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INTRODUCERE 
Actualitatea, oportunitatea și necesitatea cercetării științifice 

 
În contextul actual, educația incluzivă reprezintă o adevărată 

provocare, atât pentru școală, cât și pentru comunitate. Unul dintre cele 

mai importante aspecte ale sistemului de învățământ este reprezentat de 

nevoia de adaptare a acestuia la particularitățile și necesitățile tuturor 

copiilor, indiferent dacă aceștia au o anumită dizabilitate sau doar un ritm 

mai lent de învățare. Iar acest lucru nu se realizează doar la clasă, ci 

implică toate palierele educaționale, de la cadrele didactice care predau, 

până la managementul la vârf. 

Tot mai frecvent începe să se contureze în învățământul 

preuniversitar românesc o nouă dimensiune, cea care vizează 

democratizarea în educație și egalizarea de șanse pentru toți copiii. Iar în 

acest context a apărut școala incluzivă, ca răspuns firesc și necesar la 
redimensionarea educației. Școala incluzivă este școala capabilă să se 

schimbe, să se adapteze, astfel încât să devină o comunitate educațională 

prietenoasă, în care particularitățile și nevoile educabililor și ale 

educatorilor să fie respectate și îndeplinite. Altfel spus, se vorbește de spre 

o școală deschisă tuturor elevilor, în care TOȚI elevii participă și învață 

ÎMPREUNĂ. 

Dar pentru ca acest lucru să se întâmple, este nevoie de o schimbare, 

de redimensionarea sistemului de învățământ, în vederea stabilirii de 

standarde educaționale moderne, în conformitate cu nevoile societății 

actuale, dar și pentru a determina școlile să devină mai responsabile 

pentru rezultatele elevilor. Aceste demersuri necesită însă dedicație și 
efort din partea instituțiilor educaționale, atât la nivel colectiv, cât și  la 

nivel  individual. 

Cele mai noi orientări teoretice privind incluziunea pun accentul pe o 

serie de principii-cheie, ce sunt menite a asigura realizarea unei educații 

incluzive reale și de bună calitate. Iar una dintre aceste orientări se axează 

pe formarea cadrelor didactice (educatori și profesori, consilieri, logopezi, 

kinetoterapeuți, etc.), astfel încât aceștia să dobândească un set de 

competențe, valori și atitudini pentru a-și desfășura într-un mod cât mai 

eficient activitatea de la clasă sau din cabinete, în contextul educației și al 

școlii incluzive.  

 
 Lucrarea pe care o propun este adresată atât specialiștilor din 

domeniul educației, cât și tuturor persoanelor interesate de managementul 
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educației copiilor cu cerințe educaționale speciale, ca element de bază al 

incluziunii copiilor cu dizabilități.  

  

Teza de doctorat pe care o propun este structurată în patru capitole, 

astfel: 

 Capitolul 1,  Stadiul cunoașterii în domeniu, se dorește a fi o 

incursiune în domeniul educației incluzive și a managementului educației 

incluzive. În acest capitol am descris principalele aspecte  conceptuale şi 

legislative privind  dezvoltarea educației incluzive, am descris structurile, 

instituțiile și serviciile oferite de managementul de tip incluziv, rolurile și 

responsabilitățile acestui tip de management. 
Capitolul 2 descrie Cadrul conceptual, epistemologic și metodologic 

de realizare a demersului științific, capitol în care am prezentat 

conceptele-cheie ale acestui studiu – stilul managerial, inteligența 

emoțională și schimbarea organizațională. Tot în acest capitol au fost 

prezentate  obiectivul central și obiectivele specifice ale cercetării, ipoteza 

centrală și ipotezele de lucru, eșantionul/lotul de subiecți, metodele și 

instrumentele utilizate pentru culegerea și interpretarea datelor de 

cercetare, în vederea validării studiului realizat.  

Capitolul 3 cuprinde  prezentarea cercetării empirirce, în care am 

realizat (atât cantitativ, cât și calitativ) analiza rezultatelor cerectării pe 

baza datelor furnizate de eșantion (obținute din aplicarea chestionarelor), 

în vederea validării ipotezelor de la care am pornit studiul.  
Capitolul 4 este capitolul în care a fost prezentat un model eficient de 

manager educațional din perspectiva educației incluzive (modelul MEI), 

model ce are la bază relația dintre inteligența emoțională a managerilor și 

rolul pe care acest tip de inteligență îl are în schimbarea percepției și 

atitudinii cadrelor didactice din școlile de masă privind copiii cu cerințe 

educaționale speciale, ca premisă a procesului de incluziune școlară și 

socială a copiilor cu dizabilități. Acest model își dorește să vină în 

întâmpinarea tuturor managerilor/liderilor din învățământ, tuturor cadrelor 

didactice, dar și  persoanelor interesate de acest domeniu. Crearea și 

dezvoltarea modelului propus a apărut din nevoia de optimizare a 

procesului educativ.   
 

 Concepte-cheie: managementul educației incluzive, stil 

managerial,  inteligență emoțională, comunicare, schimbare 

organizațională. 
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CUPRINSUL TEZEI DE DOCTORAT 
 

RECUNOȘTINȚE 

INTRODUCERE 

Capitolul 1. Stadiul cunoașterii în domeniu 

1.1. Aspecte conceptuale şi legislative generale privind  dezvoltarea 
educației incluzive. 

1.1.1. Educația incluzivă: concepte, abordări, definiții, dimensiuni  

1.1.2. Cadrul internațional de politici privind dreptul la educație și 

educația incluzivă 

1.1.3. Legislația națională în domeniul dezvoltării și promovării 

educației incluzive  

1.2. Managementul educației incluzive: structuri, instituții, servicii, roluri 

și responsabilități . 

1.2.1. Concepte de bază: management - management educațional - 

management al educației incluzive  

1.2.2. Niveluri de management în educația incluzivă. Instituții / 

structuri / servicii cu atribuții și responsabilități în implementarea 
educației incluzive  

1.2.3. Managementul instituției de învățământ general din perspectiva 

educaţiei incluzive 

1.3. Politici  privind  managementul  integrării școlare în unitățile școlare 

din învățământul preuniversitar  

1.3.1.Curriculumul pentru copiii cu deficienţe integraţi în 

învăţământul de masă  

1.3.2. Formarea cadrelor didactice  

1.3.3. Adaptare curriculare și organizare școlară 

 

Capitolul 2. Cadrul conceptual,  epistemologic și metodologic de realizare 
a demersului științific  

 2.1. Cadrul conceptual  

  2.1.1. Stilul managerial  

   2.1.1.1. Modele și tipologii ale stilurilor manageriale în 

educație 

   2.1.1.2. Criterii pentru evaluarea eficienţei stilurilor 

manageriale  

  2.1.2. Inteligența emoțională 
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    2.1.2.1. Considerații generale și delimitări conceptuale. 

Elementele componente ale inteligenței emoționale  

      2.1.2.2. Componentele inteligenţei emoţionale și rolul lor în    

leadershipul organizațional  

  2.1.3. Inovație  și schimbare în managementul instituțiilor de 

învățământ preuniversitar 

2.1.3.1.Conceptul de inovaţie şi caracteristicile sale 

2.1.3.2. Factorii declanşatori/inhibitori ai inovaţiei  

2.1.3.3. Abilități specifice leadershipului şi inteligenţa 

emoţională  

2.1.3.4. Aptitudinile specifice leadershipului şi inteligenţa 
emoţională. Profesionalism în domeniul comunicării de criză 

2.2. Cadrul epistemologic  

2.3. Cadrul metodologic  

2.3.1. Descrierea cercetării  

2.3.2. Obiectivele cercetării  

2.3.3. Ipotezele cercetării  

2.3.4. Eșantionul/lotul de subiecți  

2.3.5. Metode de cercetare  

2.3.6. Instrumente utilizate 

2.3.7. Etapele cercetării  

 

Capitolul 3. Prezentarea cercetării empirice. Propuneri de proiectate a 
modelului de integrare eficientă a copiilor cu cerințe educative speciale  

 3.1. Inventarul de Personalitate California – C.P.I.  

3.1.1. Dimensiunea ”Relaționarea cu ceilalți”  

3.1.2. Dimensiunea ”Management de sine” 

3.1.3. Dimensiunea ”Motivații și stil de gândire” 

3.1.4. Dimensiunea ”Caracteristici personale” 

3.1.5. Dimensiunea ”Indicatori legați de muncă”  

3.1.6. Vectorii V1,V2 și V3  

 3.2. Chestionarul privind stilul managerial  

3.2.1 Dimensiunea”Decizie”  

3.2.2 Dimensiunea ”Convingeri personale” 
3.2.3. Dimensiunea ”Conflict”  

3.2.4. Dimensiunea ”Autocontrol”  

3.2.5. Dimensiunea ”Simțul umorului” . 

3.2.6. Dimensiunea ”Activitatea profesională”  

3.3. Testul pentru inteligenţa emoţională .. 

3.4. Chestionarul privind atituidinea cadrelor didactice față de 

copiii/elevii cu cerințe educative speciale  

3.5. Chestionarul privind  rezistența la schimbare  
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3.6. Validarea ipotezelor de lucru  

3.7. Concluzii  intermediare  

 

 

Capitolul 4. Modelul MEI  de manager educațional eficient în contextul 

școlii incluzive românești  

4.1. Prezentare generală  

4.2. Componentele modelului ”MEI” de manager educațional eficient 

în contextul școlii  incluzive  

4.2.1. Comunicarea managerială  

4.2.2. Schimbarea organizațională  
     4.3. Implementarea modelului MEI  de manager educațional eficient  în 

contextul școlii incluzive 

4.3.1. Ghid de bune practici privind dezvoltarea inteligenței 

emoționale a cadrelor didactice 

4.3.2. Ghid de bune practici în ceea ce privește schimbarea 

organizațională  

4.3.3. Ghid de bune practici privind comunicarea managerială  

 

Concluzii  

Bibliografie  

Anexe  

 

REZUMATUL CERCETĂRII 
 

 Din datele  colectate și interpretate se pot desprinde câteva idei de 

bază, dintre care, pe cele mai importante dintre ele, le voi expune în cele 

ce urmează.  

 În primul rând, în ceea ce privește ipoteza centrală de la care s-a 

plecat în această cercetare, că ”Stilul managerial și personalitatea 

managerilor din învățământul preuniversitar influențează integrarea 

școlară și socio-profesională a elevilor cu cerințe educative speciale”, 
aceasta a fost în foarte mare măsură confirmată, la fel și ipotezele de 

lucru, pe care le voi dezvolta în cele ce urmează. 

 Și  ipotezele de lucru de la care am pornit acest studiu au fost 

validate.  

 

IPOTEZE DE LUCRU VALIDARE  

Ipoteza de lucru nr. 1. Se prezumă că stilul 

managerial democratic corelează pozitiv și 
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semnificativ statistic cu un nivel ridicat al 

inteligenței emoționale. 

Validat 

Ipoteza de lucru nr. 2. Se prezumă că trăsăturile de 

personalitate ale managerului instituțiilor școlare 

corelează semnificativ statistic cu atitudinea cadrelor 

didactice față de elevii cu C.E.S.  

Validat 

Ipoteza de lucru nr. 3. Se prezumă că stilul 

managerial democratic corelează pozitiv și 

semnificativ statistic cu scăderea rezistenței la 

schimbare a cadrelor didactice. 

Validat 

Ipoteza de lucru nr. 4. Se prezumă că un nivel ridicat 

al inteligenței emoționale a managerilor corelează 

pozitiv și semnificativ statistic cu scăderea 

rezistenței la schimbare a cadrelor didactice. 

Validat 

Ipoteza de lucru nr. 5. Se prezumă că stilul 

managerial democratic corelează pozitiv și 

semnificativ statistic cu atitudinea pozitivă a cadrelor 

didactice față de elevii  cu C.E.S. 

Validat 

Ipoteza de lucru nr.6. Se prezumă că introducerea 

managerilor și a cadrelor didactice într-un program 

de sensibilizare față de problematica incluziunii 

copiilor cu C.E.S. duce la o mai bună integrare 

școlară și socio-profesională a acestei categorii de 

elevi. 

Validat 

  

 Dincolo de aspectele pozitive care au reieșit din studiul realizat, s-au 

constatat și o serie de aspecte mai puțin dezirabile, pornind de la unele 

aspecte de ordin personal ale managerilor investigați, până la mentalitatea 
cvasi-generală a managerilor și a cadrelor didactice, a populației din 

România în general, cu privire la persoanele ce au o anumită dizabilitate, 

aspecte care frânează procesul integrării școlare, profesionale și sociale a 

acestei categorii.  

 Din analiza acestor date derivă cu necesitate elaborarea  unui nou 

model de manager și lider în învățământul preuniversitar, care să poată 

acoperi toate dimensiunile fragile pe  care le-am desprins din profilul 
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actual al managerului, în urma evaluării atât a directorilor de școală, cât și 

a cadrelor didactice.  

 Modelul MEI de manager în contextul școlii incluzive elaborat 

implică, pe de o parte, relația dintre  inteligența emoțională și abilitățile de 

comunicare ale liderului / managerului școlar, o relație care este 

bidirecțională, iar pe de altă parte, influența acestor două variabile 

(inteligența emoțională și abilitățile de comunicare  asupra schimbării 

percepției și atitudinii cadrelor didactice din școală.  

 Rezultatele cercetării au  confirmat faptul că atât inteligența 

emoțională, cât și modul în care comunică managerii sunt extrem de 

importante pentru angajați. 
 Analiza și interpretarea datelor cercetării au evidențiat faptul că  nu 

atât stilul de conducere în general este important. Managerii sunt percepuți 

ca democrați, cu multe dintre caracteristicile acestui stil. Angajații  

recunosc meritele managerilor lor în aceste dimensiuni. Și se pare că 

majoritatea managerilor le au. Problemele apar atunci când managerii 

trebuie să își comunice deciziile, atitudinile etc.  

 Educația incluzivă presupune un demers permanent de optimizare a 

școlii, ea având ca principal scop exploatarea tuturor resurselor existente 

în școală, în special a resurselor umane de care aceasta dispune. 

 Din păcate, România nu are școli incluzive în adevăratul sens al 

cuvântului. De foarte multe ori, serviciile educaționale de sprijin sunt prea 

puțin dezvoltate și nu sunt dintre cele mai eficiente, iar comunitatea nu și-
a modificat foarte mult percepția și mentalitatea  cu privire la persoanele 

cu dizabilități.  

  Totuși, în ultimii ani, s-au derulat o serie de proiecte 

guvernamentale și non-guvernamentale, ce au avut ca principal scop 

crearea în România a unei școli de tip incluziv. În ciuda tuturor acestor 

eforturi, societatea românească încă are o atitudine segregaționistă, aceste 

proiecte și experiențe neputând fi extinse la nivel național.  

 Noile abordări privind procesul educațional, care sunt determinate de 

filosofia promovată de educația incluzivă, trebuie să pornească de la ideea 

responsabilității sociale și profesionale de care trebuie să dea dovadă toți 

actanții care sunt abilitați în desfășurarea și promovarea educației 
incluzive la nivel instituțional. Iar aici, un rol definitoriu le revine 

managerilor și cadrelor didactice din școală, care trebuie să beneficieze de 

formare continuă, să fie sprijinite în formarea și îmbunătățirea permanentă 

atât a competențelor profesionale, prin urmarea unor studii superioare în 

domeniu, sau prin accesul la cursuri și programe de formare acreditate în 

domeniul educației. În contextul promovării educației incluzive, aceste 

activități reprezintă acțiuni specifice care au conținut formativ, informativ 

și consultativ. Se pot desfășura însă și alte activități complementare, care 
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să se orienteze îndeosebi spre formarea și consolidarea unor abilități și 

capacități necesare incluziunii, de formare a unor percepții corecte față de 

conceptul de educație incluzivă pentru ca, în final, sistemul educațional să 

dobândească specialiști în acest domeniu, care să poată veni cu succes în 

întâmpinarea tuturor copiilor cu cerințe educative speciale. 

 Managementul educației și al educației incluzive sunt și ele luate în 

considerare în  proiectului național ”România Educată”,  inițiat de 

Președintele României, program menit să reconfigureze setul de valori al 

societății românești, să faciliteze dezvoltarea unei culturi a succesului care 

să se bazeze pe muncă, talent, performanță, integritate și onestitate. Iar 

pentru realizarea acestor deziderate, proiectul are drept prioritare 
dezvoltarea carierei didactice, asigurarea echității în educație, autonomia 

instituțională, profesionalizarea în domeniul managementului educațional, 

educația timpurie, un sistem de evaluare performant. 

  

CONTRIBUȚII PERSONALE 
 

 Cercetarea pe care am realizat-o a avut ca elemente de originalitate 

următoarele: 

 

 a) Contribuții cu caracter de sinteză: 
• trecerea în revistă a stadiului cunoașterii în domeniul managementului 

educației incluzive; 

• prezentarea conceptelor fundamentale cu care s-a operat în demersul 

științific (managementul educației incluzive, inteligență emoțională, 

schimbare organizațională, comunicare); 

• abordarea managementului educațional din perspectivă incluzivă și 

multidisciplinară;  

• integrarea și inter-relaționarea conceptelor de management incluziv, 

stil managerial, comunicare organizațională, schimbare organizațională; 

• înșuși demersul științific realizat. 

 
 b) Contribuții cu caracter teoretic și experimental: 

• realizarea unui permanent dialog simbolic cu literatura de specialitate, 

formularea unor opinii personale la o serie de probleme pe care le ridică 

managementul educației incluzive; în acest sens, s-a realizat un proces de 

studiere și identificare a celor mai relevante surse bibliografice referitoare 

la managementul educației incluzive, inteligența emoțională, 

managementul schimbării; 

• analiza teoretică și relaționarea într-o nouă manieră a conceptelor-

cheie ale studiului; 



 

11 
 

• aplicarea instrumentelor de cercetare lotului de subiecți; 

• analiza și validarea ipotezelor legate de relația dintre stilul managerial, 

inteligența emoțională, percepția elevilor cu cerințe educaționale speciale, 

rezistența la schimbare; 

• introducerea conceptului  de manager educațiomal în context incluziv 

și a modelului MEI de manager în contextul educației incluzive. 

• dezvoltarea cercetării empirice pe baza dezvoltării temelor majore ce 

au stat la baza demersului științific: management incluziv, inteligență 

emoțională, comunicare, schimbare. 

 

 c) Contribuții cu caracter practic: 
• evidențierea relației dintre inteligența emoțională și stilul managerial; 

• evidențierea relației dintre nivelul inteligenței emoționale și 

comunicarea la nivelul organizațiilor școlare; 

• evidențierea relației dintre inteligența emoțională și schimbarea 

atitudinii cadrelor didactice față de copiii cu cerințe educative speciale; 

• elaborarea modelului MEI de manager educațional în contextul școlii 

incluzive, în vederea; 

• elaborarea unui ghid de bune practici care să asigure un management 

educațional de tip incluziv cât mai performant, în contextul educațional și 

social actual. 

 

UTILITATEA DEMERSULUI ȘTIINȚIFIC 
 

  Teza de doctorat elaborată poate constitui, prin maniera de abordare, 

un ghid pentru managerii din învățământul preuniversitar în contextul 

școlii incluzive specifică secolului XXI, dar și pentru cei ce doresc să 

înțeleagă mecanismele schimbării și să ajute la implementarea 

schimbărilor din unitățile școlare. 

  

NOUTATEA DEMERSULUI ȘTIINȚIFIC 
 

  Noutățile aduse de demersul științific prezentat constă în următoarele: 

 în primul rând, s-a elaborat un model de manager eficient din 

perspectiva promovării și implementării educației incluzive, ce poate 

determina creșterea performanței organizaționale în unitățile școlare din 

învățământul preuniversitar; 

 în al doilea rând, au fost extrase o serie de concluzii cu privire la 

aspectele investigate prin cercetarea efectuată.  
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LIMITELE DEMERSULUI ȘTIINȚIFIC 
 

• din punct de vedere metodologic, una dintre limite  a fost constituită de 

caracterul formal al chestionarelor, ce a creat o oarecare distanță dintre 

cercetător și subiecții investigați; 

• o altă limită metodologică a fost constituită de mărimea și distribuția 
eșantionului;  

• aplicarea on-line a majorității instrumentelor a reprezentat încă o limită, 

ca și   gradul de subiectivitate al răspunsurilor acestora, cu posibilitatea de 

distorsionare a rezultatelor. 

 

DIRECȚII VIITOARE DE CERCETARE 
  

  Ca urmare a validării ipotezelor de cercetare și a elaborării modelului 

de manager al unităților de învățământ preuniversitar din România, ar fi 
util de urmărit în viitor mai multe direcții: 

 cercetarea măsurii în care acest model, prin dimensiunile și relațiile pe 

care le descrie, poate fi un ghid în alegerea și evaluarea directorilor de 

școli; 

 extinderea studiului la un număr mai mare de subiecți; 

 elaborarea și implementarea unor programe de măsuri ce vizează 

schimbarea organizațională în școli, prin implicarea a cât mai multe 

tuturor angajaților în procesul de schimbare; 

 elaborarea unui ghid de bune practici care să vizeze schimbarea 

organizațională în școli; 

 realizarea unui studiu privind rolul pe care-l au cadrele didactice și 

comunitatea în dezvoltarea managementului incluziv la toate nivelurile – 
școlar, social, comunitar.  

 

 

BIBLIOGRAFIE 
 

1. Argyris C. (2003)  Savoir pour agir, Dunod 

2. Aubert N. (2006)  L’Individ  hypermoderne, FRES 

3. Aubrey C. (2007)  Managementul performanţei, Ed. Polirom, Iaşi 

4. Autisser D., Wacheux F. (2006)  Manager par le sens, Eyrolles 
5. Autissier D., Guillard A. (2012)  Tout Changer,  Éditions La 

Martinière 

6. Autissier D., Leloup R. Marty S. (2008)  Une Innovation en conduite 

du changement, le projet Litchi à EDF, Eyrolles 



 

13 
 

7. Autissier D., Meslin T. (2011) Réussir un grand projet de 

transformation, Eyrolles 

8. Autissier D., Moutot J. M. (2003) Pratique de la conduite du 

changement, Dunod (format électronique) 

9. Autissier D., Moutot J. M. (2013)  Méthode de conduite du 

changement, 3eéd., Dunod 

10. Autissier D., Moutot J. M., Bensba F. (2012) Les Stratégies de 

changement,  Dunod 

11. Autissier D., Vandangenon I., Vas A. (2010) Conduite du 

changement: concepts-clés, Dunod 

12. Auttisier, D., Moutot, J.-M.(2013) La boîte à outils de la conduite du 
changement, Ed. Dunod, Paris 

13. Bareil C. (2009)  Gérer le volet humain du changement, Éditions 

Transcontinental, Canada 

14. Bass B.M., Bass R (2008), The Bass Handbook of Leadership: 

Theory, Research, and Managerial Applications, ediția a 4-a, Free Press, 

New York 

15. Bell  C.R. (2010) Мanageri și mentοri, Ed Curtea Veche, București 

16. Bennis W. (2003) On become a leader, Ed. Basic Book, New York 

17. Bernard P., Lenhardt V. (2009)  L’Intelligence colective en action, 

Pearson Education France 

18. Boltanski L., Thevenot T. (2011)  De la justification, les économies 

de la grandeur, Gallimard 
19. Booth, T., Ainscow M. (2015) Indexul incluziunii: dezvoltarea 

procesului de învățare și participare în școli, Ediția a treia, revizuită și 

extinsă, Ed. Biotehdesign, Chișinău 

20. Bucurean, M.(2008)  Management general, Ed. Universităţii din 

Oradea, Oradea 

21. Bulach C., Boothe D., Pickett W. (2006)  Analyzing the Leadership 

Behaviors of the School Principals, Georgia, Retrieved 

22. Burduș, E.(2004)  Management comparat internațional, Ed. 

Economică, București 

23. Burduş, E., Androniceanu, A.(2008)  Managementul schimbării, Ed. 

Economică, Bucureşti  

24. Bush T. (2003) Theories of Educational leadership and Management, 

Sage Publication Ltd 
25. Bush T. (2015) Leadership și management educațional, Ed. Polirom, 

Iași 

26. Certo S. (2002) Managementul modern, Ed. Teora, Bucureşti 

27. Chivu, R. (2008). Elemente generale de managementul educaţiei. Ed. 

Meronia, București 

28. Clark D. (2001) Leadership, Ed. Economică, București 



 

14 
 

29. Cochină, I.(2004)  Managementul general al firmei, Ed. Tribuna 

Economică, Bucureşti 

30. Collins J. (2006)  De la performance à l’ excellence, Pearson 

Éducation France 

31. Colombo J., Moine J. F. (2010)  Réussir vos interventions en public, 

ESF, Guides pratiques Cegos 

32. Constantinescu D. (2005) Managementul întreprinderii, Ed. Sitech, 

Craiova 

33. Cuc, S. (2007) Management general, Ed. Universităţii din Oradea, 

Oradea 

34. De Vries, K., Manfred, A.(2003)  Leadership – Arta și măiestria de a 
conduce, Ed. Codecs, Bucureşti 

35. Drucker, F.P., (2001)  Management strategic, Ed. Teora, Bucureşti 

36. Duhautbout A., Testa J. P. (2011) L’intelligence managériale, ESF, 

Guides pratiques Cegos 

37. Duluc A. (2003)  Leadership et confiance, Dunod 

38. Dupuy F. (2001) L’Alchimie du changement, Dunod 

39. Dupuy F. (2011) Sociologie du changement: Pourquoi et comment 

changer les organisations, Dunod 

40. Dуgert C.B., Jacοbѕ R. Α. (2006) Cοlecția Carieră, Ѕucceѕ, 

Ρerfοrmanță, Мanagementul culturii οrganizațiοnale – Ρași ѕрre ѕucceѕ, 

Ed. Ροlirοm, Iași 

41. Eaton J.R. (2002) Influencing People , Essential Managers Series, 
London 

42. Elias, M., Steven, T.,  Friedlander, B. (2002), Inteligenta emotională 

în educatia copiilor, Ed. Curtea Veche, București 

43. Emmerling, R., Shanval, V; Mandal, M., (2008)  Emotional 

intelligence. Theoretical and cultural perspectives, Nova Science 

Publishers, London 

44. Enăchescu C (2005)  Tratat de teoria cercetării științifice,  Ed. 

Polirom, Iași 

45. Fodor, I.(2009) Inteligenta emotională si stilurile de conducere, Ed. 

Lumen, Iasi. 

46. Gavrilă, T., Lefter V. (2002) Managementul general al firmei, Ed. 
Economică, București 

47. Gherguț, A. (2005) Sinteze de psihopedagogie specială, Ed. polirom, 

Iași 

48. Gherguţ, A. (2016)  Educaţie incluzivă şi pedagogia diversităţii, 

Editura Polirom, Iași 

49. Gherguț, A.(2018) Managementul instituțiilor și serviciilor pentru 

persoane cu cerințe speciale, Ed. Polirom, Iași 



 

15 
 

50. Gherguț, A., Ceobanu, C (2009) Elaborarea și managementul 

proiectelor în serviciile educaționale. Ghid practic, Ed. Polirom, Iași 

51. Goleman, D. (2000)  Working with emotional intelligence, Bantam 

Books, NewYork 

52. Goleman, D. (2001)  Inteligența emotională, Ed. Curtea Veche, 

Bucuresti. 

53. Goleman, D., Boyatzis, R.  (2007)  Inteligența emotională în 

leadership, Ed. Curtea Veche, București 

54. Goraș-Postică, V., Bezede R. (2011) Leadership educațional: o 

provocare pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, Ed. C.E. 

Pro Didactica, Chișinău 
55. Guzgan V.,  (2013) Rev. Didactica Pro nr. 2 (78) - Modalități de 

evaluare a nivelului de cultură organizațională în unitatea școlară 

56. Hill N. (2002)  Puterea de convingere, Ed.Curtea Veche, Bucureşti 

57. Iacob D., Cismaru D.M. (2002) Organizaţia inteligentă, Ed. 

Comunicare.ro, Bucureşti 

58. Ionescu Gh.,  Toma A. (2001) Cultura organizaţională și 

managementul tranziţiei, Ed. Economică, Bucureşti 

59. Iosifescu, Ş. (2000) Manual de management educaţiona pentru 

directorii de unităţi şcolare. Ed. Gnosis, București 

60. Iucu, R. (2000). Managementul şi gestiunea clasei de elevi. 

Fundamente teoreticometodologice,  Ed. Polirom, Iași 

61. Johns G. (1997)  Comportament organizațional, Ed. Economică, 
București 

62. Joiţa, E. (2000) Management educaţional. Profesorul – manager: 

roluri şi metodologie, Ed. Polirom, Iași 

63. Langa, C., Bulgaru, I. (2009). Managementul clasei de elevi. O 

abordare aplicativă. Ed. Universității din Pitești, Pitești 

64. Lock, D. (1990) management de proiect, Ed. Codecs, București 

65. Matthews, G.; Zeidner, M.,  Roberts, R. (2005)  Emotional 

intelligence. Science and myth, Massachussets Institute of Technology 

66. Maxwell J.C. (2005)  Totul despre lideri, atitudine, echipă, relaţii, 

Ed. Amaltea, București 

67. Mockler R.,J. (2001) Management strategic multinațional. Un proces 
strategic bazat pe contexte, Ed. Economică, București 

68. Morin P. (1991)  Le Management et le pouvoir, Éditions 

d’Organisation 

69. Muller J., L. (2009) Manager en période de crise, ESF, Guides 

Pratiques Cegos 

70. Muller J., L., Portanery E. (2007) Persuadez avec honnêteté, ESF 

Éditeur 

71. Muller, J.L. (2007) Guide du Management etdu leadership, Retz 



 

16 
 

72. Năstase M. (2004)  Cultura organizaţională și managerială, Ed. 

ASE, București 

73. Năstase M. (2006)  Ѕtiluri de leaderѕhiр în cadrul οrganizaţiilοr, în 

Revista Ecοnοmia, ѕeria Мanagement, Αnul IΧ, Νr. 2, București 

74. Neculau, A.; De Visscher, P. (coord.) (1997). Dinamica grupurilor. 

Ed. Texte de bază, Iași 

75. Nicolescu O. (2001) Management Comparat, Ed. Economică, 

Bucureşti 

76. Nicolescu O. (2004) Managerii și managementul resurselor umane, 

Ed. Economică, București 

77. Nicolescu O., Androniceanu A., Năstase M. (2000) Auditul culturii 
organizaționale în Sisteme, metode și tehnici manageriale ale 

organizației, Ed. Economică, București 

78. Nicolescu O., Verboncu I. (2001)  Metodologii manageriale, Ed. 

Tribuna Economică, București 

79. Nicolescu O., Verboncu I. (2008) Fundamentele managementului 

organizației, Ed. Universitară, București 

80. Niculescu M., Vasile N. (2011)  Epistemologie, perspectivă 

interdisciplinară, Ed. Bibliotheca, Târgoviște 

81. Pânișoară I.O. (2000)  Profesorul de succes. 59 principii de 

pedagogie practică, Editura Polirom, Iași 

82. Pell, A. R. (2007)  Managementul resurselor umane, Ed. Curtea 

Veche Publishing, București 
83. Petrescu I.  (2003)  Management, Ed. Expert, Brașov 

84. Ρîrvu L. (2011)  Leadership la nivel mondial, Ed. Ѕitech, Craiova 

85. Placet, J. L., Rarivoson P. (2011)  L’ homme au coeur de la stratégie, 

Dunod 

86. Popescu-Nistor, M. (2003)  Cultura afacerilor, Ed. Economică, 

Bucureşti 

87. Potolea, D., Neacşu, I., Iucu, R., I Pânişoară, O. (2008)  Pregătirea 

psihopedagogică, Editura Polirom , Iaşi 

88. Puiu Al. (2007)  Management – analize și studii comparative, Ed. 

Independența Economică, Pitești 

89. Renaud-Boulart (2012) Réussir dans un monde incertain, Ellipses 
Éditions Marketing SA 

90. Roco, M.(2004) Creativitate și inteligență emotională, Ed. Polirom, 

Iași 

91. Rosinski, P. (2009)  Le Coaching interculturel, Dunod 

92. Roșca, C.A., Stănescu, D.F. (2014) Management Dynamics in the 

Knowledge Economy, vol. 2, nr. 3 

93. Russu, C.  (1993)  Management, Ed. Expert, București 



 

17 
 

94. Salovey, P.,  Brackett, M., Mayer, J. (2007) Emotional intelligence, 

Dude Publishing, New York 

95. Segall, J. (1997)  Raising your emotional intelligence, Holt, New 

York 

96. Shauerman, B., Hall, J. (2012) Positive Behavioral Supports for 

Classroom (2nd edition) Upper Saddle River, NJ: Pearson  

97. Stein, S.,Book, H. (2007)  EQ. Forța inteligenței emoționale, Ed. 

Polirom, Iași 

98. Ștefăroi, P.  (2009) Teoria fericirii în asistența socială, Ed. Lumen, 

Iași 

99. Tanţău,  A.D. (2003)  Management strategic, Ed. Economică, 
București 

100. Testa, J.-P., Lafargue, J.,Tilhet-Coartet, V. (2013) La boîte à outils du 

leadership, Ed. Dunod, Paris 

101. Thévenet, M. (2010) La culture d'entreprise, Ed. Puf, Collection Que 

Sais-Je, numéro 2756 

102. Ulrich, C. (2016)  Învățarea prin proiecte. Ghid pentru profesori, Ed. 

Polirom, Iași 

103. Vagu, P., Stegăroiu, I. (2006) Lideriatul. De la teorie la practică, Ed. 

Bibliotheca, Târgoviște 

104. Verboncu, I. (2001)  Metodologii manageriale, București, Ed.Tribuna 

Economică 

105. Vlăsceanu, L. (2013)  Introducere în metodologia cercetării sociale, 
Ed Polirom, București 

106. Vrăsmaş, E. (2004) Introducere în educaţia cerinţelor speciale, Ed. 

Credis, București 

107. West M. A. (2005) Lucrul în echipă: Lecţii practice, Ed. Polirom, Iaşi 

108. Wharam, J.  (2009) Emotional intelligence. Journey to the center of 

yourself, O Books, London. 

109. Wong, H. , Wong R. (2014) The Classroom Management Book. 

Mountainside, CA: Wong Publishing 

110. Wood, R.,  Tolley, H. (2004) Inteligența emoțională prin teste, Ed. 

Meteor, București 

111. Zlate M. (2004)  Leadership și management, Ed. Polirom, Iași 
112. Zlate M. (2015) Introducere în psihologie, Ed. Polirom, Iași 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

CURRICULUM  VITAE 
 

                                      

 
INFORMAŢII PERSONALE           BULACU GABRIELA DANIELA 

 

Str. Craiovei, Bloc 29, Sc. B, 
ap.17, Pitești, jud. Argeș, 
România 
 
Tel. 0726.312.496 

 E-mail: 

bugsbunny_4me@yahoo.com 
danab747@gmail.com 

 Data nașterii: 07.11.1974 

 
EXPERIENŢA  

PROFESIONALĂ 

 

2009-prezent 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

2008 -2009 

 
 

 

 
 

Profesor psihopedagog, titular, grad 

didactic I 
Grădinița Specială ”Sfânta Elena” Pitești 

 Activități: activități terapeutic-

recuperatorii, integrative și instructiv-

efducative, activități de consiliere a 

copiilor și părinților 

 Tipul sau sectorul de activitaye: 

Învățământ 

 

Profesor logoped 
Centrul Logopedic Interșcolar Pitești 

 Activități:  activități corectiv-

terapeuticeși  integrative, activități de 

consiliere a copiilor și părinților 

 Tipul sau sectorul de activitate:  
Învățământ 

mailto:bugsbunny_4me@yahoo.com


 

19 
 

 

 

 

2007 – 2008 
 

 

 
 

 

 
 

 

2006 – 2007 

 
 

 

 
 

 

 
2005 - 2006   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 - 2005 

 

 

Profesor logoped 

Școala Nr. 1 Popești-Leordeni, jud. Ilfov 

 Activități:  activități corectiv-

terapeuticeși  integrative, activități de 
consiliere a copiilor și părinților 

 Tipul sau sectorul de activitate:  

Învățământ 

 
 

Consilier psihologic 

Școala Nr. 54, sect. 3, București 

 Activități:  activități de consiliere a 

elevilor și părinților, evaluare, 

psihodiagnoză și intervenție 

 Tipul sau sectorul de activitate:  

Învățământ 

 
Consilier psihologic 

Colegiul Tehnic Mecanic ”Grivița”, sect. 1, 

București 

 Activități:  activități de consiliere a 

elevilor și părinților, evaluare, 

psihodiagnoză și intervenție 

 Tipul sau sectorul de activitate:  

Învățământ 
 

Consilier psihologic 

Liceul Industrial Nr. 2 Construcții Pitești 

 Activități:  activități de consiliere a 

elevilor și părinților, evaluare, 
psihodiagnoză și intervenție 

 Tipul sau sectorul de activitate:  

Învățământ 
 

 

 



 

20 
 

EDUCAȚIE ȘI 

FORMARE  

 

 

2018- 
prezent  

 

2021 

 
2020 

 

 

2018 
 

 

2016 
 

 

2016 
 

 

 

2016 
 

2014 - prezent 

 
 

2014 

 

 
 

2014 

 
 

 

2014 
 

 

Studii Doctorat – Univ. ”Valahia„ Târgoviste – În 

curs de finalizare: decembrie  2021 

 
Curs  ”Evaluator examene naționale” 

 

Curs și membru în Consiliul Consultativ al I.Ș.J. 
Argeș 

 

Susținerea și obținerea gradului didactic I 

 
Membru al Corpului de experți educaționali al 

M.E.C.T.S. 

 
Program educațional Național ”Evaluarea în 

învățământul preuniversitar” – elaborrae de 

softulri educaționale,  organizator și evaluator. 

 
Curs – ”Strategii inovatoare pentru spectrul 

autist”, București 

 
Metodist I.Ș.J. Argeș 

 

Susținerea și obținerea gradului didactic II  
Universitatea București, Facultatea de Psihologie 

și Științele Educației 

 

Curs ”Tehnici de psihoterapie cognitiv-
comportamentală și analiza aplicată a 

comportamentului în tulburările de spectru autist”, 

Colegiul Psihologilor din Romania și APCC 
 

Curs ”Strategii inovatoare pentru spectrul autist – 

Programul ”Son Rise” 
 



 

21 
 

2013 

 

 

 
2013 

 

 
2013 

 

 
2013 

 

 

 
2013 

 

 
2013 

 

2013 

 
 

 

 
2012 

 

 
 

1998-2002 

 

 
1989-1993 

 

 

Obținerea ” Atestatului de Psiholog cu drept de  

liberă practică” – Psihopedagogie specială – 

COPSI România 

 
Program de perfectionare ,, Limbaj Mimico-

Gestual,, nivel avansat (PG5) 

 
Program de perfectionare ,, Limbaj Mimico-

Gestual ,, Proiectare didactică (PG2) 

 
Programul de Perfecționare și specializare – 

”Mediator școlar”, Asociația ”Centrul de Resurse 

și ințiative Strategicie 

 
Curs de formare continuă ”Pro Management 

educațional” – expert manager 

 
Curs ”Formator”, EDUEXPERT, Craiova 

 

Curs ”Elemente de logopedie și psihopedagogie 

specială – metode practice corectiv-terapeutice”,  
COPSI și Centrul de Comunicare și Dezvoltare 

Umană Phoenix 

 
Master ”Managementul serviciilor sociale și de 

sănătate” (4 sem.), Universitatea din Pitești, Fac. 

De Teologie Ortodoxă, Secția Asistență socială” 
 

Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de 

Științe, specializarea Psihologie 

 
Colegiul Național ”Zinca Golescu” Pitești, 

specialittea Fizică –Chimie 

 

 

 

 



 

22 
 

COMPETENȚE PERSONALE 

 

 
Limba(i) 
maternă(e) 

Limba română 

 

Alte limbi 

străine 
cunoscute 

 

Lb. Engleză 

 

 

Lb. Franceză 
 
 

 

ÎNȚELEGERE 
 

 VORBIRE  SCRIERE 

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie  

 
 

Discurs 
oral  

Nivel mediu 
 

 
Nivel mediu 

Nivel 
mediu 

 
Nivel 
mediu 

Nivel mediu 
 
 

 
Nivel mediu 

 

 
 
 

 

 
Nivel 

mediu  
 

Nivel 
mediu 

 
 
 
 
 

Nivel mediu  

 

Nivel mediu 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

COMPETENȚE 

DE 

COMUNICARE 

Capacitate de adaptare a comunicării la diverse situații 

și persoane, flexibilitate, empatie, asertivitate. 

 

 

COMPETENȚE 

ORGANIZAȚIONALE/MANAGERIALE 

Capacitate de organizare și 

coordonare, rezistență la 

stres, capacitate de luare 

promptă a deciziilor în  

situații problematice/ 

conflictuale 

 



 

23 
 

 

ALTE COMPETENȚE  Competențe literar-artistice 

 

 

COMPETENȚE 

LA LOCUL DE 

MUNCĂ 

Competențe profesionale,tact pedagogic, flexibilitate, 

răbdare, empatie spirit de colaborare, dorința 

permanentă de învățare și autoperfecționare 

 

 

PERMIS DE CONDUCERE  NU 



 

24 
 

  

 

LISTA PUBLICAȚIILOR REZULTATE ÎN URMA CERCETĂRII 

ȘTIINȚIFICE DIN PTOGRAMUL DE STUDII DE DOCTORAT, 

PUBLICATE 

 

1. Gabriela Daniela BULACU, Florin Valentin ANDREI -  Managementul 

calității și controlul calității totale în serviciile educaționale, în cadrul 

Conferinței Științifice Internaționale ”Asigurarea viabilității economico-

manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condițiile 

integrării în UE”, Bălți, 27-28 noiembrie, 2020. 

2. Gabriela Daniela BULACU, Florin Valentin ANDREI -  Elemente de 

marketing în serviciile educaționale, în cadrul Conferinței Științifice 

Internaționale ”Asigurarea viabilității economico-manageriale pentru 

dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condițiile integrării în UE”, 

BăLți, 27-28 noiembrie, 2020. 
3. Gabriela Daniela BULACU, Florin Valentin ANDREI -  The educational 

leader and prestige, în Scientific Bulletin Economic Scientes, Volume/Issue 

1, Pitești 

4. Gabriela Daniela BULACU, Florin Valentin ANDREI -  Resistance to the 

organizational change, în Scientific Bulletin Economic Scientes, Volume 19 

/Issue 1, Pitești 

5. Gabriela Daniela BULACU, Ruxandra GEORGESCU, Veronica Claudia 

ISTRACHE - Leadershipul transformațional (Transformation leadreship), 

în cadrul Conferinţei Ştiinţifice de Primăvară a AOSR, 4-6 aprilie 2019, 

Bucureşti 

6. Gabriela Daniela BULACU, Ruxandra GEORGESCU, Veronica Claudia 
ISTRACHE - Globalizarea și managementul intercultural (Globalization 

and intercultural management ), în cadrul Conferinţei Ştiinţifice de 

Primăvară a AOSR, 4-6 aprilie 2019, Bucureşti 

7. Gabriela Daniela BULACU, Ruxandra GEORGESCU, Veronica Claudia 

ISTRACHE - Managementul conflictului interetnic din cadrul organizațiilor 

(Management of the inetretnic conflict in organizations), în cadrul 

Conferinţei Ştiinţifice de Primăvară a AOSR, 4-6 aprilie 2019, Bucureşti 

 

 



 

25 
 

CONTENT 
 

 

INTRODUCTION ...................................................................... 26 

CONTENTS OF THE DOCTORAL THESIS .................................... 28 

RESEARCH SUMMARY ............................................................. 30 

PERSONAL CONTRIBUTIONS ................................................... 33 

THE USEFULNESS OF THE SCIENTIFIC APPROACH .................... 34 

THE NOVELTY OF THE SCIENTIFIC APPROACH .......................... 34 

LIMITS OF THE SCIENTIFIC APPROACH .................................... 35 

FUTURE RESEARCH DIRECTIONS ............................................. 35 

CURRICULUM  VITAE ............................................................... 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 
 

 

INTRODUCTION 
 

The topicality, opportunity and necessity of scientific research 

 

In the current context, inclusive education is a real challenge, both 
for the school and for the community. One of the most important aspects of 

the education system is the need to adapt it to the particularities and needs of 

all children, regardless of whether they have a certain disability or just a 

slower pace of learning. And this is not only done in the classroom, but 

involves all levels of education, from teachers who teach, to top 

management.  

More and more frequently, a new dimension is beginning to emerge 

in Romanian pre-university education, the one aimed at democratization in 

education and equal opportunities for all children. And in this context, the 

inclusive school appeared, as a natural and necessary response to the 

resizing of education. The inclusive school is the school able to change, to 

adapt, so as to become a friendly educational community, in which the 
particularities and needs of educators are respected and met. In other words, 

we are talking about a school open to all students, in which ALL students 

participate and learn TOGETHER. 

But for this to happen, it needs a change, a resizing of the education 

system, in order to set modern educational standards in accordance with the 

needs of today's society, but also to make schools more responsible for 

student outcomes. However, these steps require dedication and effort from 

educational institutions, both collectively and individually. 

The latest theoretical guidelines on inclusion focus on a number of 

key principles, which are designed to ensure a real and good quality 

inclusive education. And one of these guidelines focuses on the training of 
teachers (educators and teachers, counselors, speech therapists, 

physiotherapists, etc.), so that they acquire a set of skills, values and 

attitudes to carry out in a way as effective classroom or office work in the 

context of inclusive education and schooling. 

 

The work I propose is addressed both to specialists in the field of 

education and to all persons interested in the management of the education 

of children with special educational needs, as a basic element of the 

inclusion of children with disabilities. 

 

The doctoral thesis I propose is structured in four chapters, as 
follows: 
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Chapter 1, The state of knowledge in the field, is intended to be a 

foray into the field of inclusive education and the management of inclusive 
education. In this chapter we described the main conceptual and legislative 

aspects regarding the development of inclusive education, we described the 

structures, institutions and services offered by inclusive management, the 

roles and responsibilities of this type of management. 

Chapter 2 describes the conceptual, epistemological and 

methodological framework for carrying out the scientific approach, a 

chapter in which we presented the key concepts of this study - managerial 

style, emotional intelligence and organizational change. Also in this chapter 

were presented the central objective and specific objectives of the research, 

the central hypothesis and working hypotheses, the sample / group of 

subjects, methods and tools used to collect and interpret research data, in 

order to validate the study. 
Chapter 3 includes the presentation of the empirical research, in 

which we performed (both quantitatively and qualitatively) the analysis of 

the research results based on the data provided by the sample (obtained from 

the application of questionnaires), in order to validate the hypotheses from 

which we started the study. 

Chapter 4 is the chapter in which an efficient model of educational 

manager from the perspective of inclusive education was presented (MEI 

model), a model based on the relationship between the emotional 

intelligence of managers and the role that this type of intelligence has in 

changing perception and attitude. teachers in mainstream schools on 

children with special educational needs, as a premise of the process of 
school and social inclusion of children with disabilities. This model wants to 

meet all managers / leaders in education, all teachers, but also people 

interested in this field. The creation and development of the proposed model 

arose from the need to optimize the educational process. 

 

Key concepts: inclusive education management, managerial style, 

emotional intelligence, communication, change. 
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RESEARCH SUMMARY 
 

From the data collected and interpreted, some basic ideas can be 

deduced, of which, the most important of them, I will present in the 

following. 

First, regarding the central hypothesis from which this research was 

based, that "The managerial style and personality of managers in pre-
university education influence the school and socio-professional integration 

of students with special educational needs", this was very confirmed 

measure, as well as the working hypotheses, which I will develop in the 

following. 

And the working hypotheses from which we started this study were 

validated. 

 

WORKING HYPOTHESES VALIDATION 

Working hypothesis no. 1. It is assumed that the 

democratic managerial style correlates positively and 

statistically significant with a high level of emotional 

intelligence. 

Validated 

Working hypothesis no. 2. It is assumed that the 

personality traits of the manager of school institutions 

correlate statistically significantly with the attitude of 

Validated 
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teachers towards students with C.E.S. 

Working hypothesis no. 3. It is assumed that the 

democratic managerial style correlates positively and 

statistically significant with the decrease of teachers' 

resistance to change. 

Validated 

Working hypothesis no. 4. It is assumed that a high level 

of emotional intelligence of managers correlates 

positively and statistically significantly with decreased 

resistance to change of teachers. 

Validated 

Working hypothesis no. 5. It is assumed that the 

democratic managerial style correlates positively and 

statistically significant with the positive attitude of 

teachers towards students with C.E.S. 

Validated 

Working hypothesis no.6. It is presumed that the 

introduction of managers and teachers in an awareness 

program on the issue of inclusion of children with C.E.S. 

leads to a better school and socio-professional 

integration of this category of students. 

Validated 

 

Beyond the positive aspects that emerged from the study, a number 

of less desirable aspects were found, starting from some personal aspects of 

the investigated managers, to the quasi-general mentality of managers and 
teachers, population in Romania in general, regarding people with a certain 

disability, aspects that hinder the process of school, professional and social 

integration of this category. 

From the analysis of these data derives the need to develop a new 

model of manager and leader in pre-university education, which can cover 

all the fragile dimensions that we have detached from the current profile of 

the manager, following the evaluation of both principals and staff didactic. 

The MEI model of manager in the context of the inclusive school 

we developed involves, on the one hand, the relationship between emotional 

intelligence and communication skills of the school leader / manager, a 

relationship that is bidirectional and on the other hand, the influence of these 
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two variables. (emotional intelligence and communication skills on changing 

the perception and attitude of teachers in school. 
The research results confirmed that both emotional intelligence and 

how managers communicate are extremely important to employees. 

The analysis and interpretation of the research data highlighted the 

fact that not so much the driving style in general is important. Managers are 

perceived as Democrats, with many of the characteristics of this style. 

Employees recognize the merits of their managers in these dimensions. And 

it seems that most managers have them. Problems arise when managers have 

to communicate their decisions, attitudes, etc. 

Inclusive education involves a permanent effort to optimize the 

school, its main purpose being to exploit all existing resources in the school, 

especially the human resources available to it. 

Unfortunately, Romania does not have inclusive schools in the true 
sense of the word. Very often, educational support services are 

underdeveloped and not among the most effective, and the community has 

not changed much its perception and mentality regarding people with 

disabilities. 

However, in recent years, a series of governmental and non-

governmental projects have been carried out, whose main purpose was to 

create an inclusive school in Romania. Despite all these efforts, the 

Romanian society still has a segregationist attitude, these projects and 

experiences cannot be extended at national level. 

The new approaches to the educational process, which are 

determined by the philosophy promoted by inclusive education, must start 
from the idea of social and professional responsibility that must be 

demonstrated by all actors who are empowered to carry out and promote 

inclusive education at the institutional level. And here, a defining role 

belongs to the managers and teachers of the school, who must benefit from 

continuous training, be supported in the training and continuous 

improvement of both professional skills, by pursuing higher education in the 

field, or by accessing courses and accredited training programs in the field 

of education. In the context of promoting inclusive education, these 

activities represent specific actions that have had a formative, informative 

and consultative content. However, other complementary activities can be 

carried out, which should be oriented especially towards the formation and 

consolidation of skills and abilities necessary for inclusion, to form correct 
perceptions towards the concept of inclusive education so that, finally, the 

educational system acquires specialists in this field, which can successfully 

meet all children with special educational needs. 

The management of education and inclusive education are also 

taken into account in the national project "Educated Romania", initiated by 
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the President of Romania, a program designed to reconfigure the set of 

values of Romanian society, to facilitate the development of a culture of 
success based on work, talent, performance. Integrity and honesty. And to 

achieve these goals, the project has as a priority the development of teaching 

career, ensuring equity in education, institutional autonomy, 

professionalization in the field of educational management, early education, 

a high-performance evaluation system. 

 

PERSONAL CONTRIBUTIONS 
 

The research we carried out had as elements of originality the 

following: 
 

a) Synthetic contributions: 

• reviewing the state of knowledge in the field of inclusive 

education management; 

• presentation of the fundamental concepts used in the scientific 

approach (management of inclusive education, emotional intelligence, 

organizational change, communication); 

• approaching the educational management from an inclusive and 

multidisciplinary perspective; 

• integration and inter-relationship of the concepts of inclusive 

management, managerial style, organizational communication, 
organizational change; 

• the scientific approach taken. 

 

b) Theoretical and experimental contributions: 

• achieving a permanent symbolic dialogue with the literature, 

formulating personal opinions on a series of issues raised by the 

management of inclusive education; in this sense, a process of study and 

identification of the most relevant bibliographic sources related to the 

management of inclusive education, emotional intelligence, change 

management was performed; 

• theoretical analysis and relating in a new way the key concepts of 

the study; 
• application of research tools to the group of subjects; 

• analysis and validation of hypotheses related to the relationship 

between managerial style, emotional intelligence, perception of students 

with special educational needs, resistance to change; 
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• introduction of the concept of educational manager in an inclusive 

context and of the MEI model of manager in the context of inclusive 
education. 

• development of empirical research based on the development of 

major themes that formed the basis of the scientific approach: inclusive 

management, emotional intelligence, communication, change. 

 

c) Practical contributions: 

• highlighting the relationship between emotional intelligence and 

managerial style; 

• highlighting the relationship between the level of emotional 

intelligence and communication at the level of school organizations; 

• highlighting the relationship between emotional intelligence and 

changing teachers' attitudes towards children with special educational needs; 
• elaboration of the MEI model of educational manager in the 

context of the inclusive school, in view; 

• elaboration of a guide of good practices that will ensure an 

inclusive educational management of the most efficient type, in the current 

educational and social context. 

 

 

THE USEFULNESS OF THE SCIENTIFIC APPROACH 
The doctoral thesis developed can be, through the approach, a guide 

for managers in pre-university education in the context of inclusive school 

specific to the XXI century, but also for those who want to understand the 

mechanisms of change and help implement change in schools. 

 

 

THE NOVELTY OF THE SCIENTIFIC APPROACH 
The novelties brought by the presented scientific approach consist 

in the following: 

• firstly, an efficient manager model has been developed from the 

perspective of promoting and implementing inclusive education, which can 
increase organizational performance in schools in pre-university education; 

• secondly, a series of conclusions were drawn regarding the issues 

investigated by the research conducted. 
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LIMITS OF THE SCIENTIFIC APPROACH 
• from a methodological point of view, one of the limits was the 

formal nature of the questionnaires, which created a certain distance 

between the researcher and the investigated subjects; 

• another methodological limit was the size and distribution of the 

sample; 

• the online application of most tools was another limitation, as was 

the degree of subjectivity of their responses, with the possibility of distorting 
the results. 

 

 

FUTURE RESEARCH DIRECTIONS 
As a result of the validation of the research hypotheses and the 

elaboration of the manager model of the pre-university education units in 

Romania, it would be useful to follow several directions in the future: 

dimensions and relationships it describes, can be a guide in choosing and 

evaluating school principals; 
 

aiming at the organizational change in schools, by involving as many as 

possible all the employees in the change process; 

change in schools; 

the development of inclusive management at all levels - school, social, 

community. 
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