


REZOLVAREA DE 

PROBLEME ȘI LUAREA 

DECIZIILOR 



CE NE PROPUNEM?

• SETURI MENTALE LA CARE NE 

RAPORTĂM

• CLARIFICĂRI CONCEPTUALE

• CE FACEM ȘI CUM FACEM?

• CE AR TREBUI SĂ FACEM?



SESIUNEA 1



DE REFLECTAT!

Uneori ne este teamă să luăm decizii.

Cel mai mare pericol este să nu luăm nici o

decizie și să ajungem să ne îndreptăm spre

nicăieri și să nu facem /realizăm nimic.

Sursa: Darren Poke

https://www.nytimes.com/2017/10/10/opinion

/auschwitz-israel-holocaust.html?_r=0

https://www.nytimes.com/2017/10/10/opinion/auschwitz-israel-holocaust.html?_r=0


SETURI MENTALE PENTRU UN LIDER 

EDUCAȚIONAL

TOȚI COPIII/ELEVII POT ÎNVĂȚA ȘI SE POT 

DEZVOLTA

CAPITALUL SOCIAL ȘI  LUCRUL ÎN ECHIPĂ 

CONDUC LA PERFORMANȚĂ MAI MARE DECÂT 

TALENTUL INDIVIDUAL

FERICIREA ESTE O ALEGERE
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Reflecție (3 minute)

Reflectați la ultima decizie luată în școală.

Cum ați luat-o? Singuri? Ați discutat cu 

cineva? Cu cine? Ați lăsat pe altcineva să ia 

decizia (de exemplu pe șefii de catedră)?



PROBLEMA- discrepanța dintre situația actuală și cea dorită

Obiectiv 

propus

5 4 3 1 2

X

Confruntați cu o problemă(zidul), oamenii pot reacționa în moduri

diferite:

1.Pasiv: ignorarea problemei, negarea problemei, dăm vina pe noi

2.Deturnarea de la problemă: devierea de la obiectiv, cu diferite forme:

facem altceva dar și obținem altceva, dăm vina pe alte persoane

3.Retragerea: dăm înapoi în fața problemei

4.Activ: multiplicarea efortului ca să spargem “zidul”, contribuind în

același mod de operare, dar cu mai mult efort, timp, resurse

5.Rezolvarea problemei, adică crearea acelei schimbări în

modul de operare prin care condițiile actuale sunt aduse mai

aproape de cele dorite

Rezolvarea de probleme are două aspecte distincte:

-Analiza problemei: identificarea și definirea problemei care împiedică

realizarea obiectivului

-Luarea deciziei: determinarea obiectivului și a cursului de acțiune

pentru atingerea obiectivului

!!!
DECIZIE: alegerea unei alternative, care odată implementată, va

duce la obținerea rezultatului dorit

!!!



După gradul de structurare a problemei de decizie:

Decizii progamate, de rutină, repetitive, structurate; sunt luate pe 

baza unor proceduri, reguli și politici

Decizii neprogramte ce implică o serie de probleme noi și sunt de 

regulă vag structurate, nerepetitive, deci nu au modele de soluționare 

rutiniere

Tipuri de 

decizii

Programate

Neprogramate

Individuale

De grup

Deterministe Conflictuale

Probabiliste

(incerte)
Neconflictuale

(a) (b) (c) (d)

(a)



ACTIVITATE PRACTICĂ

Lucru individual și în perechi. 

Timp de lucru:  8 min. Raportare: 10 min.

• Amintiți-vă ultima decizie programată 

/neprogramată pe care ați luat-o la 

școală. (3 min.)

• Împărtășiți experiența cu partenerul 

(5 min.)



După numărul de participanți la procesul decizional:

Decizii individuale (în echipă conducătorul decide). Sunt mai rapide

și recomandate când: membrii grupului nu au experiența sau

competențele necesare, conducătorul are toate informațiile, decizia

este importantă și membrii echipei au alte obiective decât cele ale

conducătorului, în urgențe.

Tipuri de 

decizii

Programate

Neprogramate

Individuale

De grup

Deterministe Conflictuale

Probabiliste

(incerte)
Neconflictuale

(a) (b) (c) (d)

(b)



După numărul de participanți la procesul decizional:

Decizii colaborative, de grup. Sunt recomandate când: se dorește implicarea /

responzabilizarea oamenilor, membrii sunt dependenți de acținile altora, sarcinile sunt

convergente, oamenii au informațiile necesare, obiectivele sunt compatibile cu ale

conducătorului, există posibilitatea de a găsi mai multe soluții bune.

oAvantaje: perspectivă mai largă de analiză a problemei, mai multe informații,

stimulează creativitatea, acceptare mai mare a deciziei

oDezavantaje: presiuni sociale, indivizi dominanți, agende ascunse, cronofage, dacă

sunt luate pe baza unui compromis nu vor satisface pe toți, nu focalizează bine

responsabilitatea)

Tipuri de 

decizii

Programate

Neprogramate

Individuale

De grup

Deterministe Conflictuale

Probabiliste

(incerte)
Neconflictuale

(a) (b) (c) (d)

(b)



ACTIVITATE PRACTICĂ

Lucru în grupuri 

Timp de lucru:  15 minute

Din experiența anterioară și din ceea ce am

discutat astăzi, vă rugăm să exemplificați o situație

de proces decizional colaborativ și să evidențiați

avantajele/dezavantajele.

Raportare: 15 minute



După asigurarea cu informații:

Decizii deterministe, în care rezultatul deciziei este 100% cunoscut (rare).

Decizii probabilistice (în condiții de incertitudine)- se cunosc anumite informații și

efecte cu o anumită probabilitate. Adâncirea analizi situașiei poate fi de ajutor pentru

creșterea calității și cantității informațiilor.

După atitudinea părților implicate în procesul decizional:

Decizii conflictuale -presupun atitudini contradictorii ale părților (concurență,

competiție)

Decizii neconflictuale – presupun poziții sigure în care participanții sunt într-o stare de

cooperare

Tipuri de 

decizii

Programate

Neprogramate

Individuale

De grup

Deterministe Conflictuale

Probabiliste

(incerte)
Neconflictuale

(a) (b) (c) (d)

(c)

(d)



LEGEA EDUCAȚIEI 

NAȚIONALE



OPȚIUNI DE IMPLICARE ÎN DECIZIEAUTOCRATIC
DECIDEM   SINGURI

COLABORĂM    CU   ALȚII

LĂSĂM  PE   ALȚII  SĂ  DECIDĂ

P
PARTICIPATIV

COLABORATIV

DELEGATIV - LAISSEZ FAIR

CĂUTĂM   INPUT

IMPLICĂM   ȘI   PE   ALȚII 

DIRECTIV

autocratic

PARTICIPATIV /  COLABORATIV DELEGATIV

consultare democratic consens liber



DECIZIA ESTE O JUDECATĂ ȘI O ALEGERE

”Luarea deciziilor este procesul de gândire și deliberare 

care duce la o decizie”  (Glueck, 2006)

• LUĂM DECIZIILE PE CARE LE ALEGEM

• AVEM ALTERNATIVE CÂND LUĂM O DECIZIE

• AVEM UN SCOP ATUNCI CÂND LUĂM O 

DECIZIE



DECIZIA

18

STOP!

GÂNDEȘTE

FĂ O ALEGERE BUNĂ



DECIZIA ESTE PROCESUL CARE 

GHIDEAZĂ ACȚIUNEA

DECIZIA IMPLICĂ  ASUMAREA 

RESPONSABILITĂȚII  DECIDENTULUI

DECIZIA SE BAZEAZĂ PE:

CREDINȚE

VALORI

EXPERIENȚE



DECIZIA – DEFINIȚIE

PROCES DE ALEGERE DELIBERATĂ A UNUI MOD 

DE ACȚIUNE PENTRU OBȚINEREA UNUI ANUMIT 

REZULTAT (Eisenfuhr, 2011)

SELECTAREA UNUI CURS AL ACȚIUNII DIN MAI 

MULTE ALTERNATIVE

HOTĂRÂRI

SATISFACEREA CERINȚELOR ÎN PROCESUL 

EDUCAȚIONAL



DECIZII ÎN ȘCOALĂ

DE CE?

Pentru

SPRIJINIREA ELEVILOR ÎN PROCESUL DE

ACHIZIȚIE A CAPACITĂȚILOR NECESARE

PENTRU A PARTICIPA AUTONOM ȘI A REUȘI LA

NIVEL PERSONAL ȘI PROFESIONAL ÎNTR-O LUME

ÎN SCHIMBARE



DECIZIA ESTE SINE QUA NON

ORGANIZAȚIA ȘCOLARĂ =

STRUCTURĂ CARE SE BAZEAZĂ PE 

LUAREA DECIZIEI 

(Hoy & Miskel, 2001)



PROCESUL DE CONDUCERE ȘI DECIZIA

DECIZIA FUNCȚIE a procesului de CONDUCERE

•ESENȚA ÎNTREGII ACTIVITĂȚI DE 

CONDUCERE

•FACTORUL COMUN TUTUROR FUNCȚIILOR 

CONDUCERII

PROCESUL DE CONDUCERE

O ÎNLĂNȚUIRE DE DECIZII



DECIZIA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT –

ELEMENT DEFINITORIU

DECIZIA INTERVINE ÎN ORICE ACȚIUNE 

INDIFERENT DE NIVELUL IERARHIC 

CONDUCERE

SEFI 
COMISII/DEPARTA

MENTE

CADRE DIDACTICE/ 
PERSONAL 

GRUPA 

ELEVI

GRUPA 

ELEVI

GRUPA 

ELEVI

GRUPA 

ELEVI

GRUPA 

ELEVI



Sursa: March, 2010

DECIZII TACTICE: 
SCOPURI, 

STRATEGII

DECIZII OPERAȚIONALE

DECIZII PEDAGOGICE  

GRUPA 

ELEVI

GRUPA 

ELEVI
GRUPA 

ELEVI

GRUPA 

ELEVI
GRUPA 

ELEVI

GRUPA 

ELEVI

GRUPA 

ELEVI



DECIZIA ȘI EMOȚIONALUL

EMOȚII PE TERMEN SCURT

• TEAMA DE EXPUNERE/ DE NOU - ne place 

ceea ce ne este familiar

• TEAMA DE A NU GREȘI  - pierderile sunt 

mai dureroase decât câștigurile 

Sursa: https://iclif.org/articles/make-wiser-decisions/

https://iclif.org/articles/make-wiser-decisions/


AVERSIUNEA 
FAȚĂ DE A 

PIERDE

EXPUNEREA PREJUDECATĂ 
STATUS - QUO



DECIZIA ÎN EDUCAȚIE

Știința și raționalitatea, etica și practica nu

trebuie separate în procesul de luare a deciziei

(Willower, 1993)

RAȚIONALITATE ETICĂ

LEGALITATE



ACTIVITATE PRACTICĂ

Lucru individual și în perechi. 

Timp de lucru:  15 min. Raportare: 10 min.

• Amintiți-vă ultima decizie pe care ați luat-o la 

școală. (5 minute)

• Care a a fost natura deciziei/problema?

• Care au fost pașii făcuți?

• După luarea deciziei și aducerea la cunoștință a 

acesteia, ce ați făcut?

• Implementarea deciziei a fost un succes sau un 

eșec?

• Împărtășiți experiența cu partenerul (10 min.)



PROCESUL DECIZIONAL

DEFINIREA 
NATURII 
DECIZIEI

COLECTAREA 
INFORMAȚÍILOR 
RELEVANTE

ANALIZA

OPȚIUNI/ 
VARIANTE DE 
ACȚÍUNE/ 
ALTERNATIVE

EVALUAREA 
ALTERNATIVELOR

ALEGEREA/ 
DECIDEREA 
ALTERNATIVEI

MONITORIZAREA 
IMPLEMENTĂRII 
DECIZIEI

EVALUAREA 
EFICIENȚEI 
DECIZIEI

Sursa: Towler, 2010, Modelul rațional al deciziei



Procesul luării unei decizii poate fi considerat

încheiat în momentul în care decidentul este

convins că ceea ce a gândit și a hotărât își găsește

deplina aplicabilitate în practică, că persoanele

însărcinate cu realizarea ei sunt convinse că ceea

ce fac este în folosul lor și al colectivității.

DEFINIREA 
NATURII 
DECIZIEI

COLECTAREA 
INFORMAȚÍILOR 
RELEVANTE

ANALIZA

OPȚIUNI/ 
VARIANTE DE 
ACȚÍUNE/ 
ALTERNATIVE

EVALUAREA 
ALTERNATIVELOR

ALEGEREA/ 
DECIDEREA 
ALTERNATIVEI



ACTIVITATE PRACTICĂ

Lucru în grupuri 

Timp de lucru:  15 minute

Din experiența anterioară și din ceea ce am

discutat astăzi, vă rugăm specificați cum ne

asigurăm că sunt îndeplinite toate condițiile pentru

implementarea deciziei?

Raportare: 15 minute



ASIGURAREA CONDIȚIILOR DE 
APLICARE A DECIZIILOR

URMĂRIREA/MONITORIZAREA 
PUNERII ÎN APLICARE A DECIZIEI

IMPLICĂ DECIZII DERIVATE

ADAPTAREA LA REALITATEA 



ACTIVITATE PRACTICĂ

Lucru în grupuri 

Timp de lucru:  15 minute

De ce resurse avem nevoie pentru a lua decizii cât 

mai bune pentru școală?

Va rugăm continuați lista următoare:

• Cunoștințe și abilități privind strategiile 

educaționale

•Abilități interpersonale, de rezolvare a 

problemelor și lucru împreună - în echipă

•......................................................................

Raportare: 15 minute



RESURSE NECESARE PENTRU DECIZII 

• Cunoștințe și abilități privind strategiile educaționale;

• Abilități interpersonale, de rezolvare a problemelor , 

lucrul împreună  - în echipă

• Cunoștințe pentru gestionarea organizației, inclusiv 

bugetare

• Strategii de motivare și recompensare, evaluare 

(analiza, interpretarea și datelor)

• Puterea și autoritatea de a lua decizii, în special în 

domeniile curriculum și instruire, personal, formare, 

alocarea resurselor și bugetarea
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https://iclif.org/articles/make-wiser-decisions/

37

https://iclif.org/articles/make-wiser-decisions/


Arborele problemelor
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EFECTE

CAUZE

Lipsa unei 
strategii de 

promovare și 
imagine

Saturarea pieței 
forței de muncă 

pentru 
specializările 

oferite de școală 

Lipsa fondurilor

Școală de stat care 

se confruntă cu 

scăderea numărului 

de elevi

Scăderea 
cererii 

sociale de 
educație

Lipsa unor 
dotări de 

ultimă oră

Lipsa vizibilității 
media a școlii

.

Scăderea 
efectivelor 

școlare

Ofertă mai bună 
a școlilor 

concurente
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Soluții

reconfigurarea 

specializărilor, 

reorientarea 

programei de 

studiu spre 

specializări 

apropiate care 

ar putea 

beneficia de o 

cerere socială 

mai mare de
educație

înfiinţarea unei 

comisii de 

promovare şi 

comunicare 

sau 

colaborarea 

constantă cu 

un o firmă de 
relaţii publice; 

repoziţionarea 

ofertei 

educaţionale a 

școlii prin 

introducerea de 

noi elemente 

atractive (de 

exemplu 

posibilitatea de a 

realiza practica în 

cadrul unor firme 

celebre, 

asigurarea 

angajării pentru 

un număr 

oarecare de 

absolvenţi, 

creşterea 

numărului / tipului 
de burse ş.a.) 

căutarea de 

fonduri prin 

parteneriate 

public-

privat şi 

prin 

obţinerea 

unor 

finanţări 

nerambursa
bile; 

OBIECTIVE



Activitate practică. Analiza cauză – efect

Arborele problemei.

Lucru în grupe. Timp de lucru: 50 min. 

Avem următoarele probleme:

Grup 1. Bullying și violență atitudinală

Grup 2. Absenteism 

Grup 3. Rata de promovabilitate la examenul 

de bacalaureat / evaluare națională 35%.

Grup 4. Lipsa de implicare și participare a 

profesorilor în activitățile organizației 



Arborele problemelor
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EFECTE

CAUZE

Cauza
directa

Cauza
directa

Cauza
directa

Problema

Cauza
indirecta

Cauza
indirecta

Cauza
indirecta

Cauza
indirecta

Cauza
indirecta

Efect direct
Efect direct

Efect indirect

Efect direct

Efect indirect

Efect direct

Efect indirect

Efect indirect
Efect indirect



Arborele problemei

Identificați cauzele directe și indirecte ale 

problemei. 

De ce?

Identificați efectele directe și indirecte ale

problemei

Care este consecința directă a problemei?

Timp de lucru: 20 minute 

Raportare: 15 minute



Oglinda arborilor
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E

F

E

C

T

E

C

A

U

Z

E

Cauza
directa

Cauza
directa

Cauza
directa

Problema

Cauza
indirecta

Cauza
indirecta

Cauza
indirecta

Cauza
indirecta

Cauza
indirecta

Efect
direct Efect

direct

Efect
indirect

Efect
direct

Efect
indirect

Efect
direct

Efect
indirect

Efect
indirect

Efect
indirect

R

E

Z

U

L

T

A

T

E

O

B

I

E

C

T

I

V

E

OiectivObiectiv Obiectiv

Solutie

Activitate Activitate

ActivitateActivitate
Activitate

Rezult
at Rezult

at

Impact

Rezult
at

Impact

Rezult
at

Impact
Impact Impact



Arborele problemei

Pozitivarea
Pornind de la analiza cauzelor și efectelor

problemei cu care vă confruntați, stabiliți: 

- scopul/obiectivul general pentru rezolvarea

problemei;

- obiectivele; 

- activitățile care să conducă la atingerea

obiectivelor;

- rezultatele așteptate;

- efectele și impactul așteptat.

Timp de lucru: 20 minute 

Raportare: 15 minute



Lucru pe grupe 

Pentru luarea deciziei de ce alte informații/date 

aveți nevoie pentru a le analiza?

Pe cine implicați? Cu cine colaborați? Pe cine 

consultați?

Identificați alternativele pe care le aveți pentru a 

decide cursul acțiunii.

Luați decizia.

Menționați cum asigurați condițiile de aplicare a 

deciziei.

Timp de lucru: 30 minute Raportare 15 minute



46

CONDUCERE

COMISII

DEPARTAMENTE

CADRE

DIDACTICE

CLASA

de elevi
CLASA 

de elevi

COMUNITATE

LEADERSHIP LA NIVELUL ȘCOLII

ROL

UNIREA ENERGIILOR 

POZITIVE A 

MEMBRILOR

COMUNITĂȚII

ȘCOLARE

A-I CONDUCE 

PE CEILALȚI 

SPRE UN

NIVEL SUPERIOR 

DE 

PERFORMANȚĂ
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VIZIUNE 
STRATEGIE

INTELIGENȚĂ 
COLECTIVĂ

METODE 
PROCEDURI 

MOTIVATIE 
IMPLICARE 

PARTICIPARE

INOVAȚIE

SCHIMBARE

COMUNICARECOOPERARE

REZULTATE

CUM CONTRIBUIE LEADERSHIPUL LA ÎNVĂȚAREA

de către elevi, profesori și personal, sistem?



CONCLUZIE

LUAREA DECIZIEI ESTE 

PROCESUL DE A GÂNDI ȘI 

DELIBERA.

(Glueck 2006)
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KEEP CALM

AND 

Make good 

decisions

MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE!

Mădălina Călinescu
madacali@yahoo.com

mailto:madacali@yahoo.com

