vizate în situaţia actuală; 
- problemele majore ce pot fi rezolvate prin parteneriat; 
- rolurile specifice ale fiecărui partener. 
Parteneriatul este bazat pe încredere, cere responsabilitate de la parteneri şi implicare reciprocă. Partene-

riatul trebuie să fie o modalitate mai eficientă de a obţine rezultate bune, o schimbare în bine. 
În cadrul unei comunităţi există şi funcţionează o multitudine de organizaţii care au obiective foarte va-

riate, mare diversitate de activităţi. 
Parteneriatul şcoală–comunitate locală se referă la cooperarea tuturor instituţiilor şi factorilor sociali in-

teresaţi în susţinerea unităţilor de învăţământ şi de problemele educaţiei. 
Specialiştii Centrului Educaţia 2000+ sunt de părere că: „pornind de la contextul actual, pentru ca şcoala 

românească să acţioneze ca agent al inovaţiei, schimbării şi dezvoltării, parteneriatul în domeniul educaţiei 
trebuie promovat la nivelul întregii societăţi şi la nivelul tuturor comunităţilor sale” [1]. 

Succesul parteneriatului şcoală–comunitate locală este bazat pe legătura permanentă, constantă dintre 
agenţii comunitari şi reprezentanţii şcolii. Se realizează astfel un echilibru între schimbare şi continuitate, 
între specific şi global, între împlinirea individuală şi exigenţele de ordin social. 

Şcolile sunt organizaţii puternic ancorate în comunitate, statutul organizaţiei şcolare, funcţiile sociale ale 
acesteia, precum şi competenţele specifice ale resurselor umane implicate în sistemul educaţional fac din 
şcoală promotorul parteneriatului comunitar. 

Şcoala şi comunitatea trebuie să-şi asume noi tipuri de relaţii, fără a renunţa la elementele de fond care le 
definesc identitatea. 

Iniţierea, susţinerea, dezvoltarea unui parteneriat cu comunitatea şi centrarea interesului asupra elevului 
ca cetăţean al comunităţii aduc beneficii atât şcolii, cât şi comunităţii.  

Principiul care stă la baza parteneriatului şcoală–comunitate este următorul: trebuinţele educative ale 
elevilor reprezintă centrul de interes al oricărui parteneriat educaţional. 

Şcoala poate să îşi rezolve multe dintre problemele dificile cu care se confruntă colaborând cu factorii 
instituţionali şi neinstituţionali locali care, într-un fel sau altul, sunt beneficiarii serviciilor educative oferite 
de unităţile de învăţământ sau a căror activitate depinde de calitatea educaţiei oamenilor cu care lucrează. 

În parteneriatul şcoală–comunitate sunt implicate:  
- resursele umane ale sistemului de învăţământ; 
- elevii cuprinşi în unităţile şcolare; 
- familiile elevilor (părinţii şi susţinătorii legali); 
- instituţiile guvernamentale centrale şi locale; 
- autorităţile locale; 
- agenţii economici; 
- sindicatele; 
- organizaţiile nonguvernamentale; 
- instituţiile religioase. 
Pentru a realiza un parteneriat autentic în domeniul educaţiei este necesară schimbarea treptată a unor 

valori, atitudini, principii, norme, comportamente la nivelul: 
- factorilor sociali cu putere de decizie; 
- resurselor umane implicate în educaţie; 
- reprezentanţilor diferitelor instituţii comunitare; 
- părinţilor, copiilor, adolescenţilor, tinerilor; elevilor care sunt cuprinşi în sistemul de învăţământ.  
Acţiunea comună a acestora se impune din mai multe motive: 
- este nevoie de coerenţă în viaţa elevilor, aceştia primesc din diverse medii o varietate de mesaje care 

pot produce confuzie în ceea ce priveşte orientarea şi integrarea acestora în viaţa comunităţii; 
- educaţia nu se mai face doar la şcoală; 
- şcoala trebuie să rămână permanent racordată la realitatea curentă, să coopereze; 
- reforma societăţii impune procesul de descentralizare ceea ce presupune o mai mare responsabilitate a 

factorilor locali. 
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În domeniul educaţiei, parteneriatul factorilor sociali implicaţi trebuie să se realizeze pe temeiul unui set 
de valori fundamentale comune, recunoscute de toţi partenerii. Dintre valorile fundamentale la care ne putem 
raporta putem enumera: democraţia, civismul, umanismul, specificitatea, diversitatea, toleranţa, comunicarea, 
libertatea, respectul reciproc etc. 

Această schimbare axiologică, atitudinală şi comportamentală poate fi realizată astfel: 
- formarea resurselor umane în spiritul colaborării, participării, parteneriatului; 
- elaborarea şi derularea efectivă a unor proiecte în parteneriat; 
- promovarea colaborării şi parteneriatului cu toţi factorii comunităţii interesaţi de dezvoltarea educaţiei 

şi a comunităţii locale; 
- adoptarea unui stil de management participativ de către conducerea şcolii, dar şi de către autorităţile 

locale; 
- iniţierea şi dezvoltarea unor programe în care părinţii să fie implicaţi activ; 
- stabilirea unui echilibru între oferta educaţională şi de servicii oferite de către şcoală şi cererea educa-

ţională de la nivelul comunităţii; 
- adoptarea unui curriculum flexibil, în acord cu nevoile de educaţie ale comunităţii. 
Şerban Iosifescu vine cu câteva sugestii utile în ceea ce priveşte realizarea parteneriatului şcoală–comuni-

tate: “Dincolo de eforturile pe care fiecare dintre şcoli trebuie să şi le asume pentru sensibilizarea şi atragerea 
partenerilor sociali, transformarea parteneriatului educaţional într-o realitate presupune adoptarea unor măsuri 
generale la nivelul întregului sistem de învăţământ” precum: 

- formarea personalului din învăţământ, în sensul comunicării, cooperării, parteneriatului; 
- motivarea resurselor umane ale şcolii pentru dezvoltarea unor relaţii parteneriale; 
- diseminarea unor informaţii relevante pentru problema parteneriatului la nivelul unităţilor de învăţământ;  
- operarea unor schimbări de jure şi de facto cu privire la statutul personalului din învăţământ; 
- promovarea unui cadru legislativ care să încurajeze iniţiativele şcolii şi implicarea partenerilor săi 

sociali; 
- sensibilizarea societăţii şi a diferitelor sale segmente în raport cu problemele educaţiei şi cu semnificaţia 

sa [2]. 

Necesitatea parteneriatului şcoală–comunitate  
Ideea de a folosi şcolile în beneficiul comunităţii a apărut în Statele Unite prin 1935. S-a admis atunci 

faptul că şcolile pot sta la dispoziţia locuitorilor comunităţii respective dincolo de programul obişnuit, chiar 
pe durata unei zile întregi, şi pot furniza servicii în domenii diferite: cultural, sănătate, asistenţă socială, pre-
gătirea forţei de muncă, recreere etc. 

De atuci, în lume au fost dezvoltate o serie de iniţiative şi programe care transformă şcolile în locuri des-
chise locuitorilor de toate vârstele ale comunităţii pe tot parcursul anului. 

În Europa, mai ales după anii '90, şcolile şi-au diversificat activitatea desfăşurând diverse activităţi şi 
programe: cursuri de computere, de tradiţii locale, sportive, concerte, cluburi pentru pensionari, controale 
medicale, conferinţe, festivaluri, concursuri, cursuri de croitorese etc. destinate locuitorilor din localităţile 
respective şi nu numai. 

În anii '80, în lumea şcolii, s-a afirmat un curent bazat pe ideea implicării factorilor comunităţii locale în 
luarea deciziilor privind predarea şi învăţarea, finanţarea şi angajarea de personal în şcolile care deservesc 
comunitatea locală respectivă („management bazat pe comunitatea locală” „site-based management”). Argu-
mentele care sprijină acest stil managerial sunt: 

- oamenii care sunt vizaţi de deciziile privind educaţia trebuie să fie implicaţi în luarea acestor decizii; 
- o decizie, odată luată, are mai multe şanse de succes dacă cei pe care îi vizează au ajutat la luarea ei.  
În ultimii ani, noţiunea de parteneriat se regăseşte, sub diferite forme, în cadrul majorităţii textelor de 

orientare în educatie, publicate de marile organisme internaţionale. 
Termenul de parteneriat dimensionează deschiderea asupra / faţă de mediu, de context. Parteneriatul de-

vine astfel un element de deschidere al şcolii către mediul social în care funcţionează. 
Parteneriatul poate îmbrăca forme diverse şi este direct influenţat de sistemul de luare a deciziei din co-

munitatea/ţara la care ne raportăm. 
Astfel, în cadrul unui sistem educativ centralizat, termenul de parteneriat poate aborda o participare 

efectivă a părinţilor la anumite decizii ale instituţiei şcolare. În ţările unde populaţia locală sau regională este 
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implicată mai mult în conducerea organizaţiilor şcolare participarea la luarea deciziilor se manifestă mult 
mai puternic. Într-un sistem centralizat la scară naţională, familiile, chiar comunităţile locale, sunt puţin 
invitate să participe la problemele educative ale şcolii. 

În cadrul unui sistem educativ foarte ierarhizat, noţiunea de parteneriat poate fi utilizată pentru a face 
referinţă la intenţia unei noi repartizări a puterii şi a unui nou tip de colaborare între agenţii aceluiaşi sistem: 
locul şi natura prerogativelor structurilor intermediare (inspectorate şcoalre), a directorilor de instiuţii, profe-
sorilor, reprezentanţilor populaţiei, chiar şi elevilor pentru realizarea unei noi dinamici şcolare.  

În cadrul administraţiilor şcolare descentralizate, unde responsabilităţile sunt distribuite şi participarea 
comunităţii e imediată şi instituită, noţiunea de parteneriat se referă la deschiderea instituţiei şcolare, la me-
diul său socioeconomic. Dar dacă în cazul instituţiilor de învăţământ de nivel liceal şi superior (şcolarizarea 
neobligatorie) parteneriatul poate funcţiona în această formă, pentru instituţiile de învăţământ de nivel primar 
şi gimnazial parteneriatul funcţionează în mai mică măsură. Cu toate acestea, voinţa de deschidere a şcolilor 
spre sectorul economic a fost dezvoltată şi continuă să fie dezvoltată de către guvernele diferitelor familii 
politice. 

Tendinţa deschiderii şcolii către comunitate este evidentă în majoritatea ţărilor occidentale. În contextul 
în care resursele acordate educaţiei sunt în descreştere, parteneriatul poate fi o formă prin care se realizează o 
mai bună gestionare a resurselor locale, o modalitate de atragere a resurselor către şcoală şi de valorificare a 
resurselor şcolii în beneficiul comunităţii. 

Adoptarea termenului de parteneriat în educaţie se situează în cadrul unei schimbări de concepţie şi de 
roluri dintre instituţiile şcolare şi agenţii sau organismele proprii mediului său. Sensul etimologic al terme-
nului de parteneriat face trimitere la noţiunile de împărţire, separare şi diviziune a responsabilităţilor şi 
atribuţiilor. Agenţii sociali vor juca un rol mai activ în îndeplinirea misiunii de servicii publice ale sistemu-
lui educativ. 

Se pune însă problema identităţii şcolii şi a celor implicaţi în relaţia de parteneriat. 
Rezistenţa poate veni din partea acestora, cadrele didactice pot opta sau nu pentru colaborarea cu agenţii 

sau organizaţiile exterioare şcolii, mai ales în condiţiile în care trebuie să depună un efort suplimentar pentru 
acest lucru şi nu sunt remuneraţi ca atare. Învăţământul este considerat de cele mai multe ori ca o practică 
privată, iar cadrele didactice au de prea puţine ori iniţiativa sau deschiderea de a împărţi rolurile pe care le 
deţin sau de a învăţa de la alţii. Munca de echipă este un obstacol permanent în cadrul unui parteneriat. Un 
parteneriat va fi cu atât mai complex cu cât cei implicaţi nu au competenţe şi abilităţi de a lucra astfel. 

O altă problemă care trebuie pusă în discuţie este cea a modificării vocaţiei şcolii în contextul parteneria-
tului. Şcoala are o misiune şi roluri bine stabilite, iar frontierea de deschidere a instituţiei şcolare către me-
diul său poate fi variabilă. Şcoala nu are numai misiunea de a răspunde nevoilor comunităţii în care funcţio-
nează, ea se situează într-un proiect educativ naţional mult mai vast, într-o perspectivă universală ce poate 
depăşi concepţiile locale. Devine astfel şcoala o instituţie de promovare a specificului naţional, a tendinţelor 
sociale naţionale faţă de cele locale? 

Specialiştii de la Centrul educaţional 2000+ consideră că soluţionarea problemelor cu care se confruntă  
în prezent educaţia românească şi învăţământul românesc se poate realiza prin transformarea parteneriatului 
într-o realitate. În cadrul acestui parteneriat îşi găsesc locul toate categoriile sociale, toate instituţiile intere-
sate în dezvoltarea educaţiei, a învăţământului şi a unităţilor şcolare. 

În contextul social actual se observă următoarele momente: 
- politica educaţională din România a optat pentru descentalizare, procesul de descentralizare al educa-

ţiei presupunând parteneriatul unui evantai de factori sociali care pot prelua roluri şi responsabilităţi la 
nivel local; 

- confruntaţi cu o varietate de mesaje oferite de medii diferite, elevii au nevoie de o interpretare unitară, 
coerentă, echilibrată care poate fi furnizată doar prin parteneriatul unor factori sociali şi educaţionali; 

- educaţia oferită în cadrul şcolii trebuie îmbinată cu educaţia făcută de alţi factori sociali, care au o in-
fluenţă semnificativă asupra elevilor; 

- contactul permanent al instituţiilor educaţionale şi, în particular, al unităţilor şcolare cu diferiţi parteneri 
sociali facilitează racordarea efectivă a şcolilor la realitate. 
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Probleme educative majore care pot fi abordate în parteneriatul şcoală–comunitate locală ce pot fi 
rezolvate prin schimbarea unor atitudini şi mentalităţi:  

- sprijinirea educării elevilor defavorizaţi din punct de vedere economico-social; 
- programe educaţionale pentru combaterea factorilor care ameninţă sănătatea şi siguranţa copiilor 

(consumul de droguri, violenţa etc.); 
- educaţia interculturală; 
- promovarea imaginii comunităţii locale; 
- promovarea specificului local, a meşteşugurilor, a produselor tradiţionale locale; 
- educaţia ecologică; 
- educaţia pentru viaţa de familie; 
- dezvoltarea de proiecte locale; 
- educaţia pentru sănătate etc. 

Concluzii 
Parteneriatul şcoală–comunitate este în acest moment o necesitate. Relaţia de parteneriat poate fi iniţiată 

de către şcoală şi funcţionează adecvat dacă membrii comunităţii se implică în desfăşurarea activităţilor şcolii, 
iar şcoala vine cu oferte educaţionale care să satisfacă nevoile comunităţii. 

O comunitate funcţională este cea în care la nivelul comunităţii desfăşoară o bună colaborare între institu-
ţiile comunitare, iar şcoala se consideră parte integrantă a unui sistem care promovează educaţia comunităţii 
şi cooperează cu diversele organizaţii pentru a furniza persoanelor din zonă servicii educaţionale, culturale, 
de recreere. 
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