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 Axa prioritară 1. ″Educaţia şi formarea profesională în
sprijinul creşterii economice şi societăţii bazate pe cunoaştere
″
 Domeniul major de intervenţie 1.1. ″Acces la educaţie şi
formare profesională iniţială de calitate″
 Beneficiar: Fundaţia CODECS pentru Leadership
 Partener: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti

OBIECTIV GENERAL
 Dezvoltarea unei culturi organizaţionale
constructive şi îmbunătăţirea managementului
educaţional în scopul facilitării formulării şi
implementării unor strategii adecvate pentru
asigurarea unei educaţii de calitate în contextul
descentralizării sistemului naţional de învăţământ, şi
reorientarea organizaţiilor şcolare către elev şi nevoile
comunităţii

Obiective specifice (1/3)
 1. Formarea de noi competenţe, de diagnoză-prognoză a culturii
organizaţionale şi climatului organizaţional, pentru 20 de manageri
(directori şi directori adjuncţi) din 10 unităţi de învăţământ
preuniversitar (colegii naţionale, licee teoretice şi vocaţionale din
Bucureşti, din toate cele 6 sectoare ale Capitalei)

Obiective specifice (2/3)
 2. Crearea de noi instrumente de dezvoltare a managementului şi a culturii
organizaţionale:
 10 studii şi rapoarte privind cultura şi eficacitatea organizaţională,
cuprinzând recomandări referitoare la strategii şi direcţii de dezvoltare
organizaţională (câte unul pentru fiecare unitate de învăţământ)
 20 studii şi rapoarte individuale privind impactul liderilor în organizaţiile pe
care le conduc (câte două pentru fiecare unitate de învăţământ)
 1 raport de sinteză cuprinzând recomandări referitoare la strategii şi direcţii
de dezvoltare organizaţională a reţelei de şcoli din Bucureşti (pentru I.S.M.B.)

Obiective specifice (3/3)

 3. Implicarea a 700 de persoane din sistemul naţional de examinare,
evaluare şi curriculum preuniversitar (printre care 20 de directori şi
directori adjuncţi din cele 10 unităţi de învăţământ vizate) la elaborarea
strategiilor şi direcţiilor de dezvoltare a propriilor organizaţii

Activităţi principale (1/...)
 1. Evaluarea diferentei dintre cultura organizationala curenta si cea dorita (ideala) - se vor realiza
diagnoza si prognoza culturii organizationale actuale si ideale (prin cultura ideala intelegem acea stare
la care o organizatie considera ca ar lucra la maximum de eficienta si isi desfasoara activitatea intr-un
climat optim pentru propria dezvoltare)
 Realizarea diagnozei de cultura si climat organizational


Seminar de formare a competentelor de generare, prelucrare si interpretare a rezultatelor numerice si grafice produse
in proiect (directori si inspectori)



Seminarii de administrare a chestionarelor de evaluare a culturii si climatului organizationale curente. Se vor

Activităţi principale (1/3)

 1. Evaluarea diferentei dintre cultura organizationala curenta si cea dorita (ideala)- continuare
 1.1. Realizare a prognozei de cultura organizationala ideala prin seminarii strategice, cate unul
pentru fiecare scoala


Administrare chestionare de cultura organizationala ideala, Participantilor le vor fi prezentate cerintele din
chestionarele de cultura organizationala ideala, pentru ca acestia sa-si poata contura cultura dorita



Interpretare simplificata a datelor si realizare schematica a structurii culturii organizationale dorite (ideale)Expertul de dezvoltare organizationala va sintetiza, in timpul seminariilor, datele din chestionare si va descrie tipul de
cultura dorita pentru fiecare organizatie



Prezentarea rezultatelor din rapoartele de cultura curenta- Expertul de dezvoltare organizationala va prezenta

Activităţi principale (2/3)
 2. Evaluarea impactului de leadership- participanti vor fi directori, directori adjuncti
 2.1. Administrarea de chestionare de impact de leadership si colectare date. Se vor
administra cate 9 chestionare pentru fiecare director si director adjunct, unul cu perceptia proprie
si 8 cu perceptia celorlalti (persoane apropiate: din Consiliul de Administratie, secretar, contabil,
profesori,etc.) despre impactul de leadership
 2.2. Interpretare date si generare raport de impact de leadership. Chestionarele completate
vor fi predate furnizorului de servicii de interpretare date care va furniza cate un raport

Activităţi principale (3/3)
 3. Intocmirea si transmiterea raportului de sinteza catre ISMB
 3.1. Completare planuri manageriale de catre directori. Echipa manageriala a fiecarei scoli studiate va
elabora un material de completare sau revizuire a planului managerial existent, cu accent pe formarea
personalului didactic din propria scoala si pe completarea curriculum-ului la decizia scolii
 3.2. Elaborarea raportului sintetizat pe baza rezultatelor obtinute din activitatile 2, 3 si 4.1- Expertii vor
elabora raportul de sinteza, pe baza rezultatelor obtinute in toate scolile-pilot, raport ce va contine atat
concluziile cat si recomandarile pentru nivelurile superioare, ISMB si MECT
 3.3. Seminar de prezentare concluzii si recomandari pentru ISMB si MECTS. Partenerul va organiza
intalnirea de lucru a echipei de implementare cu reprezentantii ISMB si MECTS unde expertii vor
prezenta rapotul de sinteza elaborat

Alte activităţi
 Achiziţii
 Chestionare
 Expertiză financiară
 Servicii audit intern

 Management de proiect
 Demarare proiect

Contacte
 prof. Silvia Muşătoiu (e-mail:
musatoius@yahoo.com) – manager de proiect
 prof. Gabriel Vrînceanu (e-mail:
vrinceanugabi@yahoo.com) – I.S.M.B.;
 Marian Staş (e-mail: marian.stas@codecs.ro)
– Fundaţia CODECS pentru Leadership.

