
STUD I A  UN IVERS I TAT I S  

Revist= [tiin\ific= a Universit=\ii de Stat din Moldova, 2008, nr.9(19) 

 94
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Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”  
 
The article approaches a theoretical study in the application strategies of the school image forming in the rural 

average through the school – family – community relationship. Concomitant in the article are elucidated the leadership 
functions for the rural education which are contributing to the school image formation. 

 
 
Stabilirea funcţiilor învăţământului din mediul rural necesită atât o evaluare a etapei la care a ajuns acesta 

ca atare, cât şi o cunoaştere a tendinţelor, direcţiilor, împrejurărilor de evoluţie a învăţământului rural în 
perspectivă, care presupune o diagnoză şi o prognoză managerială competentă şi minuţioasă. Diagnoza 
managerială permite a stabili nivelul prezent la care a ajuns învăţământul, a cunoaşte realizările valoroase 
obţinute în etapa anterioară, cât şi valorile, experienţele pe care ne putem axa în generalizarea rezultatelor 
pozitive pentru a planifica activitatea pe termen mediu şi lung, pentru a înlătura la timp dificultăţile apărute 
sau pentru a preveni apariţia lor şi a găsi soluţii de optimizare a activităţii şcolare. 

Literatura de specialitate oferă explicaţii ample privind prognoza şi diagnoza managerială. Prognoza 
managerială este acţiunea de predicţie în timp a învăţământului ce determină apariţia şi evoluţia caracteristicilor şi 
valorilor pe care, probabil, le va avea în viitor învăţământul în comparaţie cu prezentul. Pornind de la datele 
diagnozei, prognoza managerială explorează viitorul şi prevede tendinţele şi perspectivele de dezvoltare ale 
învăţământului, urmărind procesul evoluţiei şi problemele care apar pe parcurs. Desigur, prognoza poate avea şi o 
anumită doză de probabilitate, ceea ce necesită conştientizarea distorsiunilor posibile faţă de care trebuie gândite 
şi corecţiile ce ar trebui făcute la timpul potrivit, pentru a evita riscurile nedorite şi demoralizarea în acţiune. 

În continuare vom analiza şi alte funcţii ale conducerii învăţământului importante pentru organizarea şi 
desfăşurarea optimală a acestuia în mediul rural. 

Astfel, planificarea–programarea acţiunilor este funcţia de concepere şi prevedere a conţinutului conducerii 
învăţământului. Planificarea trebuie să ţină cont de respectarea legii şi a obiectivelor şi cerinţelor concrete 
stabilite la nivel şcolar şi, în ultimă instanţă, la nivelul fiecărei unităţi şcolare. Planificarea eficientă are drept 
scop dinamizarea spiritului de disciplină şi independenţă creatoare, autonomia de conducere. Planificarea 
înseamnă nu numai stabilirea unor obiective relativ precise, ea trebuie să aibă un caracter dinamic care să 
stimuleze creaţia, adaptarea la ceea ce este nou, pentru asigurarea unei dezvoltări durabile a învăţământului şi 
să conţină proiectarea strategiilor, mijloacelor, termenelor şi responsabililor. Pentru a realiza o dezvoltare 
eficientă şi viabilă a învăţământului rural este nevoie de o planificare modernă a educaţiei. În condiţiile demo-
cratizării societăţii, planificarea modernă a educaţiei reprezintă un instrument ştiinţific privind realizarea 
schimbărilor educaţionale controlate, necesitând valorificarea diagnozei şi prognozei, stabilirea obiectivelor 
şi priorităţilor, elaborarea programelor şi proiectelor de acţiuni. 

Planificarea educaţiei în mediul rural trebuie să corespundă schimbărilor care se produc în societate şi chiar 
să le anticipeze nu numai în mod general, ci şi în baza condiţiilor reale concrete, în funcţie de localitatea dată. 

 Planificarea de rutină trebuie să se transforme în planificare de inovare. Dacă planificarea de rutină are 
şi ea o anumită importanţă, deoarece asigură realizarea unui sistem informaţional de educaţie, aplicarea meto-
dologiilor specifice demografiei şcolare, îmbunătăţirea bazei de date statistice şi dezvoltarea planificării la 
nivel regional şi local, planificarea de inovare trebuie să cuprindă o gamă largă de preocupări, cum ar fi: studii 
de dezvoltare pe termen lung, programe pentru sporirea calităţii educaţiei, dezvoltarea managementului parti-
cipativ, reforma instituţională pentru descentralizarea structurilor de decizie din învăţământ [1] şi stimularea 
parteneriatului educativ, iniţiativei actorilor sociali care pot contribui la optimizarea educaţiei şcolare, susţi-
nem noi, în baza experienţei acumulate în acest domeniu. 

În acest context, planificarea–programarea / previziunea educaţională cu privire la conducerea unităţii de 
învăţământ şi desfăşurarea procesului instructiv-educativ implică următoarele direcţii de realizare: aplicarea 
legislaţiei învăţământului în viaţa şi activitatea şcolară la nivelul fiecărei instituţii de învăţământ; stabilirea 
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obiectivelor prioritare în cadrul fiecărui nivel şcolar; stabilirea, menţinerea şi optimizarea condiţiei resurselor 
umane, materiale şi financiare la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ; planificarea şi stabilirea acţiunilor 
importante, a responsabilităţilor şi termenelor pe perioade scurte, medii sau finale pentru îndeplinirea lor. 

Această funcţie se concretizează în elaborarea de programe/planuri sau proiecte de activităţi: 
program general, programe la nivel şcolar, programe pe compartimente ale unităţilor de învăţământ, 
programe ale catedrelor şi ale cadrelor didactice. În acest sens, se întocmesc: programul general al unităţii 
de învăţământ; programul activităţilor instructiv-educative de predare–învăţare; de evaluare; activităţi extra-
şcolare etc.; programul catedrelor şi a comisiilor metodice, a comisiilor diriginţilor etc.; programul activi-
tăţilor de perfecţionare a cadrelor didactice şi a personalului; programul de asigurare a mijloacelor materiale, 
financiare, dotare, aprovizionare, reparaţii etc.; programe/planuri individuale ale cadrelor didactice etc.; pro-
gramul de îndrumare şi control etc. Fiecare program/plan conţine componentele esenţiale ale previziunii, 
caracteristice specificului sectorului şi activităţilor respective. 

Programarea ca funcţie de prevedere are şi un caracter de probabilitate, fapt ce necesită, asemănător 
prognozei, elemente de corecţie, pentru a corela cu elementele neprevăzute, aleatorii şi a se evita riscurile şi 
eşecurile [1]. 

 Organizarea–coordonarea este funcţia de conducere care stabileşte şi asigură, în mod metodic, ordonat, 
chibzuit şi disciplinat forţele şi mijloacele umane, materiale şi financiare pentru obţinerea eficienţei instructiv-
educative în învăţământ, în fiecare unitate şcolară. Organizarea presupune şi coordonarea, adică o funcţie de 
sincronizare, de corelare, în mod unitar, a forţelor, mijloacelor şi timpului de desfăşurare în scopul înlăturării 
paralelismelor şi suprapunerilor, a evitării risipei de forţe umane şi de mijloace materiale şi financiare, cât şi 
de timp. Această funcţie de conducere a învăţământului presupune: coordonarea (şi cooperarea) într-un mod 
unitar a nivelurilor şcolare şi a compartimentelor şcolare şi funcţionale din fiecare unitate de învăţământ; 
organizarea tuturor activităţilor instructiv-educative şcolare şi extraşcolare; organizarea activităţilor ştiinţifice, 
metodice şi de perfecţionare a cadrelor didactice; organizarea deschiderii şi încheierii anilor de învăţământ; 
organizarea activităţilor administrativ-gospodăreşti din unitatea de învăţământ respectivă (dotarea cu mijloace 
de învăţământ, curăţenia, întreţinerea şi reparaţia şcolii, salarizarea şi premierea, concediile de odihnă etc.); 
organizarea activităţii de îndrumare şi control pe linie didactică şi administrativă, responsabilităţile şi termenele de 
îndeplinire etc. [2]. 

Organizarea–coordonarea învăţământului este orientată de legislaţia învăţământului şi de regulamentele 
şcolare (de ordin interior). Pornind de la această orientare normativă, unităţile de învăţământ trebuie să dea 
un aspect concret organizării, în sensul de a lua în considerare elementele de diagnoză şi prognoză, obiectivele şi 
sarcinile specifice ale unităţii de învăţământ, stabilind atribuţiile, termenele şi responsabilităţile de îndeplinire 
pentru fiecare obiectiv şi acţiune în parte. La îndeplinirea unor obiective şi acţiuni sunt importante calităţile 
de personalitate ale cadrelor didactice şi ale personalului managerial cum sunt: competenţa profesională, 
entuziasmul, dăruirea, spiritual de iniţiativă, de creativitate şi disciplină. Însă aceasta nu este suficient. Pentru 
a le valorifica este necesar ca prin funcţia de organizare–coordonare să se asigure condiţiile didactice şi mijloacele 
materiale şi financiare necesare în corespundere cu particularităţile localităţii date. 

Îndrumarea–antrenarea este funcţia de conducere care asigură orientarea, dirijarea, călăuzirea şi înţelegerea 
obiectivelor, sarcinilor, atribuţiilor şi responsabilităţilor de îndeplinit la un anumit nivel şcolar, la nivelul 
unui compartiment al unităţii de învăţământ, pentru fiecare persoană implicată în activitatea de învăţământ. 
Îndrumarea–antrenarea este funcţia de informare şi instruire a factorilor implicaţi în activitatea învăţământului, 
pentru cunoaşterea prevederilor programelor stabilite, în vederea îndeplinirii lor. Ea are drept scop principal 
îndeplinirea programelor stabilite, dar şi prevenirea apariţiei unor neajunsuri, precum şi înlăturarea celor care 
au apărut. 

Îndrumarea–antrenarea implică folosirea unei game variate de acţiuni cum ar fi: elaborarea de instrucţiuni 
(îndrumări) scrise, expuneri (conferinţe), consfătuiri, simpozioane, mese rotunde, consultaţii, activităţi didac-
tice-model, schimburi de experienţe, discuţii individuale etc. Îndrumarea este necesară îndeosebi cadrelor 
didactice tinere, însă este binevenită şi pentru cadrele didactice cu experienţă, mai ales în cazurile stabilirii 
unor noi obiective, acţiuni, atribuţii şi responsabilităţi, a unor noi decizii. Îndrumarea trebuie să fie competentă, 
făcută la timp şi în mod colegial, fără ostentaţie. Urmărind îndeplinirea programelor stabilite, îndrumarea–
antrenarea trebuie să dinamizeze spiritul de independenţă, de iniţiativă şi creativitate a cadrelor didactice a 
tuturor persoanelor din unitatea de învăţământ [2]. 
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Controlul–evaluarea este funcţia de verificare, analiză şi apreciere a activităţii şcolare în vederea cunoaş-
terii stadiului realizării, precum şi a îmbunătăţirii ei. Controlul–evaluarea este strâns legat de funcţia de antre-
nare–îndrumare. Controlul–evaluarea urmăreşte realizarea următoarelor aspecte: cunoaşterea modului de 
desfăşurare a activităţilor, evidenţierea şi aprecierea rezultatelor obţinute, generalizarea rezultatelor pozitive, 
prevenirea unor neajunsuri, dificultăţilor şi neajunsurilor apărute pe parcurs, mobilizarea tuturor forţelor şi 
mijloacelor pentru îndeplinirea programelor stabilite, îmbunătăţirea activităţii viitoare, aplicând principiul 
feedback-ului. Controlul–evaluarea necesită modalităţi şi forme directe şi diverse de realizare precum: vizite 
la orele didactice; lecţii şi activităţi deschise, schimburi de experienţă; teste sau extemporale date elevilor; 
consultarea materialelor scrise; verificarea dotării şi funcţionării cabinetelor didactice, a laboratoarelor şi 
atelierelor şcolii; consultarea notiţelor elevilor, a altor lucrări ale acestora; analiza rezultatelor şcolare ale 
elevilor. Managerii pot folosi şi forme indirecte de control: informări scrise ale unor şefi, mese rotunde, 
simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice. În general, unele cadre didactice, şi nu numai, manifestă 
anumite rezerve faţă de control, considerând că acesta le-ar diminua prestigiul, personalitatea. Dat fiind că 
actul controlului reprezintă o funcţie necesară, obiectivă pentru îndeplinirea cu succes a obiectivelor condu-
cerii, a realizării fenomenului feedback-ului, este absolut necesar ca în îndeplinirea acestei funcţii să se reali-
zeze o serie de condiţii: să se facă înţeleasă necesitatea controlului în rândul cadrelor didactice; să se îmbine 
controlul cu îndrumarea şi sprijinul necesar înţelegerii şi îndeplinirii la nivel superior a obiectivelor instruc-
tiv-educative; să fie făcute la timp, competent, sistematic, obiectiv şi colegial observaţiile necesare. Evaluările şi 
controlul încep cu aprecieri pozitive, iar după caz, cu critici şi îndrumări constructive; analiza, aprecierile şi 
criticile se fac în afara activităţilor desfăşurate. Funcţia respectivă are drept scop dezvoltarea capacităţii de 
autocontrol şi de autoapreciere, de autoreglaj didactic pentru respectarea prevederilor actelor normative în 
domeniul învăţământului şi, în acelaşi timp, să fie rezultatul unei profunde cunoaşteri şi analize a realităţii 
şcolare. Acţiunile desfăşurate în urma controlului să fie mobilizatoare, să dinamizeze iniţiativa şi spiritul 
creator în îndeplinirea deciziilor; să includă acte de recompensare a eforturilor şi rezultatelor valoroase de 
performanţă, iar dacă este cazul, pot fi aplicate şi măsuri de sancţionare (numai în cazuri-limită, optând 
pentru evitarea lor). 

Evaluarea–controlul reprezintă o funcţie obiectiv necesară şi permanentă, aceasta chiar şi în condiţiile în 
care vom ajunge să avem încredere în oameni şi când ei vor dovedi o înaltă conştiinţă profesională şi moral-
civică, fiindcă întotdeauna va fi nevoie să ştim dacă am realizat ceea ce am programat şi ce anume trebuie să 
facem în viitor. 

Decizia este o hotărâre luată pe baza unei alegeri dintre mai multe soluţii posibile, care cere realizarea 
activităţilor şcolare în conformitate cu prevederile şi cerinţele funcţiilor de programare, organizare, îndrumare 
şi control. Ea este funcţia esenţială a conducerii învăţământului, funcţie cu rol integrator, care dinamizează în 
ultimă instanţă succesul activităţii unităţii şcolare [6]. 

Deciziile se împart în: a) decizii strategice generale, care se referă la hotărârile ce se iau pentru organizarea 
şi funcţionarea întregului sistem de învăţământ; b) decizii strategice restrânse care se referă la hotărârile ce 
se iau pentru organizarea şi funcţionarea anumitelor grade, profiluri sau forme de învăţământ; c) decizii tactice 
care se referă la hotărârile ce se iau privind programele concrete de acţiune în cadrul deciziilor strategice şi 
restrânse, care au nevoie de intervenţia specialiştilor, cum ar fi hotărârile privind stabilirea planurilor de învăţă-
mânt, a programelor şcolare, a structurii anului şcolar şi universitar, a activităţilor didactice de predare–învăţare 
şi evaluare, a activităţilor ştiinţifice, a activităţilor educative etc. [6]. 

Într-o societate civilă, cu o democraţie dezvoltată, bazată pe economia de piaţă, este necesară o descentralizare 
organizatorică şi decizională, cu eliminarea oricăror tendinţe de centralizare autoritaristă, pentru a se crea 
condiţiile integrării competiţiei loiale ca modalitate dinamizatoare a iniţiativei şi a inteligenţei creative a 
agenţilor implicaţi în actul managerial, asigurându-se găsirea de alternative adecvate şi favorabile soluţionării 
eficace a problemelor. Prin urmare, un rol important în conducerea unităţilor de învăţământ trebuie să-l aibă 
managerul, conducătorul unităţii de învăţământ – directorul sau inspectorul – în sistemul şcolar respectiv, 
desigur, incluzându-se şi adjuncţii acestora. 

Managerul trebuie eliberat de presiunile supracentralizării şi birocraţiei administrative, ale diferitelor 
niveluri ierarhice, oferindu-i-se posibilitatea reală de a-şi formula priorităţi de valoare şi eficienţă în acţiune, 
în condiţiile autonomiei decizionale. În acest context, managerul trebuie să se preocupe de stabilirea cât mai 
corectă şi reală a strategiei de dezvoltare şi acţiune a unităţii de învăţământ pe care o conduce. Pentru ca 
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managerul să poată conduce la un nivel de performanţă şi eficienţă, este necesar ca el să aibă competenţă 
profesională şi experienţă în domeniu, însoţite de capacitatea de iniţiativă, de abordare adecvată a problemelor 
care se manifestă în mediul rural. Managerul trebuie să se preocupe de dezvoltarea durabilă şi să asigure 
abordarea pragmatică a problemelor, continuarea într-un plan superior a activităţii, înţelegerea problemelor 
celor cu care colaborează şi ale altora, acordarea unui anumit grad de responsabilitate şi recunoaştere a 
realizărilor în munca fiecărui membru al unităţii pe care o conduce. Totodată, managerul trebuie să contribuie 
la înţelegerea de către întregul personal al unităţii a transformărilor produse, sporirea interesului personalului 
didactic şi al celorlalţi salariaţi pentru creşterea performanţelor şi eficienţei procesului instructiv-educativ, 
menţinerea prestigiului şi autorităţii conducerii în rândul personalului didactic şi al părinţilor, respectarea 
legilor şi consolidarea conştiinţei şi disciplinei de muncă, ridicarea continuă a profesionalismului fiecăruia şi 
formarea imaginii pozitive a instituţiei date, în strânsă corelaţie cu grija faţă de oameni pentru apărarea drep-
turilor şi satisfacerea nevoilor acestora. În acest context, managerul trebuie să dezvolte relaţiile de cooperare 
şi de dialog constructiv cu consiliile de administraţie, liderul sindical, cu toate cadrele didactice, familia, bise-
rica, organele juridice locale şi alţi actori sociali, care, implicaţi în activitatea de educaţie, se vor transforma 
treptat în agenţi şi parteneri educaţionali. Managerul va lucra în direcţia unirii inteligenţelor, iniţiativelor şi 
eforturilor pentru asigurarea calităţii educaţiei şi reuşitei şcolare, pentru competitivitate şi performanţe înalte 
[1, 2, 3, 5, 6, 8]. 

Succesul actului de conducere plasează managerul şcolar în situaţia permanentă în care acesta şi fiecare 
cadru didactic la locul său trebuie să dovedească exigenţă, empatie şi înţelegere, comportare corectă, demnă 
şi civilizată în toate aspectele activităţii şi vieţii, deoarece în localităţile rurale oamenii se află în vizorul tuturor. 
Atât pedagogii, cât şi conducătorul lor trebuie să manifeste flexibilitate, spirit inovator şi creativ, responsabi-
litate sporită în plan profesional, etico-cetăţenesc, juridic şi managerial. Având în vedere că orice activitate 
managerială include şi o dimensiune psihosociopedagogică, managerului i se cere ca, pe lângă o pregătire 
managerială, să aibă şi o pregătire psihosociopedagogică, ambele genuri de pregătire realizându-se prin studii 
universitare, înainte de învestirea lui cu o funcţie de conducere. 

Eficienţa activităţii manageriale se realizează şi datorită folosirii unor strategii adecvate de investigaţii, 
acţiune, analiză, evaluare etc. În acest context, pot fi luate în considerare unele strategii metodologice cum ar 
fi brainstormingul, metoda Delphi, studiul de caz, modelarea, stimularea, cooperarea, metodele euristice care 
stimulează creativitatea, dialogul, discuţia, schimbul de experienţă şi altele. Desigur, se pot folosi o serie de 
forme şi procedee metodologice mai adecvate activităţii manageriale cum sunt: şedinţa, negocierea, conci-
lierea, medierea, arbitrajul, delegarea, extrapolarea, competiţia, consultanţa, informatizarea, studiul de feza-
bilitate, jocul managerial computerizat şi altele. 

Succesul managementului educaţional în mediul rural poate fi sporit de acţiunile inteligente ale managerilor 
şi de realizarea a mai mult şi mai performant, cu mai puţin, acestea referindu-se la timp, resurse materiale şi 
financiare, resurse umane, eforturi, caracteristici determinate de situaţia modului de viaţă pe care îl urmăm, 
adică cum fiecare dintre noi îşi gestionează propria viaţă şi activitate.  

Managementul educaţional în condiţii rurale pentru a fi eficient are nevoie de adaptare continuă la nou şi 
la schimbări, având ca bază inovaţia şi spiritul creator. Pentru aceasta el necesită structuri organizatorice 
continuu optimizate, automatizare şi robotizare şi într-o măsură sporită mijloace şi tehnologii informatizate, 
în strânsă relaţie cu preocuparea de umanizare a acestora. În relaţia om–maşină, mai ales computer, rolul 
principal trebuie să-l aibă în continuare omul-manager, fiindcă nimic nu poate înlocui afectivitatea raţională 
şi creativitatea umană. Se poate menţiona faptul că valoarea şi eficienţa activităţii manageriale depind într-o 
mare măsură de fundamentarea ei pe teoria ştiinţei managementului şi pe competenţele elevate, multidimensionale 
ale managerului, calităţi ce au forţa de a mobiliza toate resursele pentru realizarea cu succes a obiectivelor 
specifice fiecărui domeniu şi fiecărei unităţi şcolare, dar este cazul să scoatem în evidenţă importanţa respectării 
tradiţiei, culturii locale, să ne axăm pe cizelarea continuă a trăsăturilor moral-spirituale, să ne manifestăm ca 
oameni cumsecade, care îmbină cuvântul şi fapta, care servesc drept model moral şi civic. 

Managerii în domeniul educaţional, inclusiv din localităţile rurale, pornind de la faptul că învăţământul 
este cel mai important factor al instruirii şi educării omului şi cel mai dinamic domeniu sociouman, trebuie să 
asigure schimbarea şi adaptarea lui la cerinţele societăţii informaţionale, în scopul instruirii tinerei generaţii 
pe baza limbajului şi tehnologiei informaţionale, astfel încât fiecare om pregătit de şcoală să ştie a lucra cu 
calculatorul atât pentru instruirea sa, cât şi pentru rezolvarea problemelor profesionale de după absolvirea 
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şcolii sau facultăţii. De asemenea, să se folosească strategii de adaptare care dezvoltă dimensiunea umanistă 
a personalităţii celor instruiţi.  

Cercetând problema imaginii publice a instituţiei de învăţământ din mediul rural, ne-am propus următoa-
rele întrebări: 

- De ce este nevoie de această imagine? 
- Se poate activa şi fără imagine publică?  
- Cine formează imaginea publică a unităţii de învăţământ? etc. 
 Analiza şi sinteza literaturii de specialitate ne-a permis să stabilim că această problemă în general este 

abordată în lucrările mai multor cercetători, ca de exemplu: I.Ţoca, E.Stănciulescu, A.Kendall, P.T. Barnum, 
L.Bernays, C.Calaraş etc. 

 Conform modelului bidirecţional simetric elaborat de E. Bernays (1960), comunicarea pentru formarea 
imaginii instituţiei trebuie să se sprijine pe un feedback bidirecţional simetric, adică instituţia identifică 
necesităţile populaţiei şi ale sale, organizând schimbul de informaţii care vor corespunde teoriei celor trei 
fenomene: interes, iniţiativă, imagine [7]. 

 Dacă vom încerca să elaborăm un tablou sociopsihopedagogic al imaginii instituţiei de învăţământ din 
mediul rural, în baza sintezei literaturii de specialitate şi a experienţei avansate, vom stabili următoarele 
caracteristici. Imaginea unităţii de învăţământ include: identitatea actuală / personalitatea şi organizarea 
acesteia; identitatea dorită; identitatea atribuită /percepută. 

Adaptarea imaginii la identitatea instituţiei presupune că esenţa relaţiilor publice este determinată de ad-
ministrarea legăturii dintre identitate (ceea ce este) şi imagine (ceea ce văd alţii că este). Funcţiile managemen-
tului educaţional sunt orientate spre organizarea unei activităţi şcolare eficiente, care ar modera iscusit 
relaţiile publice dintre identitatea actuală, identitatea dorită şi imagine. Cu cât suprapunerea dintre cele trei 
este mai mare, cu atât şi credibilitatea este mai mare, adică imaginea este mult mai pozitivă, iar instituţia se 
bucură de autoritate. 

Rolul relaţiilor publice în construirea credibilităţii este foarte important, deoarece acestea semnifică un 
raport de încredere între populaţie / elevi şi instituţie, care se transformă într-un acord /consens. Relaţiile 
publice ale şcolii cu populaţia pe care aceasta o deserveşte pot fi de diferită natură, principalul rezidă în reali-
zarea optimă a funcţiei de bază: educaţia şi instruirea calitativă a copiilor [7]. 

 În continuare vom prezenta  tehnici de design şi implementare a strategiilor de formare a imaginii unităţii 
şcolare în mediul rural. Interacţiunea organizaţiilor cu publicul oferă cadrul desfăşurării unor eforturi speci-
fice, de tipul campaniilor de relaţii publice privind promovarea imaginii şcolii. Cele mai eficiente strategii s-au 
dovedit a fi: 

- organizarea unor activităţi de promovare a valorilor culturale (concerte, expoziţii, sărbători, şezători în 
care se implică cât mai mulţi actori sociali); 

- iniţierea şi dirijarea unor proiecte cu caracter social (ajutarea bătrânilor, invalizilor din localitate, acţiuni 
cu caracter ecologic, cultural etc.); 

- organizarea unor mese rotunde la care se practică rapoarte ale managerilor şcolari, ale elevilor, consi-
liilor părinteşti; 

- acţiuni de studiere şi propagare a experienţei pozitive de educaţie şi creştere a copiilor; 
- acţiuni de studiere şi promovare a experienţei avansate a pedagogilor, managerilor în scopul familia-

rizării populaţiei cu succesele şi problemele instituţiei din localitatea dată. Strategiile nominalizate se pot 
eficientiza prin implicarea variatelor tipuri de mass-media şcolară, locală, regională (reviste, prospecte, 
tv-şcolară, radio-şcolar etc.).  

 În literatura de specialitate am identificat cinci principii ale campaniilor de succes privind promovarea 
imaginii şcolii: 

• identificarea nevoilor, a intereselor, obiectivelor şi posibilităţilor publicului prioritar; 
• planificarea şi executarea campaniei într-un mod sistematic; 
• monitorizarea şi evaluarea continuă pentru a concretiza ce funcţionează şi unde trebuie făcute eforturi 

suplimentare; 
• luarea in considerare a rolurilor complementare ale comunicării interpersonale cu mass-media; 
• selecţia unor media potrivite pentru fiecare public prioritar [4]. 
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 Este evident că o campanie de succes trebuie sa aibă o latură educativă. Întotdeauna aceasta trebuie să 
ilumineze populaţia, oferindu-le o perspectivă diferită despre ceva ce ştiau deja sau credeau că ştiu. 
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