Cultura organizaţională poate fi definită ca
reprezentând „ansamblul de tradiţii, valori, proceduri,
concepţii şi atitudini care creează contextul activităţii în
organizaţie.” (McLean şi Marshall, 1993).
Poate fi definită ca un ansamblu de convingeri şi
aşteptări comune membrilor unei organizaţii, care
produc norme de natură să modeleze comportamentul
membrilor sau grupurilor, care fac parte din aceasta
Climatul organizaţional descrie la starea de spirit
de moment a angajaţilor, atitudinile, opiniile şi
credinţele lor „aici şi acum”.

Specificul schimbărilor din domeniul educaţional este dat pe de o
parte de istoria îndelungată a şcolii româneşti ce a generat o puternică şi
bogată cultură organizaţională şi pe de altă parte de complexitatea
organizaţiilor şcolare care se poate înscrie în aria a patru mari dimensiuni :
1. Dimensiunea structurală : resursele umane, obiectivele şi cultura
organizaţiei
2. Dimensiunea instrumental-strategică : mediul fizic, condiţiile materiale,
strategiile şi modalităţile de acţiune, modalităţile de comunicare intra şi
extraorganizaţională, managementul
3. Dimensiunea socio-afectivă şi motivaţională : relaţiile interpersonale şi
intergrupale , modalităţile de motivare şi promovare, climatul organizaţional ;
4. Dimensiunea integrării în comunitate: comunitatea locală, comunitatea
regională, naţională şi internaţională.
Aşadar, orice încercare de dezvoltare şcolară nu se aplică într-un
spaţiu gol ci într-o organizaţie a şcoalii româneşti care are în spatele său
secole de experienţă şi cultură socială. De aceea mai mult ca oricând
schimbarea şcolară autentică impune realizarea corelaţiei între scopuri,
componentele vizate şi strategiile de dezvoltare, altfel spus, între DE CE–ul
schimbării, CE-ul schimbării şi CUM-ul schimbării, pentru a crea o abordare
adecvată a schimbării în societatea contemporană

Organizaţia este definită ca un sistem de activităţi structurate în
jurul unor finalităţi explicit formulate , care antrenează un număr mare de
indivizi ce deţin statute şi roluri bine delimitate în cadrul unei structuri
diferenţiate , cu funcţii de conducere şi coordonare a activităţilor ”, iar
analiza caracteristicilor unei organizaţii ne va demonstra că şcoala
românească are nevoie de dezvoltare pentru a ajunge la o funcţionare
optimă din punct de vedere organizaţional :
•scopuri clare, transindividuale, împărtăşite de toţi membrii organizaţiei
astfel încât să genereze interacţiuni, cooperare şi acţiuni comune în
direcţia realizării lor;
•resursele umane privite cantitativ dar mai mult calitativ : competenţele
indivizilor, gradul
lor de convergenţă cu scopurile organizaţiei,
capacitatea de a acţiona împreună cu ceilalţi membri ai organizaţiei;
•activităţi diferenţiate funcţional şi reglementate social care generează
un sistem coerent de statute şi roluri bazat pe comunicare
bidirecţională;
•modalităţi proprii de organizare şi conducere a activităţilor–
managementul performant care integrează toate celelalte caracteristici
dându-le consistenţă.

Patru note definitorii ale oricărei organizaţii şcolare:
• structura organizaţională ce cuprinde variabile ca : mărimea,
complexitatea, formalizarea, specializarea şi diferenţierea
activităţilor, poziţii şi roluri, relaţii şi interacţiuni;
•controlul organizaţional – staff, structură ierarhică şi niveluri
de autoritate, centralizare / descentralizare, birocratizare;
•comportament organizaţional – scopuri, cultură şi climat
organizaţional, etos, eficacitate;
•schimbarea organizaţională – flexibilitate, inerţie / inovaţie;
•dezvoltarea organizaţiei .
Noutatea ultimelor studii organizaţionale este de a aduce în
prim plan schimbarea organizaţională alături de componente clasice
precum structura sau comportamentul organizaţional, schimbare
văzută iată ca o calitate indispensabilă a organizaţiei în epoca
postmodernă pe deplin valabilă şi în cazul şcolii româneşti supusă
unor presiuni variate. Schimbarea are un statut aparte pentru că este
înţeleasă ca mecanism al dezvoltării organizaţionale ceea ce face ca
toate celelalte caracteristici ale organizaţiei şcolare să se
subordoneze acesteia .

Analiza organizaţiei şcolare realizată din perspectiva dezvoltării
sale presupune raportarea la cele două planuri existente într-o
instituţie şcolară :
1. planul administrativ – managerial
2. planul pedagogic, al activităţilor instructiv – educative ,
ceea ce face ca şcoala să fie o organizaţie aparte care nu
corespunde decât în parte ideii de organizaţie birocratică
datorită specificului său :
•activitatea dominantă din şcoală este cea de predareînvăţare,
•şcoala nu este o instituţie impersonală – climatul etosul
profesional , cultura fac ca fiecare şcoală să aibă
identitatea ei,
•activităţi dominant creative ale membrilor organizaţiei
şcolare – profesori şi elevi,
•corespunde în gradul cel mai înalt ideii de „learning
organization”.

O şcoală este eficientă dacă :

•promovează ideea de progres pentru toţi elevii săi
•se asigură că fiecare elev atinge cele mai înalte standarde posibile,
•intensifică toate aspectele realizării şi dezvoltării elevului
•continuă să se îmbunătăţească de la an la an .
Caracteristicile şcolilor eficiente constituie un subiect de mare importan a studiilor
despre eficien ;
•Conducerea profesională – fermă şi cu scopuri bine determinate; o abordare
participativă; cei mai buni specialişti .
•Viziune şi ţeluri comune – unitate a scopului; consecvenţa practicii; colegialitate şi
colaborare.
•Un mediu de învăţare – o atmosferă ordonată; un spaţiu de lucru atractiv.
•Concentrare pe predare şi învăţare - maximizarea timpului de învăţare ; accent pe
domeniile academice; accent pe realizări .
•Aşteptări mari: peste tot mari aşteptări; comunicarea aşteptărilor; oferirea de provocări
intelectuale.
•Întărire pozitivă – disciplină clară şi corectă; feedback.
•Monitorizarea progresului – monitorizarea performanţelor elevilor; evaluarea
performanţelor şcolare.
•Drepturile şi responsabilităţile elevilor – înalt respect de sine al elevilor; poziţiile
responsabilităţii; controlul muncii .
•Predarea axată pe obiective – organizarea eficientă; claritatea scopului; lecţii structurate;
practica adaptată.
•O organizare a învăţării – dezvoltarea personalului; bazat pe şcoală .
•Parteneriat şcoală - casă - implicarea părinţilor

Ineficien a este dat de :
•lipsa viziunii – mentalitate de inerţie, iar profesorii sunt foarte puţin
ataşaţi de ceva sau cineva ( Rosenholtz 1989) ; Reynolds ( 1995 )
susţine că personalul şcolilor care înregistrează eşec nu cunosc
contextul, procesul de schimbare şi chiar cultura propriei lor şcoli;
•conducerea fără ţintă ;
•practici ineficiente în clasă;
•relaţiile disfuncţionale din cadrul personalului – lipsa unei politici
coerente de dezvoltare a personalului.
Concluzii ale acestor studii privind corelarea strategiilor de
dezvoltare cu eficien a şcolar :
•în vreme ce modelele eficienţei şcolare, deşi nu sunt multe la număr,
au devenit tot mai sofisticate, tot nu pot explica cum funcţionează
procesele;
•aceste preocupări sunt mai mult încercări de modelare a mijloacelor
decât de stabilire a unui fond teoretic;
•evident este nevoie de o teorie care să fie suficient de aplicabilă în practică
şi care să poată fi testată

ECO
Evaluarea Climatului Organizaţional
PREZENTAREA METODOLOGIEI
Sistemul ECO analizează 15 factori ai climatului organiza ional care sunt
citaţi cel mai frecvent în literatura de specialitate ca având un impact major
asupra performan ei individuale şi colective. Pentru toţi aceşti factori
există studii empirice solide şi diverse care probează impactul lor asupra
performanţei sau asupra factorilor asociaţi performanţei organizaţionale.
Sistemul ECO presupune evaluarea de către angajaţi, cu referire la firma
/instituţia în care lucrează, a 15 dimensiuni principale (factori principali) şi
a 105 de dimensiuni secondare (sub+factori). Fiecare dintre cei 15 factori
principali este descris în câteva cuvinte într-un limbaj accesibil angajaţilor
după care este detaliat sub forma a 7 sub-scale de evaluare. Angajaţii
trebuie să evalueze în ce măsura comportamentele descrise sunt
prezente în activitatea individuală, colectivă sau la nivelul întregii firme
/instituţii.

După evaluarea detaliată pe cele 7 sub-scale angajatul este solicitat să realizeze o
evaluare concluzivă a factorului respectiv după care este solicitat să îşi exprime
sugestii vizând îmbunătăţirea factorului evaluat (dacă este cazul).
Sunt solicitate percepţii (evaluări) ale angajaţilor descriind următorii factori principali:
Sarcina: modul de definire a sarcinilor şi obiectivelor, atât la nivelul întregii organizaţii
cât şi pentru fiecare angajat în parte (obiectiveăşiăsarciniăclare).
Structura: modul de organizare a muncii cu referire la eficienţa, flexibilitatea şi
adaptabilitatea posturilor şi funcţiilor (organizareăeficient ).
Rela iile: calitatea relaţiilor dintre angajaţi cu referire la comunicare şi colaborare pe linie
profesională şi la menţinerea unui climat non-conflictual (rela iiăinterpersonaleă
pozitive).
Motiva ia:ăsistemul motivaţional existent în firmă, asigurat prin: retribuţie, apreciere,
şanse de promovare, formare de competenţă, dezvoltare etc.ă(motiva ieăstimulativ ).
Suportul: resursele şi condiţiile de muncă pe care le asigură organizaţia în vederea
realizări unei activităţii performante (sprijinăpentruăperforman ).
Conducerea: stilul de conducere, eficient, sprijinind performanţa individuală şi colectivă,
asigurând condiţii pentru eficienţă (conducereăeficient ).
Schimbarea: managementul schimbării reflectat în atitudinea faţă de schimbare, modul
de pregătire, gestionare şi finalizarea a schimbării (managementăbunăalăschimb rii).
Evaluarea: evaluarea activităţii angajaţilor, în funcţie de obiective şi criterii clare, oferind
feedback şi soluţii de îmbunătăţire a muncii (evaluareăobiectiv ).

Justi iaă- corectitudinea deciziilor organizaţionale cu referire atât la distribuirea sarcinilor
şi resurselor către angajaţi cât la modul în care angajaţii sunt trataţi sau recompensaţi
pentru munca lor (justi ieăorganiza ional ).
Ataşamentul:ăgradul de identificare cu firma, măsura în care angajaţii împărtăşesc
scopurile şi valorile firmei /instituţiei, se identifică cu viitorul acestei, sunt loiali şi
interesaţi de bunul mers al organizaţiei (identificare cu firma).
Luarea deciziilor – autonomia angajaţilor în a decide cum să îşi realizeze munca sau
măsura în care sunt consultaţi atunci când se iau decizii importante (autonomia
deciziilor)
Munca – gradul de mulţumire faţă de natura şi importanţa muncii, de autonomia pe care
o au angajaţii, de recunoaşterea sau suportul primit (satisfac iaăîn activitate)
Siguran a – sentimentul de securitate, încredere cu privire la salarizare, organizarea
muncii, la relaţiile cu ceilalţi, încredere în viitorul profesional (sentimentul de
securitate).
Supraînc rcareaă– măsura în care munca este realizată în exces sau sentimentul că
natura, volumul sau diversitatea sarcinilor zilnice depăşeşte capacitatea angajatului de a
le face faţă (supraînc rcareaăînămunc )
Încrederea în sine – încrederea pe care o au angajaţii în competeţele şi abilităţile lor de
a face faţă solicitărilor unui post şi în capacitatea lor de dezvoltare profesională
(încredereăpersonal )

Cultura organiza ional cuprinde ansamblul produselor artificiale, valorilor, modurilor de gândire şi
comportament acceptate general într-o organizaţie ca bază comună de acţiune. Cultura organizaţională poate fi
exprimată printr-o gamă largă de elemente: simboluri, limbaj, metafore, obişnuinţe, ritualuri, modalităţi de definire a
identităţii în contrast cu „ceilalţi” (comunităţi), mod de a aspectelor materiale / obiectelor, imprimate, reprezentări, valori
şi mentalităţi, atitudini etc. Unele dintre aceste simboluri sunt simboluri de suprafaţă (folosite deliberat pentru crearea
imaginii unei organizaţii: declararea misiunii, logo-ul, rapoartele şi bilanţurile anuale, uniforma etc.) Altele sunt simboluri
de profunzime (manifestările concrete ale modului în care se realizează activitatea şi gândesc oamenii: practicile,
formele de comunicare, manifestările materiale şi limbajul colectiv, mentalităţi, stereotipuri etc
Termini utilizaţi frecvent în teoria culturii organizaţionale
SIMBOLURI

LIMBAJ

METAFORE

Cuvinte/Acţiuni

Comunicare în cadrul grupului
Termeni tehnic
Jargon
Glume
Bârfe
Zvonuri
Folosirea genurilor

Determinate de folosirea în cadrul culturii

Artefacte
Obiecte
Schiţe

Aranjarea spaţiului fizic de lucru
Înţelesuri personale
Umorul la locul de muncă
Comentarii sociale/politice

Putere/Statut
Ironie/Contrast
Rezistenţa la dominare

OBIŞNUIN E
Comportamente relative

FOLOSIREA OBIECTELOR
Logos
Premii

RITUALURI
Performanţe individuale
Performanţe de grup
Reorientări profesionale
Avansări/Promovări
Celebrări anuale
Concedieri/excluderi
Pensii

IMPRIMATE
Broşuri ale companiei
Rapoarte anuale
Recompense identificatoare

COMUNIT

I

Continuitate
Aculturaţie
Diferenţe

REPREZENTARE
Unitate simbolică
Creştere/Sporire

În ultimele două decenii, s-au propus o varietate de dimensiuni şi
însuşiri ale culturii organizaţionale:
•putere culturală şi potrivirea puterii la principalele dimensiuni culturale
•dimensiune holografică versus o dimensiune ideografică a culturii
•dimensiune puternică-slabă şi concentrare internă-externă
•dimensiune bazată pe viteză şi recul (de la viteză mare la viteză mică) şi o
dimensiune de risc (de la risc mare la risc mic)
•participant versus nonparticipant (orientarea membrilor) şi reactiv versus
proactiv (răspunsul faţă de mediu)
•11 dimensiuni ale culturii, incluzând claritatea şi direcţia, capacitatea de
organizare, integrare, contactul managementului de top, încurajarea
iniţiativei individuale, decizia conflictului, claritatea performanţei, orientarea
acţiunii, compensaţia şi dezvoltarea resurselor umane
•distanţa ierarhică /puterii, evitarea incertitudinii, individualism şi
masculinitate
•dimensiuni ale culturii disfuncţionale, tipurile paranoic, evitant, carismatic,
birocratic şi politicizat.
•integrare culturală şi consens, diferenţiere şi conflict, fragmentare şi
ambiguitate.

Variabile ca implicarea, satisfacţia angajatului şi stilul de
leadership favorizează şi ele creşterea performantei. Astfel, angajaţii care
sunt dedicaţi obiectivelor organizaţiei şi care au atitudini pozitive faţă de
acestea sunt mai înclinaţi să se implice şi să contribuie la atingerea
scopurilor organizaţiei. (Steers 1989). Satisfacţia angajatului (definită mai
sus) depinde de gradul de recompensare a rezultatelor, de recunoaşterea
meritelor, de gradul de interes pentru munca desfăşurată etc., în timp ce stilul
de leadership ca indice al măsurii în care personalitatea managerului „se
pliază” pe personalitatea angajatului, are de asemenea efecte pozitive. În
plus, toate elementele culturii organizaţionale (ceremoniile, sloganurile,
valorile, eroii etc.) creează angajaţilor sentimentului apartenenţei la un grup
specific cu care se pot identifica, favorizând satisfacţie în muncă şi
identificarea cu organizaţia.

Modelul „Cadrul valorilor competitive”

Modelul propus de Cameron K. S. şi Quinn, R. E., (1999) – CVF
Competing Value Framework – a fost realizat cu scopul de a diagnostica
cultura organiza ional
şi a facilita schimbarea în cultura
organiza ional .

Modelul CVF are la bază cercetări asupra indicatorilor majori ai eficacităţii
organizaţionale. Întrebările cheie utilizate în astfel de cercetări au fost de tipul: Care este criteriul de
bază pentru a afla dacă o organizare este eficientă sau nu? Care factori cheie definesc eficacitatea
organizaţională? Când cred oamenii că o organizare este eficientă? Ce indicatori au în minte?
Au rezultat două mari dimensiuni care au organizat indicatorii eficienţei organizaţionale,
identificaţi anterior, în patru mari grupe. (Cameron K. S., Quinn, R. E., 1999)
O dimensiune diferenţiază între flexibilitate, discreţie şi dinamism, pe de o parte şi
stabilitate, ordine şi control, pe de altă parte, în efectele lor asupra eficacităţii. În opinia autorilor,
unele organizaţii sunt văzute ca fiind eficiente dacă se schimbă, sunt flexibile şi mereu adaptabile
(de exemplu, firme precum Microsoft sau Nike în care nici portofoliul de produse nici forma de
organizare nu rămân aceleaşi un timp îndelungat), în timp ce alte organizaţii sunt văzute ca fiind
eficiente dacă sunt stabile, longevive, predictibile şi acţionează în mod consecvent /„mecanic”
(de exemplu, majoritatea universităţilor, agenţiile guvernamentale şi conglomerate precum
Boeing). Prin urmare eficienţa organizaţională poate fi asociată cu un set de dimensiuni care
variază de la versatilitate şi flexibilitate la stabilitate şi durabilitate în funcţie de specificul
organizaţiei.
A doua dimensiune diferenţiază o orientare centrată pe integrare şi unitate internă,
pe de o parte şi criteriul o orientare axată pe diferenţiere şi o rivalitate externă. Unele organizaţii
sunt văzute ca eficiente dacă au caracteristici interne armonioase – de exemplu IBM şi HewlettPackard (“calea IBM” sau calea “H-P”) în timp ce alte organizaţii sunt apreciate ca fiind eficiente
dacă se concentrează asupra interacţiunii sau competiţiei cu alţii în afara limitelor lor (de
exemplu Toyota şi Honda care sunt cunoscute pentru “gândire globală dar activitate locală”,
sucursalele diferindu-se în funcţie de specificul regional în care activează). Eficienţa
organizaţională este asociată cu un set de dimensiuni care variază de la coeziunea şi armonia
organizaţională, la un pol, la separare şi independenţă la celălalt pol al dimensiunii bipolare.

Împreună, aceste două dimensiuni formează patru cadrane, fiecare
reprezentând un set distinct de indicatori de eficacitate organizaţională. Aceşti indicatori
de eficacitate reprezintă ceea ce oamenii preţuiesc la performanţa unei organizaţii şi
definesc ceea ce este văzut ca bine şi meritoriu pentru cultura organizaţională
Cele 4 grupuri definesc valorile de bază pe care sunt făcute opiniile despre organizaţie.

Cultura ierarhica, caracterizată ca fiind:
•Un loc de muncă bine conturat şi structurat.
•Procedurile guvernează ceea ce fac oamenii.
•Conducătorii eficienţi sunt buni coordonatori şi organizatori.
•Menţinerea funcţionării organizaţiei este importantă.
•Preocupările pe termen sunt stabilitatea, predictibilitatea şi eficienţa.
•Regulile şi politicile oficiale ţin organizaţia unită.
Cultura de pia , caracterizată ca fiind:
•Un loc de muncă orientat spre rezultate.
•Conducătorii sunt producători şi competitori grei. Ei sunt duri şi solicitanţi.
•Ceea ce ţine organizaţia la un loc este o accentuare a câştigului.
•Preocupările pe termen lung sunt acţiunile competitive şi îndeplinirea obiective
ambiţioase.
•Succesul semnifica a cuceri, a pătrunde şi a dezvolta noi pieţe
•Depăşirea competiţiei şi conducerea de piaţă sunt preocupări importante.

Cultura clan,caracterizată ca fiind:
Un loc de munca unde oamenii isi impartasesc multe lucruri, ca o familie mare.
Conducătorii erau consideraţi mentori sau chiar părinţi.
Organizaţia este tinuta impreuna prin loialitate si traditie. Aceasta accentueaza
beneficiul indelungat al dezvoltarii individului.
Succesul este definit in termenii climatului intern si a grijii pentru angajati.
Organizatia ofera o prima echipelor de munca pentru participare si colaborare.
Succesul acestui tip de cultură a fost pus în evidenţă in cadrul firmelor japoneze
care au adoptat aceste prezumţii si le-au aplicat cu succes după cel de al II-lea
Razboi Mondial, cu mult înaintea firmelor americane sau vest europene.
Cultura adhocratica, caracterizată ca fiind:
Un loc de munca dinamic, antreprenorial si creativ.
Oamenii se ofera si isi asuma riscuri.
Conducerea efectiva este vizionara, inovatoare si orientata asupra riscului.
Devotament pentru inovatie si experimentare.
A fi pe culmile conducerii, cunoasterii, producerii si a serviciilor.
Accentul pe termen lung al organizatiei este in crestere rapida si in
achizitionare de noi resurse.
Succesul semnifica producerea de produse si servicii unice si originale
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