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Abstract
Despite the widespread evaluation practices, there are relatively less obvious evidence
which demonstrate that their outcomes influence teachers’ professional development.
Each teachers’ development programme ought to rise as an effect between individual
and organizational needs. An improved strategy for personal education, consisting of a
better response for teachers’ professional development, should be designed
simultaneously with a rethinking of policies for continuous education, in the sense of
curriculum flexibility and diversification assurance, of continuous educational program
renewal, in agreement with individual and organizational needs and with key
competencies identified at European level. Our interest is a practical one and we are
trying to answer the two main questions:1) To what extent the actual teachers’ evaluation
strategies support the professional development teaching staff function? 2) What is the
real connection between evaluation process outputs at present and the teachers’
professional development?
Keywords: professional development, evaluation scope, evaluation models,
corrective, preventive and proactive actions

Rezultatele evaluării cadrelor didactice servesc atât lor însele, cât şi instituţiei
sau comunităţii cărora aparţin, putând fi valorificate în scop informativ, sau
pentru adoptarea diferitelor decizii. Din perspectiva utilităţii rezultatelor
evaluării, putem identifica, fără pretenţia de a fi exhaustivi, pe axa individual –
instituţional, următoarele funcţii ale evaluării cadrului didactic: funcţia de
identificare a ariilor cu potenţial de îmbunătăţire;funcţia de stimulare a
dezvoltării profesionale; funcţia de informare a conducerii şcolii, a colectivelor
de catedră/ comisii metodice, a comunităţii despre potenţialul profesional al
cadrului didactic; funcţia de recunoaştere/ recompensare a eforturilor şi
performanţelor academice; funcţia de fundamentare a proiectelor şi deciziilor
legate de personal; funcţia de adoptare a politicii salariale.
Întrebările – cheie la care suntem cu toţii invitaţi să reflectăm sunt: poate o
anumită strategie de evaluare să satisfacă în totalitate funcţiile pe care evaluarea
trebuie să le îndeplinească?; cum sunt reprezentate în practică modele şi strategii
diferenţiate, corespunzătoare acestor funcţii?; în ce anume ar consta
specificitatea unor strategii sau modele, în raport cu funcţiile pe care evaluarea
trebuie să le îndeplinească?
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Cu siguranţă afirmăm că strategiile evaluative trebuie să fie diferite, în
funcţie de scopul evaluării, chiar dacă, în elaborarea instrumentelor şi în
dezvoltarea acelor strategii trebuie să avem în vedere respectarea unor principii
comune. Practica evaluării personalului a demonstrat necesitatea acestei
diferenţieri, cel puţin la nivel metodologic. Astfel, strategiile de evaluare
utilizate, de exemplu, pentru procesul de selecţie a cadrelor didactice, în vederea
angajării acestora în sistem, trebuie să difere de cele utilizate pentru promovarea
acestora în carieră, sau pentru stimularea dezvoltării lor profesionale. Este tot
atât de adevărat că pot exista anumite funcţii ale evaluării personalului didactic
care să fie satisfăcute deopotrivă, prin utilizarea aceleiaşi strategii de evaluare.
De exemplu, creşterea salarială, stimularea pentru menţinerea în funcţia de
predare, sporirea mobilităţii, creşterea sentimentului de mândrie, îmbunătăţirea
nivelului public de raportare ar putea fi efecte fireşti ale evaluării, în urma
aplicării unor standarde ca cele ale NBPTS (The National Board for Professional
Teaching Standards), pentru certificarea profesorilor. Aşa cum se menţionează
în documentele Board-ului Naţional american, certificarea este „un catalizator
pentru propria dezvoltare profesională” (NBPTS, 1989) şi o oportunitate pentru
a fi recunoscut un educator „veteran” reprezentativ, capabil de a împărtăşi
experienţa, de a provoca în plan profesional, şi care face şi mai bine ceea ce deja
există bun (Rose, apud Serafini, 2002).
În timp ce un anumit model de evaluare, prin generalitatea de care se bucură,
poate servi mai multor funcţii pe care evaluarea le poate îndeplini, strategiile de
evaluare, incluzând ansamblul metodelor şi instrumentelor ce urmează a fi
utilizate, trebuie să fie corelate mai îndeaproape uneia sau mai multor funcţii
specifice, ce fac parte din aceeaşi categorie. În acest sens, se impune o analiză
temeinică a categoriilor de funcţii pe care evaluarea le îndeplineşte.
Un sistem al standardelor pentru cadrele didactice din ţara noastră poate fi
gândit în acord cu scopurile şi funcţiile pe care evaluarea acestora ar trebui să le
îndeplinească. Astfel, am putea fi beneficiarii unui sistem mai bine articulat de
standarde, în care fiecare standard ar putea viza funcţii specifice, în acord cu
etapele de dezvoltare din cariera cadrului didactic sau cu scopurile declarate
pentru care se face evaluarea: selecţia candidaţilor pentru profesie (intrarea în
programul de educaţie a profesorilor), ocuparea postului/ catedrei, intrarea în
profesie cu drepturi depline (definitivare), menţinerea în activitate de către
angajator/ raportarea îndeplinirii datoriilor contractuale, certificarea avansată,
promovarea, recompensarea, perfecţionarea.
Practicile de evaluare a profesorilor sunt dezvoltate pe baza teoriilor şi
concepţiilor care asigură o bază ştiinţifică afirmaţiei că predarea este o profesie.
Conceptul de profesie este strâns legat de acea „bază a cunoaşterii” („knowledge
base”), pe care practicantul predării trebuie să o deţină. Caracteristicile
presupuse a defini profesiile sunt „existenţa unei baze de cunoaştere ezoterice, o
formare de durată şi substanţială, necesară intrării în profesie, existenţa unei
asociaţii profesionale ce poate vorbi cu autoritate despre ocupaţie, un cod de
etică, o semnificativă autonomie profesională, şi o puternică orientare spre
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activitate şi spre binele clientului” (Strike, 1990). Încercând să clarifice dacă
predarea este cu adevărat o profesie, K. A. Strike apelează la comparaţia acesteia
cu profesiile pentru care se plătesc taxe sau onorarii pentru servicii, cum ar fi
cele din domeniul medical sau al justiţiei. Concluzia autorului este că o profesie
trebuie să aibă acele caracteristici care să asigure autonomia şi auto-guvernarea
practicantului, să-i ofere acestuia independenţă, în cazul exercitării autorităţii
democratice asupra instituţiilor în care activează.
În timp ce unele dintre modelele de evaluare a profesorilor accentuează
responsabilitatea profesorului, ca aspect al dezvoltării acestuia, altele valorifică
aspecte legate de controlul administrativ, sau de sensibilitatea administraţiei faţă
de interesele comunităţii, respectiv faţă de rezultatele produse ca urmare a
procesului de învăţare. De asemenea, fiecare dintre modelele analizate servesc în
mod specific satisfacerii uneia sau mai multor funcţii ale evaluării profesorilor.
Recunoaştem meritele grupul de cercetători conduşi de Shinkfield şi
Stufflebeam, de a alcătui o matrice prin care să evidenţieze legăturile dintre
modelele prezentate şi „situaţiile de decizie” în privinţa profesorilor. Aceste
situaţii, în care se impune luarea unei decizii referitoare la profesorii care se află
în diferite stadii ale carierei lor profesionale, corespund funcţiilor evaluării,
devenite deja clasice în managementul resurselor umane. Autorii citaţi consideră
de interes preocuparea specialiştilor pentru a argumenta dacă este potrivit un
singur model de evaluare a profesorilor pentru întreaga evaluare a profesorilor,
incluzând pregătirea pentru predare, selecţia şi formarea. Oricum, „orice folosire
a aceluiaşi model în diferite circumstanţe ar implica, oricum, diferite surse de
date, proceduri şi, posibil, personal diferit” (Shinkfield and Stufflebeam et al.,
1995, pp.394).
O altă perspectivă de utilizare a modelelor de evaluare pentru a servi
diferitelor scopuri, sugerată de autorii menţionaţi, este dată de distincţia formativ
– sumativ. Astfel, modelele ce implică evaluarea de tip formativ vor fi mai
potrivite pentru a servi, de exemplu, funcţiei de stimulare a dezvoltării
profesionale, în timp ce evaluarea de tip sumativ vizează funcţiile de recrutare,
selecţie şi angajare a personalului, sau funcţiilor de raportare, de demitere a
cadrelor didactice incompetente sau de adoptare a deciziilor de natură salarială.
Considerăm dezvoltarea profesională drept un scop deosebit de important al
evaluării cadrelor didactice şi totodată o funcţie pe care evaluarea trebuie să o
îndeplinească. Spre deosebire de alte funcţii pe care evaluarea le-ar putea
îndeplini, dezvoltarea profesională este o funcţie integratoare, în sensul că nu
poate fi redusă la un anumit moment din evoluţia carierei cadrului didactic.
Fiind dirijată sau stimulată de o evaluare de tip predominant formativ,
dezvoltarea profesională este capabilă să determine efecte la nivelul altor funcţii
pe care evaluarea le poate îndeplini. Cu alte cuvinte, selecţia, angajarea,
demiterea personalului cu rezultate nesatisfăcătoare, promovarea sunt decizii
legate de un anumit moment în cariera cuiva, acele decizii fiind de regulă
influenţate de un anumit nivel de dezvoltare profesională a acelei persoane –
satisfăcător sau nesatisfăcător, în progres sau nu. Obţinerea „măiestriei

381

didactice” este rezultatul unui proces continuu de dezvoltare profesională a
cadrului didactic, care începe încă din etapa formării iniţiale.
Distincţia formativ – sumativ ne ajută să alegem modelul de evaluare în care
predomină unul din cele două elemente ale dihotomiei, în raport cu acea funcţie
a evaluării pe care dorim să o „activăm”. Desigur, prin implementarea unui
anumit model pot fi satisfăcute mai multe funcţii ale evaluării. Acest lucru se va
întâmpla, pe de o parte, datorită faptului că unele modelele existente sunt
suficient de generale şi au „ambiţia” de a surprinde cât mai multe aspecte ale
activităţii cadrului didactic, iar pe de altă parte datorită faptului că unele funcţii
sunt doar efecte ale altora. Funcţia de decizie pentru promovare, de exemplu,
poate avea ca efect susţinerea motivaţională necesară dezvoltării profesionale a
personalului. Apreciem că utilizarea unui model de evaluare predominant
sumativ este mai potrivit pentru satisfacerea funcţiilor cu manifestare punctuală
sau periodică în cariera angajatului, în timp ce unul predominant formativ este
util pentru funcţia de dezvoltare profesională, pe care evaluarea trebuie să o
îndeplinească.
În alegerea celui mai potrivit model de evaluare care să servească unei
anumite funcţii, considerăm că este bine să se ia în considerare metodele,
instrumentele pe care modelul respectiv le conţine, persoanele pe care evaluarea
le implică.
În timp ce pentru funcţiile de selecţie, angajare, menţinere în activitate,
demitere considerăm că sunt mai adecvate modelele evaluative care utilizează
metode şi instrumente cu grad mai mare de structurare, funcţiei de dezvoltare
profesională îi corespunde o categorie largă de modele, incluzând strategii
diverse, în funcţie de etapa din dezvoltarea carierei evaluatului. Astfel, testele cu
scoruri, checklist-urile, supervizarea de tip clinic, utilizarea standardelor „de
prag minim” sunt mai eficace pentru luarea deciziilor în vederea angajării, de
exemplu, dar şi pentru evaluarea candidaţilor la funcţia de predare, a celor
înscrişi în programe de formare iniţială, pentru care procesul dezvoltării
profesionale este la început. Un accent deosebit, în cazul dezvoltării profesionale
a cadrelor didactice experimentate, va trebui să cadă pe modele ce includ
strategii de evaluare co-participativă, cum ar fi evaluarea colegială, strategii
„contractuale”, care presupun cooperarea evaluator – evaluat, strategii bazate pe
monitorizare şi autoevaluare, care încurajează reflectivitatea educatorului.
Dezvoltând „modelul eficacităţii instrucţionale prin supervizare de tip
clinic”, Madeline Hunter abordează problema observării predării realizată de
profesor, atrăgând atenţia asupra limitelor pe care le are metoda: „nicio
competenţă de predare nu poate fi interpretată cu acurateţe. În consecinţă, listele
de control folosite în observare sunt inadecvate.” (Shinkfield and Stufflebeam et
al., 1995, pp. 201). Chiar atunci când este folosită, principala calitate a
observaţiei este de a oferi profesorului feedback-ul necesar dezvoltării, metoda
dobândind astfel valenţe formative.
Profesorii au nevoie permanentă de feedback, provenit din surse multiple. Pe
lângă feedback-ul oferit de directori sau evaluatori oficiali, foarte important este
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cel furnizat de colegi, dar şi de beneficiarii direcţi sau indirecţi ai educaţiei –
elevi, părinţi, alte persoane interesate din comunitate. Satisfacţia beneficiarilor,
principiu ce a marcat accente în creştere pentru sistemele de management al
calităţii, se regăseşte a fi tot mai utilizat şi în domeniul educaţional. Implicarea
beneficiarilor este de natură să crească responsabilitatea cadrului didactic.
Multiplicarea surselor de informaţii de tip evaluativ constituie de asemenea o
tendinţă a noilor sisteme de apreciere a staff-ului profesoral.
În spiritul responsabilizării şi al asigurării transparenţei, educatorul evaluat
este chemat astăzi din ce în ce mai mult să ia parte la alcătuirea propriilor planuri
de dezvoltare profesională. Responsabilizarea profesorilor ar trebui să vizeze
mai degrabă asigurarea oportunităţilor de învăţare pentru elevi şi mai puţin
îndatoririle de tip administrativ.
Numeroase preocupări pentru dezvoltarea profesională continuă au pornit de
la necesitatea îmbunătăţirii activităţii cadrelor didactice. Dar pentru a şti ce
trebuie îmbunătăţit este nevoie de o concepţie coerentă despre buna practica a
acestei profesiuni, care să permită ţărilor dezvoltarea unor principii comune de
evaluare pentru activitatea profesorilor. Iniţiativele SUA în privinţa dezvoltării
de standarde „pentru profesorii veterani”, prin NBPTS (The National Board for
Professional Teaching Standards), s-au concretizat în furnizarea unor importante
puncte de reper pentru dezvoltarea profesională continuă a profesorilor.
Colaborarea între şcoli şi instituţii de educaţie din diferite ţări este, de asemenea,
de bun augur. Exemple ale unor astfel de colaborări sunt cele care au loc între
diferitele state europene, prin dezvoltarea reţelelor tematice şi a schimburilor de
experienţă, sau colaborarea dintre instituţii educaţionale din SUA şi Australia,
realizată în scopul îmbunătăţirii pregătirii şi asigurării suportului pentru cadrele
didactice.
Un progres în susţinerea dezvoltării profesionale a profesorilor l-a
reprezentat şi înfiinţarea numeroaselor organisme, create în numeroase ţări din
întreaga lume. Fie că acestea au rol în certificare sau acreditare – The National
Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE) - fie că urmăresc
îmbunătăţirea, sau o mai bună îndrumare a profesorilor - Comité d’orientation
de la formation du personnel enseignant (COPFE) – prin activitatea lor
contribuie la dezvoltarea profesională continuă a personalului didactic.
Calitatea programelor de dezvoltare profesională continuă la nivel european
poate depinde de planurile de formare stabilite la diferite niveluri. De la o ţară la
alta, planurile de dezvoltare profesională continuă sunt stabilite la nivel central,
la nivel local, sau la nivelul şcolilor. Unele state europene – Belgia
(Comunitatea franceză şi cea a vorbitorilor de limbă germană), Bulgaria, Italia,
Letonia, Lituania, Malta, Portugalia, România, Slovenia, Finlanda - utilizează
planuri de formare alcătuite atât la nivel central, cât şi la nivel local, sau al şcolii.
În Slovacia şi Liechtenstein nu există planuri explicite de formare profesională.
În Norvegia strategiile elaborate la nivel central nu presupun cu necesitate
angajamentul şcolilor sau al autorităţilor locale, municipalităţile fiind libere să-şi
construiască şi să ducă la îndeplinire propriile strategii de dezvoltare
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profesională, în funcţie de nevoile locale identificate. O altă discuţie comportă
obligativitatea includerii planurilor de formare profesională în planurile de
dezvoltare şcolară. Relativ puţine ţări europene – Belgia, Cehia, Lituania, Malta,
UK, Islanda - prevăd includerea obligatorie a planurilor de dezvoltare
profesională continuă în planurile de dezvoltare a şcolilor. În lipsa acestor
planuri, profesorului îi revine sarcina de a decide singur în legătură cu propria sa
dezvoltare profesională.
Deschiderea europeană şi internaţională oferită României în ultimele două
decenii au facilitat participarea unui număr tot mai mare de cadre didactice la
programele ce vizează cooperarea cu diferite ţări în domeniul formării continue
a cadrelor didactice. În general, participarea profesorilor la programe de acest
gen a fost considerată o oportunitate, cu toate dificultăţile cauzate de lipsa de
experienţă existentă în scrierea proiectelor sau a abilităţilor de comunicare în
limba străină. Cadrele didactice au avut ocazia să se dezvolte profesional în
urma schimburilor de experienţă realizate în cadrul programelor internaţionale
Socrates, Leonardo da Vinci, Phare, Pactul de Stabilitate, programele iniţiate de
Consiliul Europei, sau iniţiativele organizaţiilor nonguvernamentale.
Programele de formare continuă pentru profesionişti în educaţie, dezvoltate
de Consiliul Europei, au permis profesorilor să cunoască activităţile acestui for
în domeniul educaţional, au facilitat schimbul de experienţă între profesorii din
România şi celelalte ţări ale Uniunii Europene.
Ordinul MECI nr. 4595/2009, privind aprobarea criteriilor de performanţă
pentru evaluarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar stabileşte
„acţiuni corective”, în urma derulării procesului de evaluare, în spiritul
îmbunătăţirii calităţii, atât la nivel individual, cât şi la nivel instituţional. Astfel,
la nivel individual evaluarea produce consecinţe în privinţa salarizării
personalului şi al relaţiilor de muncă, iar la nivel organizaţional în
fundamentarea propriilor strategii de dezvoltare profesională ale unităţilor de
învăţământ, în elaborarea cărora se va ţine seama de seturile de standarde şi
indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul
preuniversitar. Dintre rezultatele aşteptate ale procedurii de evaluare prevăzute
prin sus-numitul Ordin amintim doar două, care au o mai mare legătură cu tema
noastră: „stabilirea planurilor individuale de remediere a punctelor slabe
identificate” şi „recomandări privind dezvoltarea profesională ulterioară”.
Se încearcă astfel, pe de o parte, armonizarea cerinţelor de dezvoltare
profesională individuale cu cele organizaţionale, iar pe de altă parte urmărirea
măsurii în care această dezvoltare s-a realizat, utilizând drept criterii standardele
şi indicatorii stabiliţi la nivel naţional.
Desigur că „acţiunile corective” nu acoperă în totalitate seria acţiunilor
care conduc la dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. Poziţia cheie în
sistemele de management al calităţii este deţinută de acţiunile de tip preventiv.
Standardul SR EN ISO 9001/2008, care prevede cerinţe pentru sistemele de
management al calităţii, face referire la cele două tipuri de acţiuni. În timp ce,
conform standardelor ISO amintite „acţiunile corective trebuie să fie adecvate
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efectelor neconformităţilor apărute” şi să servească la prevenirea reapariţiei
acestora, acţiunile preventive vizează adecvarea la efectele potenţialelor
probleme, în scopul de a îmbunătăţi procesele sau procedurile organizaţiei
pentru a contracara pe viitor riscurile apariţiei neconformităţilor.
Considerăm că dezvoltarea profesională a cadrelor didactice include trei
tipuri de acţiuni, distincte în esenţa lor, ce pot fi ordonate pe o axă, în funcţie de
distanţa faţă de cerinţa rezolvării neconformităţilor şi care sunt consecinţe ale
rezultatelor proceselor de evaluare şi autoevaluare: acţiuni corective; acţiuni
preventive; acţiuni proactive de dezvoltare profesională, cu specific de cercetare,
inovare, experimentare, culegere şi implementare de bune practici.
În timp ce primele două tipuri de acţiuni sunt reclamate îndeosebi de
organizaţie, vizând necesitatea rezolvării şi prevenirii neconformităţilor
constatate în urma evaluării, acţiunile proactive vizează cu predilecţie nivelul
individual – cadrul didactic, agent şi actor al promovării schimbării - şi are ca
sursă rezultatele proceselor evaluative, care îmbracă în special forma
autoevaluării şi reflecţiei asupra activităţii sale. În cazul acţiunilor proactive,
motivaţia dezvoltării profesionale este de natură intrinsecă şi procesul acestei
dezvoltări se desfăşoară dincolo de spaţiul mai îngust al rezolvării
neconformităţilor identificate. Considerăm că seria acţiunilor proactive, ce pot fi
generate atât prin evaluare, dar mai ales prin autoevaluare, prezintă un potenţial
substanţial pentru dezvoltarea profesională, meritând să beneficieze de cea mai
mare atenţie.
O bună strategie de dezvoltare profesională ar trebui să pornească de la
evaluarea profesorilor. Acest lucru ar da utilitate rezultatelor evaluării, care ar
releva eventualele decalaje existente între cerinţele standardelor de evaluare şi
nivelul performanţelor cadrelor didactice. Actualele strategii de dezvoltare
profesională a cadrelor didactice concepute la nivel naţional au nevoie de
sisteme funcţionale de management al calităţii, la nivelul unităţilor şcolare,
pentru o implementare eficace a programelor. Apreciem efortul făcut în acest
sens de Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul
Preuniversitar (ARACIP), instituţie publică de interes central, în dezvoltarea
sistemelor de management şi asigurare a calităţii în educaţie, prin proiectele
strategice europene în care această instituţie este angajată.
Deschiderea spre excelenţă în predare poate să se producă la nivel individual
şi cu susţinere din partea organizaţiei, în urma stabilirii unor ţinte plasate dincolo
de conformitatea la anumite standarde şi pentru atingerea cărora sunt vizate
inovaţia şi experimentarea.
Dincolo de toate încercările instituţionale de reformare a sistemelor de
educaţie şi dezvoltare profesională continuă pentru cadrele didactice se află o
datorie morală a cadrelor didactice de a se forma şi perfecţiona, în spiritul
respectului faţă de profesiunea ce le cere a învăţa elevii să înveţe şi ca membre
ai organizaţiilor care învaţă. Iar această datorie morală a dezvoltării profesionale
este esenţială şi reclamată o dată în plus pentru categoria socio-profesională a
cadrelor didactice.
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