Evaluarea climatului şi culturii şcolii
Andrew T. Roach şi Thomas R. Kratochwill
În ce moment tendinţele comportamentale ale elevilor reclamă politici şi planuri la
nivelul şcolii? Cum putem examina mediul şcolii pentru a vedea ce schimbări
pozitive putem face la nivelul climatului şi culturii şcolii?Care sunt instrumentele
cele mai potrivite pentru a evalua modul în care elevii şi profesorii percep climatul
sau contextul de învăţare din şcoala lor? Acest articol abordează dintr-o
perspectivă istorică climatul şcolar şi oferă instrucţiuni practice pentru a măsura
cultura şcolii într-o manieră modernă.

ÎMBUNĂTĂŢIRI SISTEMICE LA NIVELUL ŞCOLII CE RĂSPUND NEVOILOR ÎN
SCHIMBARE ALE ELEVILOR
Pentru a răspunde nevoilor populaţiei de elevi din ce în ce mai diverse şi
provocărilor ridicate de sistemul educaţional ghidat de ideea de responsabilizare,
mulţi profesionişti din domeniul sănătăţii mintale şi educaţiei au încercat să
lărgească aria practică, incluzând prevenţia sistemică şi eforturile de intervenţie.
Au fost propuse modele ecologice pentru a susţine angajamentul luat de serviciile
educaţionale care s-au îndreptat spre această direcţie sistemică (de exemplu,
Sheridan & Gutkin, 2000). Într-un cadru ecologic, dificultăţile comportamentale
ale elevilor necesită o conştientizare a variabilelor contextuale (de exemplu, mediul
de învăţare, resursele comunitare şi contextul de acasă), precum şi a
caracteristicilor intra-individuale ale elevilor.
În încercarea lor de a remedia şi trata dificultăţile comportamentale şi socioemoţionale ale elevilor, practicienii se confruntă cu mulţi factori externi ce sunt
dificil de abordat sau rectificat (de exemplu, statusul socio-economic al familiilor,
securitatea şi infracţionalitatea la nivelul comunităţii sau predispoziţiile anumitor
elevi spre dizabilitate şi boală mintală). Cu toate acestea, contextul şcolii şi al
clasei sunt factori pe care cadrele didactice şi comunitatea îi pot îmbunătăţi şi
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restructura pentru a întâmpina mai bine nevoile elevilor (Lehr & Christenson,
2002).
Deşi cercetătorii în psihologie şcolară şi educaţie specială au creat instrumente de
măsurare a mediului şi interacţiunilor şcolare, în general au acordat mai puţină
atenţie cuantificării contextului şcolar. Acest lucru nu este benefic întrucât clasele,
elemente componente ale şcolilor, au un climat propriu care este direct sau indirect
influenţat de către contextul şcolar mai larg (Anderson, 1982). Prin înţelegerea şi
evaluarea caracteristicilor contextului şcolar mai larg, cadrele didactice pot
conştientiza următoarele:
 Factorii protectori sau de risc existenţi la nivelul şcolii şi care pot influenţa
rezultatele intervenţiei.
 Resursele existente la nivelul comunităţii şcolare extinse, ce pot răspunde
nevoilor elevilor.
 Tendinţele generale în comportamentul şi atitudinile elevilor şi personalului,
care necesită demersuri de intervenţie sistemică.
Informaţiile pe care cercetătorii le-au colectat în cadrul studiilor despre eficienţa
intervenţiilor comportamentale la nivelul şcolii au inclus numărul şi tipul măsurilor
administrative, informaţii demografice privind populaţia şcolară, costurile
vandalismului şcolar şi observaţii comportamentale în clasă (Sprague et al., 2001).
Cu siguranţă, aceste date sunt esenţiale pentru a demonstra eficienţa eforturilor de
implementare ale şcolii, dar este posibil ca ele să nu ofere o imagine completă a
schimbărilor necesare şi declanşate de intervenţiile comportamentale la nivelul
şcolii ca sistem.
Fullan şi Steigelbauer (1991) au sugerat faptul că profesorii trebuie să se îndrepte
spre „fenomenologia schimbării – adică modul în care oamenii resimt efectiv
schimbarea” (pag. 4). Instrumentele de măsurare a climatului şi culturii şcolii
descrise în acest articol sunt mijloace de a atinge acest scop, oferind celor care
elaborează politicile şi practicienilor metode de a colecta informaţii din perspectiva
factorilor de decizie, şi în acelaşi timp conferă coerenţă intervenţiilor
comportamentale la nivelul întregii şcoli (Spillane et. al, 2002; vezi caseta
„Fundamente teoretice ale evaluării contextului şcolar”).
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Fundamente teoretice ale evaluării contextului şcolar
În lucrarea sa de bază, Brofenbrenner
(1979) a propus următoarea definiţie a
orientării ecologice:
Ecologia dezvoltării umane implică
studiul ştiinţific al acomodării progresive
şi reciproce a fiinţei umane active şi în
creştere la proprietăţile în schimbare ale
contextului imediat în care persoana în
dezvoltare trăieşte, în timp ce acest
proces este influenţat de relaţia dintre
acest context şi cadrul mai mare din care
el face parte. (pag. 21)
Utilizând cadrul de referinţă al lui Apter şi
Conoley (1984), Sheridan şi Gutkin (2000)
au modificat asumpţia centrală a teoriei
ecologice, astfel încât să facă referire la
elevi în contextul claselor, şcolilor şi
comunităţii.
 Asumpţia 1: Fiecare elev este o
componentă inseparabilă a unui mic
sistem social.
 Asumpţia 2: Perturbarea nu este văzută
ca o boală localizată în corpul elevului,
ci mai degrabă o discordanţă (o carenţă
de echilibru) a sistemului.
 Asumpţia 3: Discordanţa poate fi
definită ca o incongruenţă între
abilităţile unui individ şi cerinţele sau
aşteptările
mediului
–
„eşecul
corespondenţei” între copil şi sistem.
 Asumpţia 4: Scopul oricărei intervenţii
este de a face sistemul să funcţioneze.
(pag. 489)

1
2

Dacă adoptăm aceste asumpţii, atunci
necesitatea unor tehnici de măsurare şi
evaluare a contextului şcolar devine
evidentă. În mod clar, cadrele didactice nu
pot „face sistemul să funcţioneze” fără a
examina influenţa contextului şcolar asupra
unui anumit elev, asupra profesorilor lui şi
asupra colegilor de clasă.
Constructe opuse: climat versus cultură
Recenzii cuprinzătoare asupra măsurătorilor
efectuate la nivelul climatului şcolar
(Anderson, 1982; Lehr & Christenson,
2002) au abordat constructele şi modelele
folosite în contextul cercetării şcolare.
Diferenţele dintre termenii: condiţii,
atmosferă, mediu, cultură şi climat, sunt în
acelaşi timp subtile şi importante. Cu toate
acestea, crearea unui context şcolar pozitiv
este un obiectiv primar al reformei şcolare şi
ale eforturilor de restructurare (de exemplu,
Positive Behavioral Support1 sau Yale Child
Study
Center
School
Development
2
Program ).
Un sondaj despre cercetarea contextului
şcolar menţionează climatul şi cultura ca
fiind constructele general preferate în
investigaţiile pe care cercetătorii le fac
asupra contextului şcolar.
 Definiţii
ale
climatului
şcolar.
Cercetătorii au descris adesea climatul
ca fiind personalitatea şcolii; unele
conceptualizări timpurii ale climatului
(continuare în pagina următoare)

Sprijin comportamental pozitiv
Programul de dezvoltare şcolară al centrului pentru studiul copilului, Yale
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Fundamente teoretice ale evaluării contextului şcolar
(continuare din pagina anterioară)
organizaţional erau în esenţă adaptări ale
teoriei personalităţii individuale (Hoy &
Sabo, 1998). Măsurătorile actuale ale
climatului şcolar decurg dintr-un set de
cercetări asupra climatului organizaţional
din contexte industriale şi universitare.
Preocupările timpurii ale lui March şi
Simon (1958) şi Argyris (1964) se
centrau pe caracteristicile organizaţiilor
din domeniul afacerilor care influenţau
morala, productivitatea şi dedicaţia
angajaţilor (Anderson, 1982). Cercetările
lui Stern (1964) derulate în medii
universitare asupra „presiunii” (adică
percepţia studenţilor despre presiunile pe
care mediul dintr-o anumită universitate
le exercită asupra lor) au sugerat: (a)
percepţiile colective ale studenţilor
referitoare la climatul şcolar reflectă întradevăr
realitatea;
(b)
percepţiile
individuale ale studenţilor despre
climatul şcolar nu sunt nici pe departe
rezultatul caracteristicilor personale ale
acestora; şi (c) descrierile făcute de
studenţi cu referire la climatul şcolar pot
fi separate de atitudinile lor (Anderson,
1982).
Astfel, climatul şcolar poate fi definit ca fiind
caracteristica generală a mediului şcolar, aşa
cum este el perceput de către elevi şi personal,
şi
care
le
influenţează
acestora
comportamentul (Hoy & Sabo, 1998). După
Haynes, Emmons şi Ben-Avie (1997),
climatul şcolar se referă la „calitatea şi
consistenţa interacţiunilor interpersonale în
cadrul comunităţii şcolare, care influenţează
dezvoltarea cognitivă, socială şi

psihologică a copiilor” (pag. 322).
Pentru a colecta informaţii despre
„personalitatea”
şcolilor,
măsurătorile
efectuate asupra climatului şcolar tind să se
focuseze pe comportamentele individuale şi
pe percepţia indivizilor cu privire la
modelele de comunicare şi interacţiune în
cadrul contextului şcolar.
 Definiţii ale culturii şcolare. Reflectând
diversitatea definiţiilor acestui termen
în literatura antropologică, definiţiile
culturii şcolare sunt variate. (După
Berger, 1995, pag. 136, „S-a estimat că
antropologii au avansat peste 100 de
definiţii ale culturii.”). Începuturile
cercetărilor efectuate asupra culturii
organizaţionale datează din vremea
studiilor afacerilor şi industriei din anii
’1930 şi ’1940. Bernard (1938) şi Mayo
(1945) au conceptualizat iniţial cultura
locului de muncă ca fiind „normele,
sentimentele, valorile şi interacţiunile
emergente” ale unei organizaţii. Cultura
şcolii poate fi definită ca „modul în care
se fac lucrurile pe aici” şi constă în
credinţele, ritualurile, ceremoniile şi
modelele de comunicare împărtăşite în
cadrul organizaţiei (Deal & Kennedy,
1982).
Cultura şcolară reprezintă asumpţiile şi
credinţele fundamentale dezvoltate prin
experienţele anterioare ale rezolvării de
probleme, şi care ajută la definirea realităţii
(continuare în pagina următoare)
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Fundamente teoretice ale evaluării contextului şcolar
(continuare din pagina anterioară)
dintr-o organizaţie (Angelides & Ainscow,
2000). În definiţia lor, Hoy, Tarter şi
Kottkamp (1991) au încercat să sintetizeze
diferitele definiţii ale culturii şcolare şi au
sugerat că aceasta este „un sistem de
orientări (norme, valori fundamentale şi
asumpţii tacite) împărtăşite de membri, care
menţin coeziunea unităţii şi îi conferă o
identitate distinctă” (pag. 5). Cultura şcolară
este în general un concept mai abstract decât
climatul şcolar, focusându-se mai puţin pe
comportamentele individuale, şi mai mult
pe asumpţii, interpretări şi aşteptări care
ghidează comportamentele indivizilor în
cadrul contextului şcolar.
Climat sau cultură: care construct este mai
semnificativ pentru evaluarea intervenţiilor
comportamentale la nivelul şcolii ca sistem?
În recenzia lor asupra cercetărilor climatului
şi culturii şcolare, Hoy şi Sabo (1998) îţi
manifestă preferinţa pentru utilizarea
instrumentelor de măsurare a climatului
şcolar, şi motivează cu următoarele
avantaje: (a) un accent pe tehnologia de
sondare şi pe analiza statistică; (b) utilizarea

climatului şcolar ca variabilă independentă
pentru justificarea rezultatelor elevilor şi a
performanţelor
personalului;
şi
(c)
caracteristica măsurătorilor climatului şcolar
de a genera un „instantaneu” al
comportamentului
organizaţional
şi
individual în scopul expres de a gestiona şi
modifica acel comportament. Pentru
profesioniştii care lucrează ca şi consultanţi
externi sau pentru cei care încearcă să
realizeze evaluările unor programe la scară
mare, măsurătorile asupra climatului şcolar
sunt probabil alegerea cea mai rezonabilă.
Cu toate acestea, atunci când se au în vedere
serviciile dintr-un context şcolar particular,
tehnicile de evaluare utilizate în mod
obişnuit în investigarea culturii şcolare pot
oferi informaţii mai utile pentru facilitarea
schimbării. (Figura 1 prezintă o perspectivă
facilă asupra avantajelor şi dezavantajelor
pentru fiecare abordare). Ca în cazul
oricărei evaluări, practicienii interesaţi de
evaluarea contextului şcolar sunt sfătuiţi săşi gândească bine „întrebarea de plecare”,
pentru a uşura selectarea unei tehnologii de
evaluare adecvate.

INSTRUMENTE PENTRU CLIMATUL ŞCOLII
Cele mai multe evaluări ale climatului şcolii sunt de fapt sondaje realizate de către
profesori şi directori. Comprehensive Assessment of School Environments3 (CASE;
National Association of Secondary School Principals, 1986), Organization Health
Inventory4 (OHI; Hoy & Sabo, 1998; Hoy et al., 1991), şi Organizational Climate
3
4

Evaluarea comprehensivă a mediilor şcolare
Inventarul de sănătate a organizaţiei
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Descriptive Questionnaire5 (OCDQ; Hoy & Sabo, 1998; Hoy et al., 1991) sunt trei
instrumente pentru climatul şcolar, disponibile pentru practicieni.

Evaluarea comprehensivă a mediilor şcolare (CASE)
Acest instrument este un produs al Task Force on School Climate, elaborat în 1982
de către National Association of Secondary School Principals6 (NASSP). Membrii
Task Force au efectuat un studiu extins asupra cercetărilor şi instrumentarului
referitor la constructul de climat şcolar. Acest proces a condus la crearea unui
model extins al componentelor mediilor şcolare, care ulterior a constituit baza
dezvoltării Comprehensive Assessment of School Environments – Information
Management System7 (CASE-IMS):
 Instrumente pentru evaluarea a 34 de variabile de intrare, de proces şi de
ieşire ale unui mediu şcolar
 Software computerizat pentru cotarea foilor de răspuns şi interpretarea
datelor
 Proceduri de predicţie a efectului căilor alternative de acţiune asupra
rezultatelor şcolare
 Intervenţii recomandate pentru influenţarea pozitivă a variabilelor
selectate
 Un proces pas-cu-pas pentru convertirea informaţiei obţinute în urma
evaluării în proiecte viabile de îmbunătăţire şcolară
Chestionarul de evaluare a climatului şcolar CASE reprezintă doar o variabilă de
proces în cadrul de evaluare mai larg al CASE-IMS.
Chestionarul de evaluare a climatului şcolar CASE conţine 55 itemi şi se
administrează elevilor (clasele 6-12), profesorilor şi părinţilor, pentru a evalua
percepţiile acestora referitoare la 10 dimensiuni ale climatului şcolar. Chestionarul
5

Chestionarul descriptiv al climatului organizaţional
Asociaţia naţională a directorilor de şcoli secundare
7
Evaluarea comprehensivă a mediilor şcolare – sistemul de management al informaţiei
6
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se poate administra independent sau ca parte a unui pachet de evaluare CASE mai
larg, ce include trei componente:
 Chestionarul de satisfacţie administrat părinţilor, profesorilor şi elevilor
 Formularul de raport al profesorului, pentru colectarea informaţiilor despre
percepţia pe care o au profesorii asupra şcolii şi a conducerii districtuale
 Formularul de raport al elevului, pentru colectarea informaţiilor despre
autopercepţia academică a elevului.
Figura 1a. Evaluarea contextului şcolar: avantaje şi dezavantaje ale diferitelor
abordări
Evaluarea climatului şcolii
Evaluarea comprehensivă a mediilor şcolare – sondarea climatului şcolar
Avantaje
 Parte a unui sistem de management informaţional mai larg, care include 34
variabile referitoare la mediul şcolar
 Software computerizat, disponibil pentru acordarea scorurilor şi managementul
datelor
 Include chestionarea elevului, părintelui şi profesorului
 Consistenţă adecvată a informaţiei furnizate de către autori
Dezavantaje
 Este disponibilă doar pentru şcolile secundare (clasele 6-12)
 Nu există informaţii oferite de către autori legate de validitatea de construct
Inventarul de sănătate a organizaţiei
Avantaje
 Administrare eficientă din punct de vedere al timpului (adică aproximativ 10
minute pentru completare)
 Fidelitate şi validitate adecvate, oferite de către autori
 Cercetările efectuate de către autori sugerează că măsurarea este corelată cu
eficienţa şcolară
 Instrumente de măsurare separate pentru ciclurile primare, gimnaziale şi liceale
Dezavantaje
 Include itemi doar pentru profesori şi directori – nu sunt disponibile chestionare
pentru elevi şi părinţi
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Figura 1b. Evaluarea contextului şcolar: avantaje şi dezavantaje ale diferitelor
abordări
Evaluarea culturii şcolii
Analiza incidentelor critice






Avantaje
Oferă oportunitatea de a reflecta asupra asumpţiilor şi credinţelor ce ghidează
comportamentul elevului, profesorului sau directorului
Utilizează abilităţile şi cunoştinţele practicienilor care au pregătire în efectuarea
observaţiilor la clasă (de exemplu psihologi şcolari, directori şi profesori de
educaţie specială)
Dezavantaje
Termenul de „incident critic” nu este clar definit
Procesul de observaţie şi evaluare are potenţialul de a distruge relaţiile colegiale –
un evaluator extern ar putea fi necesar pentru finalizarea procesului

Instrumente de creştere a calităţii
Avantaje
 Larga disponibilitate a literaturii de specialitate referitoare la utilizarea
instrumentelor de creştere a calităţii
 Oferă o serie de tehnici pentru evaluarea şi abordarea „verigilor lipsă” (de
exemplu, diferenţele dintre cultura unei şcoli şi scopurile programului de
intervenţie comportamentală)
 Procesul oferă evaluatorilor oportunitatea de a sonda răspunsurile factorilor de
decizie, iar celor din urmă le dă şansa de a se implica în evaluarea semnificaţiei
informaţiei obţinute
Dezavantaje
 Organizarea şi coordonarea focus-grupurilor poate fi consumatoare de timp

Dovezile de fidelitate a chestionarului de evaluare a climatului şcolii sunt adecvate:
coeficienţii de consistenţă internă pentru chestionare variază între .63 şi .92, iar
coeficienţii de testare repetată variază între .63 şi .92. Din păcate, manualul tehnic
nu oferă dovezi referitoare la validitate de criteriu a chestionarului de evaluare a
climatului şcolii CASE. Mai mult, nu există dovezi care să arate dacă
chestionarului de evaluare a climatului şcolii face distincţia între diferite medii
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şcolare, sau reflectă îmbunătăţiri ale climatului rezultate din eforturile de
intervenţie (Allen, 1992; Leong, 1992).
CASE-IMS reprezintă o metodă promiţătoare de măsurare a varietăţii
componentelor ce contribuie la eficienţa şcolară. În contextul acestui sistem,
concluziile extrase din rezultatele chestionarului de evaluare a climatului şcolii
CASE ar putea oferi informaţii importante pentru eforturile de reformă şcolară.
Totuşi, până când devin disponibile dovezi suplimentare referitoare la validitatea
de conţinut, rezultatele CASE ar trebui interpretate cu precauţie.

Inventarul de sănătate a organizaţiei (OHI) şi Chestionarul descriptiv al
climatului organizaţional (OCDQ)
Dezvoltate de către Hoy şi colegii săi, OHI şi OCDQ dispun de o serie de trăsături
tehnice şi practice de interes pentru cadrele didactice şi evaluatorii de programe.
De exemplu, atât OHI cât şi OCDQ au instrumente diferite pentru şcolile
elementare, gimnaziale şi liceale. Deşi instrumentele pentru fiecare grupă de vârstă
conţin mulţi itemi şi scale similare, ele au de asemenea caracteristici ce reflectă
diferenţele dintre mediile şcolare şi organizaţionale la diferite niveluri de
învăţământ.
Cele trei instrumente OHI constau în 37-45 itemi (în funcţie de versiune) ce
măsoară percepţiile cadrelor didactice şi ale directorilor, referitoare la sănătatea
organizaţională a şcolilor lor. Itemii sunt grupaţi în cinci-şapte scale distincte,
fiecare dintre ele demonstrând un nivel acceptabil de fidelitate (coeficienţii de
consistenţă internă variind între .87 şi .95). Administrarea OHI durează în jur de 10
minute şi poate fi completat de către fiecare respondent în mod independent. Mai
mult, se poate calcula un index al sănătăţii şcolii prin însumarea scorurilor standard
pentru fiecare scală individuală (Hoy şi Sabo, 1998).
Din păcate, OHI nu conţine instrumente de măsurare a percepţiei elevilor cu privire
la sănătatea şcolii. Hoy şi colegii săi au derulat totuşi cercetări extinse pentru a
oferi dovezi pentru validitatea de construct şi de criteriu a OHI. Mai mult, unele
studii au examinat contribuţia pe care sănătatea organizaţională o are în
funcţionarea generală a şcolii.
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În mod similar, există trei versiuni separate ale OCDQ pentru măsurarea
percepţiilor cadrelor didactice şi directorilor asupra climatului şcolii la nivel
primar, gimnazial şi liceal. Chestionarele constau în 34-50 itemi (în funcţie de
versiune) care solicită respondenţii să specifice măsura în care afirmaţiile (de
exemplu „Profesorii se ajută şi se sprijină reciproc.”) sunt adevărate în contextul
comportamentelor din şcoala respectivă. Itemii individuali contribuie la cinci sau
şase scale ce descriu comportamentele cadrelor didactice şi ale directorilor.
Potenţialii utilizatori ai OCDQ trebuie să ţină cont de consistenţa internă destul de
inadecvată a unora dintre scalele versiunilor pentru învăţământul gimnazial şi
liceal (de exemplu, neimplicare – nivelul de învăţământ primar [coeficient de
consistenţă internă = .75]; angajament – învăţământ gimnazial [.60]; neimplicare –
învățământ gimnazial [.46]; și intimitate – învățământ gimnazial [.71]).
Pentru versiunile OCDQ corespunzătoare învăţământului primar şi gimnazial,
analiza factorială a confirmat existenţa unei structuri factoriale de nivel secundar.
De exemplu, în OCDQ pentru şcoli gimnaziale, un factor conţinut în chestionar
măsura comportamentul directorului (adică suportiv, directiv şi restrictiv), în timp
ce un alt factor conţinut în chestionar măsura comportamentul cadrului didactic
(adică devotat, colegial şi neimplicat). Structura factorială a fost similară pentru
versiunea corespunzătoare învăţământului primar, scala intim înlocuind-o pe cea
devotat la factorii ce descriau comportamentul cadrului didactic. Aceşti factori de
ordinul doi contribuie la ecuaţia indicilor deschiderea directorului şi deschiderea
cadrului didactic. Scorurile standard rezultate pentru deschiderea directorului şi
deschiderea cadrului didactic, care variază de la 200 la 800, sunt folosite pentru a
determina dacă climatul şcolii este mai degrabă descris ca fiind deschis, implicat,
neimplicat sau închis.
Din cauza complexei organizări a celor mai multe medii şcolare liceale, scalele din
cadrul OCDQ corespunzătoare şcolilor din învăţământul liceal nu se conformează
aceleiaşi structuri factoriale de ordinul doi ca cele din versiunile pentru şcolile
primare şi gimnaziale. De aceea, indicatorul deschidere atribuit şcolilor gimnaziale
poate fi determinat folosind scorurile standard pentru patru din cele cinci sub-scale.
Scorul standard obţinut la scala rămasă poate fi folosit ca indicator pentru
intimitate.
La fel ca în cazul muncii lor pentru OHI, Hoy şi colegii au utilizat ulterior cele trei
versiuni ale OCDQ în numeroase studii care au oferit dovezi ale validităţii de
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construct şi de conţinut. Alte studii au examinat contribuţia climatului
organizaţional (adică deschidere) la mediul şcolar în general. De exemplu,
indicatorii deschiderea cadrului didactic (r = .52) şi deschiderea directorului (r =
.43) au fost corelaţi semnificativ cu măsurarea presiunii academice (respectiv
cantitatea de performanţă academică impusă de şcoală, şi faptul că elevii îi
respectau pe cei care aveau succes academic; Hoy et al., 1991).

EVALUAREA CULTURII ŞCOLII
Cercetătorii în domeniul culturii şcolii au folosit în mod obişnuit metode
etnografice şi observaţia participatorie pentru a colecta informaţii despre
comunităţile şcolare şi membrii lor. Deşi metodele de cercetate calitativă ar putea
să nu deţină fidelitatea şi validitatea chestionarelor utilizate în studiul climatului
şcolar, evaluările realizate prin interviuri şi focus-grupuri pot oferi informaţii care
să fie de folos în analiza contextului şcolar. Chestionarele ce se adresează
climatului evaluează în mod direct descrierile, în mod indirect modelele relaţionale
dintre aceste descrieri, şi nu evaluează modul în care membrii organizaţiilor
interpretează evenimentele. Investigarea culturii şcolii se centrează pe evaluarea
semnificaţiilor pe care indivizii le atribuie interacţiunilor şi evenimentelor
(Rentsch, 1990).
Din păcate, multe metode de cercetare calitative necesită observaţii extinse şi
participare în cadrul contextului şcolar. Acest nivel de implicare poate fi
inacceptabil pentru mulţi practicieni.
Două abordări pentru colectarea şi analiza datelor pot fi considerate metode mai
puţin consumatoare de timp în evaluarea culturii şcolare: analiza incidentelor
critice şi instrumentele de creştere a calităţii.

Analiza incidentelor critice
Termenul de incident critic a fost folosit inițial de către istorici pentru a descrie
momente de cotitură în viața unei persoane, instituții sau mișcări sociale (Trip,
1993). Angelides şi Ainscow (2000) au propus ca prin observarea şi analizarea
incidentelor critice din clasă, curtea şcolii şi cancelarie, cercetătorii să „descopere”
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asumpţii şi credinţe de fundal, care ghidează comportamentul în cadrul şcolii. Întrun context şcolar, incidentele critice nu trebuie să fie evenimente monumentale sau
„de cotitură”. În schimb, Angelides şi Ainscow (2000) au sugerat că evenimentele
critice pot fi incidente relativ minore – evenimente cotidiene care au loc în fiecare
şcoală şi în fiecare clasă. Evenimentelor li se atribuie calitatea de „critice” prin
justificarea, semnificaţia şi sensul dat de către participanţi. Deşi această definiţie
este atractivă prin universalitate, fără a avea o detaliere suplimentară, observatorul
din clasă nu ar putea distinge între incidentele critice şi momentele unei zile
obişnuite. De aceea, Angelides şi Ainscow (2000) au recomandat următoarea
procedură pentru identificarea şi analizarea incidentelor critice.
Atunci când în clasă are loc un eveniment care surprinde sau intrigă observatorul,
acesta ar trebui înregistrat ca incident critic. Observatorul continuă cu o analiză,
folosind următoarele „întrebări de verificare”:
 Ale cui interese sunt aservite sau negate prin acţiunile acestui incident critic?
 Ce condiţii susţin şi menţin aceste acţiuni?
 Ce relaţii de putere între director, cadru didactic, elevi şi părinţi se manifestă
în cadrul acestui incident?
 Ce factori structurali, organizaţionali şi culturali ar putea preveni implicarea
cadrelor didactice şi a elevilor în modalităţi alternative (Angelides şi
Ainscow, 2000, pag. 158)?
Oricând este posibil, participanţii (adică elevii şi cadrele didactice) ar trebui
intervievaţi cu privire la percepţiile şi explicaţiile lor pentru respectivul incident
critic.
Când a fost înregistrat şi analizat un set de incidente critice, observatorul trebuie
să-şi prezinte descoperirile personalului şcolii şi să încurajeze reflecțiile asupra
acestor informaţii. Personalul poate utiliza următoarele întrebări pentru a ghida
discuţia:
 Ce ne spune acest lucru despre noi înşine?
 Ce putem învăţa din această analiză?
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 Ce indicii ne dau aceste informaţii despre natura modului în care lucrăm
împreună?
 Ne ajută această informaţie să înţelegem lucruri pe care le-am putea schimba
(Angelides şi Ainscow, 2000, pag. 160)?
Angelini şi Ainscow (2000) au sugerat că implicarea în aceste discuţii de reflecţie
ar putea ajuta personalul şcolii în identificarea posibilelor intervenţii pentru
îmbunătăţirea culturii şcolii lor. Totuşi, ei atrag atenţia asupra faptului că
prezentarea incidentelor critice ar trebui să fie făcută pe un ton sensibil şi
profesional, pentru a proteja sentimentele şi reputaţia părţilor implicate.
Analiza incidentelor critice este o tehnică cu potenţial atractiv pentru practicienii
care au o pregătire şi o experienţă extinsă în derularea observaţiilor la clasă.
Angelides şi Ainscow (2000) recomandă totuşi ca şcolile să angajeze un observator
extern pentru a efectua observarea incidentelor critice. Această abordare pare
înţeleaptă, întrucât incidentele critice au potenţialul de a prezenta cadrele didactice
şi clasele lor într-o lumină mai puţin avantajoasă, ducând la o posibilă alterare a
relaţiilor profesionale.

Instrumente de creştere a calităţii
Instrumentele de creştere a calităţii reprezintă o tehnică de evaluare mai adecvată
pentru practicienii care doresc informaţii despre cultura propriei lor şcoli. Deşi
mulţi practicieni ar putea fi nefamiliarizaţi cu instrumentele de creştere a calităţii,
aceste proceduri nu sunt noi. De fapt, dezvoltarea lor poate fi consemnată încă din
timpul activităţii lui Deming la Japanese Union of Scientists and Engineers8
(JUSE) în Japonia de după cel de-al doilea Război Mondial, şi urmărită apoi în
cadrul „revoluţiei” Total Quality Management9 (TQM) atât în mediul de afaceri
japonez cât şi în cel american (Brassard, 1996).
Aplicarea sistemului de creştere a calităţii la procesul decizional educaţional a fost
determinată de nevoia cadrelor didactice de a deveni mai eficiente din punct de
vedere al costurilor şi mai orientate spre soluţii în ceea ce priveşte evaluarea
8
9

Sindicatul japonez al oamenilor de ştiinţă şi inginerilor
Managementul calităţii totale

|

13

Evaluarea climatului şi culturii şcolii

mediului de lucru şi culturii şcolare. Snyder (1988) a definit cultura şcolii ca fiind
„modelele colective de lucru ale unui sistem (sau şcoli) […] aşa cum sunt
percepute de membrii personalului” (Johnson, Snyder, Anderson & Johnson, 1996,
pag. 140). Procesul de evaluare a creşterii calităţii oferă practicienilor instrumente
de investigare a atitudinilor şi credinţelor membrilor personalului referitoare la
modele de lucru şi structura organizaţională a şcolii.
Detert, Louis şi Schroeder (2001) prezintă o serie de aserţiuni care atestă cât de
important este să se ţină cont de cultura şcolii în timpul implementării procesului
de creştere a calităţii. Facilitatorii schimbării şcolare trebuie să aibă în vedere
diferenţele de valori dintre programul de reformă şi cultura de fundal a şcolii. Mai
mult, reformatorii şcolari ar trebui să urmărească nu doar setul de valori al
factorilor de decizie referitor la o anumită cultură, ci şi modul în care valorile
individuale se aliniază cu valorile dominante ale comunităţii şcolare, dar şi felul în
care incongruenţele potenţiale afectează bunăstarea şi productivitatea (Detert et al.,
2001). De aceea, în cele mai multe şcoli, una din necesităţile primare în procesul
de creştere a calităţii este investigarea culturii şcolii şi a valorilor sale subsidiare,
dar şi a designului intervenţiilor necesare ulterior pentru alinierea valorilor şi
nevoilor individuale cu cele ale iniţiativei de schimbare.
O metodă de colectare a informaţiilor importante despre cultura existentă în şcoală
şi despre posibile strategii de intervenţie, este recrutarea focus-grupurilor formate
din reprezentanţi ai fiecărui grup de factori de decizie cheie, şi completarea unei
serii de instrumente de creştere a calităţii cu fiecare dintre acestea. Spre deosebire
de chestionarele pentru climatul şcolii, procesul de creştere a calităţii permite
evaluatorilor să investigheze răspunsurile participanților și să extragă concluzii cu
participarea întregului grup. Un potenţial dezavantaj al instrumentelor de creştere a
calităţii este necesarul de timp pe care îl presupune recrutarea şi organizarea
reprezentanţilor focus-grupurilor.

CONSIDERAŢII FINALE:
CONTEXTULUI ŞCOLAR

CELE

MAI

BUNE

PRACTICI

PENTRU

EVALUAREA

Practicienii interesaţi de evaluarea contextului şcolar se confruntă cu o pleiadă de
opţiuni, inclusiv chestionare scrise, metode etnografice şi focus-grupuri.
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Următoarele linii directoare au menirea de a asista în procesul de luare a deciziilor
atunci când trebuie aleasă o strategie de evaluare a climatului sau culturii şcolii.
Stabiliţi întrebările pentru care aveţi nevoie de răspunsuri. În domeniul culturii
şcolii, chestionarele se bazează pe diferite teorii şi definiţii ale climatului
organizaţional. De aceea, practicienii ar trebui să citească manualele de instrucţiuni
şi informaţii suplimentare pentru a se asigura că instrumentele de sondare măsoară
constructul în cauză. Mai mult, respondenţii la chestionare, subiecţii sesiunilor de
observaţie şi participanţii la interviu ar trebui să fie membri ai grupului pe care îl
ţinteşte evaluarea. De exemplu, dacă subiectul de interes este contribuţia pe care o
are climatul şcolii la comportamentul şi implicarea elevilor, practicienii ar trebui să
utilizeze tehnici care evaluează în mod direct percepţia elevilor asupra climatului
şcolii.
Utilizaţi mai multe metode de evaluare. Informaţiile despre climatul şi cultura
şcolii ar putea fi mai relevante în contextul datelor colectate din surse multiple. De
exemplu, pentru a avea o imagine mai semnificativă a funcţionării şcolii,
rezultatele măsurării climatului şcolar pot fi corelate cu reuşitele elevilor, cu
informaţii legate de prezenţă şi disciplină, sau cu date obţinute după măsurarea
satisfacţiei şi a sentimentului eficienţei la cadrele didactice. Observaţiile şi
interviurile din cadrul evaluării culturii şcolare pot fi analizate împreună cu
rapoartele disciplinare şi cu alte documente ce pot oferi dovezi ale temelor şi
problemelor identificate în timpul examinării culturii şcolii. Atunci când evaluează
efectele intervenţiilor sistemice asupra contextelor şcolare, cadrele didactice ar
trebui să încerce să urmeze regula tâmplarului: „măsoară de două ori, taie o dată”.
Utilizaţi măsurători combinate ale climatului şi culturii. Informaţiile culese din
sondarea climatului şcolii pot fi îmbogăţite cu interviuri şi observaţii. Sondajele şi
chestionarele sunt utile pentru evaluarea descriptivă a evenimentelor, dar nu
evaluează semnificaţiile personale relevante ce sunt atribuite acestora. Pentru a
înţelege semnificaţia în şcoli, este necesară accesarea interpretărilor pe care le dau
elevii, membrii personalului şi alte persoane din comunitate (Rentsch, 1990).
Combinarea metodelor calitative şi cantitative poate oferi informaţii mai relevante
despre contextele şcolare care să ghideze eforturile de prevenţie şi intervenţie
sistemică, pentru ca acestea să genereze rezultate îmbunătăţite pentru elevi.
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