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Recenzii 
 
 

MANAGEMENT EDUCAŢIONAL. GHID METODOLOGIC 

(apariţie recentă la Universitatea de Stat din Moldova) 

 
Elaborată în cadrul Proiectului Managementul în contextul politicilor din învăţă-
mântul din Republica Moldova, finanţat de UNICEF, sub coordonarea ştiinţifică 
a dlui Vladimir GUŢU, dr.hab., prof.univ., lucrarea include fundamente teoretice 
şi praxiologice ale managementului educaţional, dimensiuni particulare ale aces-
tuia şi fundamente metodologice ale educaţiei adulţilor.  

Un grup impunător de autori-experţi cu experienţă managerială, care repre-
zintă toate treptele sistemului de învăţământ, au abordat din perspectivă teoretică 
şi practică următoarele aspecte: 

• Managementul educaţional autentic din perspectiva democratizării şi 
integrării europene (V. COJOCARU); 

• Politicile educaţionale în contextul asigurării calităţii (T. COJOCARU); 
• Managementul strategic şi operaţional în cadrul învăţământului general 

(Vl. GUŢU, M. ŞEVCIUC); 
• Managementul resurselor umane în cadrul educaţional (V. ANDRIŢCHI); 

• Managementul curriculumului şcolar (L. POGOLŞA, Vl. GUŢU); 
• Managementul schimbării/inovaţiilor în învăţământ (Vl. GUŢU, L. DARII); 
• Managementul resurselor financiare (O. DANDARA); 
• Managementul calităţii în cadrul învăţământului general (E. MURARU); 
• Managementul şcolii incluzive (V. CHICU, R. SOLOVEI); 
• Managementul procesului de ghidare în carieră (O. DANDARA); 
• Dimensiunile psihologiei manageriale (A. POTÎNG); 
• Metodologia luării deciziilor în cadrul educaţional (V. CHICU); 
• Comunicarea – instrument de realizare a managementului educaţional (Sv. SEMIONOV); 
• Educaţia adulţilor: argument, concepţii şi noţiuni, domenii şi sugestii metodologice pentru formatori 

(L. POSŢAN). 
De asemenea, sunt abordate tematici axate pe concepţia managementului educaţional la nivel local şi pe 

sistemul de asigurare a calităţii, pe indicatori şi descriptori de performanţă – instrumente valoroase pentru 
optimizarea teoriei şi practicii manageriale din învăţământ. 

În Preliminarii, prof. Vl. GUŢU afirmă că menirea de bază a ghidului în cauză constă în „asigurarea 
didactică a formării formatorilor locali în managementul educaţional prin diferite programe de studii. În 
acelaşi timp, lucrarea se adresează managerilor educaţionali, profesorilor şcolari, studenţilor-viitori pedagogi 
şi manageri, tuturor celor implicaţi în câmpul educaţional. Informaţiile, interpretările şi activităţile de for-
mare aduse de autori facilitează o formare de bază în problematica dată atât prin reiterarea unor subiecte tra-
diţionale, dar îmbogăţite de semnele timpului nostru, cât şi prin deschiderea de noi abordări.” 

Pe bună dreptate, particularităţile ghidului ţin de îmbinarea cunoaşterii teoretice (considerată drept premisă 
necesară, dar nu şi suficientă) cu cea praxiologică (formativă), congruenţe actuale şi utile pentru asigurarea 
calităţii educaţiei la toate nivelurile, esenţial fiind impactul „la firul ierbii”. 

Apreciem contribuţia grupului de autori, recunoscuţi pe plan naţional şi internaţional, la dezvoltarea 
ştiinţelor educaţiei, în special, şi a politicilor educaţionale, în general.  

 
Viorica GORAŞ-POSTICĂ, 

dr., conf. univ. 


