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Leadership-ul în şcoli este cel mai important factor în obţinerea performanţei. Directorii
fac o diferenţă semnificativă în orice şcoală. Nu este o singură metodă de conducere care poate
garanta succesul, leadership-ului trebuie să ţină cont de situaţia socială şi politică actuală, de
context, de diversitatea problemelor, incluziunea socială şi egalitatea de şanse. Pentru a obţine
rezultate bune, o şcoală are nevoie de profesori bine pregătiţi şi dedicaţi, dar în schimb ei au
nevoie de o conducere eficientă.
Rolul principal al oricărui director este acela de a uni profesorii în jurul unor valori cheie,
exprimate în valori personale, în conştiinţa de sine şi în capacitatea emoţională şi morală.
Conducerea eficientă începe cu caracterul conducătorilor, exprimată în termeni de valori
personale şi de conştiinţă de sine. Scopul final sau scopul directorului va fi reflectat de profesori
şi de şcoală în ansamblu.
Preocuparea, etica muncii şi competenţa profesională sunt exemplele principale într-o
şcoală, dar şi păstrarea tradiţiilor.
Un director trebuie să se adapteze repede oricărei situaţii şi să fie la curent cu legile
actuale şi să ţină cont de factorii externi. Un director eficient colaborează cu toţi profesorii, dar şi
cu elevii, ceea ce duce la creşterea respectului faţă de director din partea acestora. Un director
bun trebuie să fie determinat, persistent şi să îşi asume riscuri care contribuie la progresul
continuu al şcolii.
Cele mai multe dintre trăsăturile enumerate mai sus le regăsim la orice persoană, dar ceea
ce face diferenţa este capacitatea de a pune în practică aceste trăsături şi abilităţi. Poate ca un
director să nu posede aceste trăsături şi abilităţi, dar poate implementa cu succes teoriile
leadership-ului prin delegarea unor atribuţii altor persoane. Este important de reţinut că un
director nu poate avea toate calităţile, însă calităţile pe care le posedă trebuie să corespundă cu
specificul instituţiei pe care o conduce.
Literatura de specialitate a identificat patru trăsături principale prin care directorii ar putea
reuşi sau ar putea eşua:
- Calm şi stabilitate emoţională. Să fie calmi, încrezători şi previzibili mai ales în situaţii
de stres.
- Să admită când greşesc. Să recunoască propriile greşeli, nu să încerce să le ascundă.
- abilităţi de comunicare interpersonală. Să fie capabili să comunice şi să convingă pe
ceilalţi, fără a recurge la tactici de convingere sau influenţare.
- Deschiere intelectuală. Să fie capabil să înţeleagă o gamă largă de probleme.
În plus faţă de aptitudinile şi abilităţile enumerate anterior, mai este nevoie şi de pasiune în
ceea ce faci. Lideri pasionaţi sunt înzestraţi cu un sens al justiţiei sociale şi morale. Liderii
pasionaţi au i înclinaţie pentru valorificarea rezultatelor învăţării şi creării unui mediu educativ
eficient.
Viziunea este o componentă esenţială a unei conduceri eficiente, în sincronizarea cu
obiectivele pe care şcoala şi le-a propus. Lucrările de specialitate în domeniul leadership-ului
desemnează câteva calităţi ale directorilor cu viziune:
- directorii excepţionali au o viziune clară pentru şcoala pe care o conduc;
- viziune directorului trebuie comunicată de acesta în aşa fel încât acesta să îşi atragă
sprijinul profesorilor şi elevilor;
- comunicarea viziune presupune comunicarea acesteia pe înţelesul tuturor;
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- trebuie acordată atenţie deosebită oficializării viziunii pentru ca conducerea să fie un
succes.
Personalul unei şcoli are pretenţii şi speranţe din partea directorilor în legătură cu
motivaţia şi determinarea în realizarea viziunii lor şi cum îţi implementează strategiile.
Directorii sunt aceia care stabilesc obiectivele, motivaţia şi acţiunile celorlalţi, iniţiind
schimbări pentru a atinge obiectivele existente, dar noile obiective propuse.
Directorii trebuie să se focalizeze pe scopul şi obiectivele educaţionale, ţinând cont de
comunitatea locală, satisfacţia părinţilor, competiţia cu alte unităţi şcolare şi bineînţeles
rezultatele educaţionale.
Un director trebuie să posede abilităţi în administrarea resurselor materiale şi umane
indiferent de instituţia pe care o conduce.
Cercetările recente în domeniul leadership-ului educaţional se concentrează pe stilul
directorului şi cum directorul îşi conduce subordonaţii. O calitate necesară unui director este
aceea de a rămâne ferm în condiţii de presiune. Fiind capabil să îţi exerciţi atribuţiile în perioade
dificile, precum îndeplinirea termenelor limită sau medierea situaţilor de conflict este o calitate
pe care ar trebui să o aibă toţi directorii. Orice slăbiciune a directorului poate avea un efect
„domino” şi poate duce la întârzieri, stres şi ostilitate din partea profesorilor.
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