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Celebru teoretician al managementului organizațional, 

Peter Senge folosește tot ceea ce a învățat din lumea afacerilor, pentru a optimiza 

domeniul învățământului și al politicilor educaționale. Plecând de la modelul celor 

"cinci discipline" esențiale pentru schimbarea la nivel organizațional (măiestria 

personală, viziunea împărtășită, modelele mentale, învățarea în echipă și gândirea 

sistemică), Senge și colegii săi diagnostichează mai întâi stadiul la care se află 

sistemul educațional occidental, rămas în urmă, la nivelul erei industriale, și neacordat 

la nevoile actualei societăți informaționale. Cartea propune mai departe o serie de 

abordări novatarea pentru politicile educaționale, având ca repere predarea 

individualizată, adaptarea curriculei la contextul local și regional și renunțarea la 

didactica axată pe memorare și teste standardizate. În esență, școlile sunt văzute ca 

niște sisteme vii (și nu ca niște mașinării), a căror supraviețuire depinde de felul în 

care profesorii, directorii, inspectorii, elevii și părinții lor, dar și administrațiile locale 

izbutesc să colaboreze și să se adapteze la transformările socio-economice din jurul 

lor.  

"P. Senge este unul dintre cei mai influenți autori contemporani în domeniul 

schimbării organizaționale, iar această carte, elaborată împreună cu mari specialiști în 

educație, este destinată nu doar profesorilor și părinților, ci tuturor celor cărora le pasă 

de educație. Dacă până acum am adus în atenția cititorilor cărți despre cum învățăm la 

nivel individual, acum mutăm atenția pe învățarea la nivel organizațional, instituțional. 

Pentru școlile care vor să se adapteze provocărilor lumii contemporane, pentru școlile 

care vor să afle care sunt cele mai eficiente modalități de dezvoltare și pentru toată 

comunitatea educațională care dorește să dea valoare învățării, lectura acestei cărți 

este un pas necesar." - Prof. univ. dr. Lucian Ciolan, decan al Facultăţii de Psihologie 

şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti 

Peter Senge, coordonator principal al acestui volum, conferențiază pe teme de 

leadership și sustenabilitate la Massachusetts Institute of Technology şi este 

fondatorul Societății pentru Învățare Organizaținală. 


