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Titlul editorialului este inspirat din Legea educaţiei
în vigoare. La Art. 3 sunt menţionate un număr de 21
principii care guvernează învăţământul preuniversitar şi
superior, dintre care ne vom opri numai asupra a două,
cel al asigurării calităţii şi cel al promovării educaţiei
prin sănătate, care ni se par mai interesante şi fac obiectul
unei preocupări speciale în ideea reformei preconizate în
domeniul educaţiei şi cercetării (***, 2011).
a) Principiul asigurării calităţii, în baza căruia
activităţile de învăţământ se raportează la standarde şi la
bune practici naţionale şi internaţionale.
Conform standardelor internaţionale din seria ISO
9000, învăţământul reprezintă o prestare de servicii în
cadrul căruia funcţionează relaţii client-furnizor externe şi
interne, similare celor care există şi funcţionează în lumea
afacerilor. O asemenea abordare în învăţământul superior
este prezentă de mulţi ani în universităţile din ţările
Comunităţii Economice Europene, unde universitatea
este considerată a fi un prestator de servicii, iar pentru a
obţine calitatea acestor servicii sunt necesare: cunoaşterea
prealabilă a necesităţilor clienţilor şi satisfacerea acestora.
Acelaşi autor conchide că, în România, este încă foarte
dificil să se accepte ideea că universitatea este un ofertant/
prestator de servicii şi că mai ales studenţii ar fi clienţi
ale căror necesităţi/cerinţe ar trebui să fie măcar bine
cunoscute dacă nu chiar şi satisfăcute (în cât mai mare
măsură!) (Drăgulănescu, 2000).
Idei referitoare la politica privind calitatea din
universităţi întâlnim şi în declaraţiile unor Rectori,
conducători de universităţi (Ciuce, 2009; Andronescu,
2006). Prin aceste documente, cerute expres de standardele
SR EN ISO 9001:2008, conducerea universităţii de la cel
mai înalt nivel se angajează în implementarea sistemului
de management al calităţii, pentru satisfacerea cerinţelor
clienţilor (studenţilor) şi partenerilor interni şi externi ai
universităţii, precum şi asigurarea infrastructurii şi a unui
mediu de lucru adecvat pentru atingerea obiectivelor de
calitate propuse (Ciuce, 2009). Considerăm interesante

ideile managementului calităţii în conformitate cu
cerinţele descrise în Manualul Sistemului Calităţii şi
intenţia de promovare a acestora în special în universităţi.
Implementarea cerinţelor studenţilor, văzuţi ca şi clienţi,
reprezintă clar o provocare pentru schimbarea mentalităţii
corpului didactic în relaţia cu studenţii. Considerarea
studenţilor ca parteneri nu este suficientă în accepţia de
creştere a calităţii. În acelaşi fel se pune problema şi la
nivel de bibliotecă, cantină, cămin şi ar trebui să se pună şi
în practica activităţilor de educaţie fizică şi sport, respectiv
spațiile didactice pentru practicarea acestor activităţi.
Cu toate că biblioteca, cantina şi baza didactică pentru
practicarea activităţilor sportive reprezintă „cartea de
vizită” a universităţilor, se constată că din standardele ISO
9000 lipsesc cerinţele studenţilor faţă de baza didactică de
educaţie fizică şi sport, respectiv caracteristicile cantitative
şi calitative specifice acestui domeniu. Reamintim faptul că
educaţia fizică şi sportul reprezintă o disciplină curriculară
complementară, prevăzută în planurile de învăţământ la
anii I şi II.
În acest context, menţionăm faptul că dezvoltarea infrastructurii necesare practicării activităţilor fizice determină
în consecinţă schimbarea condiţiilor de mediu care obligă
la rândul lor la o nouă adaptare, influenţând schimbarea
mentalităţii cadrelor didactice şi studenţilor/elevilor.
Noua mentalitate ar fi legată de necesitatea acceptării/
recunoaşterii faptului că studentul/elevul este plasat în
centrul procesului educativ și nu profesorul şi că reformele
trebuie implementate în interesul studentului/elevului şi nu
al profesorului şi altele.
“Interesul pentru abordarea reală, pragmatică şi eficientă a standardelor privind sistemele de management al calităţii impune unele modificări ale cadrului birocratic și ineficient al Legii 87/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei
aplicat de ARACIS și ARACIP (cu desconsiderarea standardelor şi practicilor internaţionale în domeniu). Altminteri,
şcolile şi majoritatea universităţilor noastre vor continua să
simuleze asigurarea calităţii” (Drăgulănescu, 2000).

Copyright © 2010 by “Iuliu Hațieganu” University of Medicine and Pharmacy Publishing

315

Traian Bocu
b) Principiul promovării educaţiei pentru sănătate,
inclusiv prin educaţia fizică şi prin practicarea activităţilor
sportive.
Educaţia fizică este disciplina care însoţeşte elevul
pe tot parcursul şcolarităţii şi studentul în primii ani de
facultate. Obiectivele educaţiei fizice sunt multiple, dar
toate se orientează spre asigurarea şi menţinerea unei stări
de sănătate optime a practicanţilor săi. Caracterul exclusiv
practic al educaţiei fizice nu mai este de actualitate, profilul
disciplinei necesitând completări cu aspecte teoretice
şi ştiinţifice, angajate de către specialiştii din sistem.
Aceasta înseamnă că obiectivele educaţiei fizice vor trebui
completate cu noţiuni teoretice care să justifice necesitatea
practicării diferenţei de mişcare până la 3-4 practici pe
săptămână, cu o durată cuprinsă între 30-120 minute/
şedinţă. Aspectele teoretice probabil se vor concretiza
în apariţia unor manuale referitoare la cele 8 competenţe
cheie pe însuşirea cărora se bazează întreg sistemul de
educaţie actual (***, 2011). În formarea competenţelor
cheie considerăm oportun să se intervină prin predarea
unor noţiuni generale, în două momente, la clasa a V-a şi la
clasa a X-a, bineînţeles cu nivel de abordare diferit. Aceste

manuale, la capitolul referitor la formarea competenţelor
sociale şi civice, ar urma să se refere în cadrul unuia sau
mai multor subcapitole la predarea noţiunilor teoretice
necesare însuşirii de către elevi a noţiunilor teoretice
specifice formării unui stil de viaţă favorabil sănătăţii,
care să includă practicarea sistematică a activităţilor fizice
cu efort moderat, precum şi modalităţi de gestionare
a stresului psihoemoţional cotidian, prin intermediul
aceloraşi activităţi. Aceste noţiuni vor putea fi predate la
fiecare capitol sau subcapitol de către cadrul didactic de
specialitate, în cazul nostru profesorul de educaţie fizică.
Alte noţiuni, din cadrul formării celorlalte competenţe vor
fi predate de către alt cadru didactic de specialitate.
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