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Rezumat 

Într-un mediu dinamic și marcat de competitivitate,  benchmarking-ul, ca metodă de 

supraveghere a activității competitorilor, constituie un mijloc eficient de obținere a 

performanței organizaționale. Competitivitatea și performanța organizațională urmăresc 

îmbunătățirea modalităților de satisfacere a nevoilor consumatorilor efectivi, prin oferirea 

celor mai bune produse și servicii, un scop managerial care conduce, cu siguranță, către 

creșterea vânzărilor și asigurarea unui profit optim. În acest context, unitățile de învățământ 

pot utiliza instrumentele benchmarking-ului pentru a-și  spori reputaţia pe piață şi pentru a 

asigura o mai bună poziţionare în ierarhia instituţiilor educaționale, la nivel local, regional 

sau național. 

Cuvinte-cheie: benchmarking, competitivitate organizațională, instrumente de 

benchmarking 

 

Benchmarking-ul este un proces continuu de evaluare a produselor, serviciilor, 

proceselor, resursei umane și performanțelor concurenţilor cu scopul de obținere a avantajului 

competitiv. Benchmarking-ul vizează cunoașterea tuturor elementelor care intervin din 

momentul introducerii pe piață a produselor și serviciilor până la consumul acestora, precum 

și reacțiile consumatorului final. În acest sens, este foarte important să se știe ce se dorește a 

fi imitat de la concurenții din domeniu iar, pe de altă parte, ce presupune întregul demers. 

Personalul din cadrul organizației care se va ocupa de punerea în practică a acestui 

demers trebuie să-și dovedească, printr-o serie de informații, abilitățile de analiză 

comparativă a concurenților direcți din domeniul lor de activitate, dar și a celor din alte 

domenii de activitate. Sintetizarea acestor informații va permite luarea unor decizii 

manageriale și de marketing în privința adoptării unor strategii competitive potrivite cu 

așteptările organizației.   

Benchmarking-ul reprezintă un proces sistematic și continuu de evaluare și comparare a 

produselor, serviciilor și proceselor unei organizații cu ale celor mai buni competitori din 

domeniul de activitate, consideră Spendolini (1992). Deopotrivă, benchmarking-ul trebuie să 

stabilească și să valideze acele performanțe vitale ale organizației care o ghidează în 

activitatea sa, apreciază Camp (1995). Din perspectiva sistemului de management al 

performanței, așa cum este considerat de către foarte multe organizații, benchmarking-ul 

utilizează „un index de performanță pentru a cuantifica abilitatea de a obține succesul‖ 

(Maleyeff, 2003, p. 9). Yasin (2002, p. 220) apreciază benchmarking-ul ca fiind „o tehnică 

multi-fațete, care poate fi utilizată pentru a identifica lacunele operaționale și strategice, 

precum și pentru a căuta cele mai bune practici care ar elimina astfel de diferențe‖. 

Principala caracteristică a procesului de benchmarking constă în stabilirea unor 

obiective credibile şi vizarea îmbunătăţirii continue a unui produs, proces şi a angajaţilor 

(capitalul uman). Practic, benchmarking-ul poate fi descris ca fiind un instrument pentru 

îmbunătățirea activității proprii firmei, realizat prin compararea permanentă cu cele mai bune 

organizații din domeniu.  

Așadar, se observă multitudinea de interpretări date benchmarking-ului ca activitate 

practică necesară adaptării la un mediu competitiv dinamic și puternic marcat de 
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competitivitate. Fiind un proces complex de identificare și analiză comparativă a 

concurenților de pe piață, se impune dezvoltarea unui demers care trebuie implementat și 

urmat de către organizație în concordanță cu parcurgerea unor etape succesive
1
: 

a. identificarea obiectului de studiu; 

b. selectarea celui mai performant competitor; 

c. colectarea şi analiza datelor; 

d. stabilirea obiectivelor de performanţă pentru îmbunătăţirea activităţii; 

e. implementarea planurilor şi monitorizarea rezultatelor. 

Copierea produselor (serviciilor) concurenţilor identificaţi ca fiind cei mai buni dintr-un 

anumit domeniu de activitate, fără a dezvolta un proces continuu de analiză și evaluare, nu 

constituie o activitate de benchmarking în adevăratul sens al cuvântului. 

În funcție de scopul urmărit prin aplicarea benchmarking-ului, organizația poate recurge 

la o serie de forme, așa cum au fost prezentate în literatura de specialitate, de-a lungul 

timpului. O clasificare a benchmarking-ului, după obiectul de studiu și tipul partenerilor, este 

prezentată în Tabelul 1. 

 

 

 

 

 

După obiectul de studiu
2
 

benchmarking al proceselor 

(process benchmarking) 

prin care se compară operaţii, 

practici şi procese ale 

afacerii; 

benchmarking de produs 

(product benchmarking) 

prin care se compară 

produsele și serviciile; 

benchmarking strategic 

(strategic benchmarking) 

prin care se compară structuri 

organizaţionale, practicile 

manageriale şi strategii de 

afaceri; 

 

 

 

 

 

 

 

După tipul partenerilor
3
 

benchmarking intern 

(internal benchmarking) 

bazat pe compararea 

proceselor şi performanţelor 

din cadrul aceleiaşi 

organizaţii; 

benchmarking competitiv 

(competitive benchmarking) 

bazat pe compararea 

performanţelor obţinute de 

concurenţii direcţi ai 

organizaţiei; 

benchmarking funcțional 

(functional benchmarking) 

bazat pe compararea celor 

mai bune procese şi practici 

ale unor organizaţii ce 

activează în acelaşi domeniu 

de activitate; 

benchmarking generic 

(generic benchmarking) 

scopul acestuia fiind 

compararea activității unei 

organizaţii cu cea a celui mai 

bun concurent, dar din alte 

domenii de activitate. 

 

Tabelul 1 – Clasificarea benchmarking-ului 

 

                                                
1 Drew (1997 citat de Carpinetti şi de Melo, 2002, p. 245) 
2 Carpinetti şi de Melo (2002) 
3 Ibidem, p. 246 
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Evoluția benchmarking-ului, începând cu anii 1940 și ajungând până în zilele noastre, 

s-a caracterizat prin existența mai multor generații de benchmarking adoptate de către firme, 

în această cronologie
4
:  

- reverse benchmarking (o formă orientată către analiza caracteristicilor şi 

performanțelor produsului),  

- competitive benchmarking (focalizat pe analiza competitorilor),  

- process benchmarking (analiza proceselor) ,  

- strategic benchmarking (focalizat pe strategiile competitive),  

- global benchmarking (analiza globală),  

- competence benchmarking (orientat către procesul de învățare),   

- network benchmarking (centrat pe schimbul de experiență între organizații din diferite 

domenii de activitate).  

Așadar, competitivitatea, privită ca o abilitate a organizației de a concura cu ceilalți 
competitori din mediul său de afaceri, poate fi dezvoltată dacă managerii conștientizează 

necesitatea acesteia în realizarea obiectivelor economice stabilite prin planurile manageriale. 

Alături de cunoștințele deținute de către organizație, dar și de inovare, competitivitatea poate 

fi integrată într-un sistem de relații puternic interconectate, așa cum se observă în Figura 1.  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 
Sursa: Robert Huggins, Hiro Izushi (2008), „Benchmarking the knowledge competitiveness 

of the globe‘s high – performing regions: A review of the World Knowledge Competitiveness Index‖, 

în Competitiveness Review: An International Business Journal incorporating Journal of Global 
Competitiveness, Vol. 18, Iss: 1, p.73 

 

Figura 1 – Relația dintre competitivitate, inovare şi cunoştinţe 

 

O problemă frecventă care poate fi observată în practica benchmarking-ului se referă 

la    indicarea exactă a punctelor slabe care scad performanța organizației și care vor face 

obiectul evaluării comparative. Ca elemente necesare pentru precizarea a ceea ce va face 

subiectul benchmarking-ului, autorii Carpinetti și de Melo (2002) propun un model descris în 

Figura 2.   

 

 

                                                
4 Op. cit., Ahmed şi Rafiq (1998) 

COMPETITIVITATE 

INOVARE       crearea şi distribuirea noilor idei 

              transformarea noilor idei în valoare comercială 

              dezvoltarea noilor produse şi procese 

        

                       

CUNOŞTINŢE     ca reţetă                     ca elemente   componente 
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Sursa: Luiz C.R. Carpinetti, Alexandre M. de Melo (2002), „What to benchmark? A 

systematic approach and cases‖, în Benchmarking: An International Journal, Vol. 9, No. 3, p. 249  

 

Figura 2 – Elementele ce definesc ce va fi evaluat prin benchmarking 

 

În ultimii ani, benchmarking-ul și-a găsit aplicabilitate și în domeniul educaţiei, ca 

modalitate sistematică de a măsura instituţiile de învăţământ sau aspecte ale activităţilor 

acestora, în conformitate cu anumite norme sau cerinţe, precum şi cu exemplele furnizate de 

cele mai bune practici din sistemul educațional. 

Datorită competiţiei globale şi schimbărilor economice şi sociale rapide, mediul în 

care funcţionează instituţiile de învăţământ se schimbă, la rândul său, iar acest aspect ridică 

provocări serioase privind poziţia acestora pe piaţa educaţională, reputaţia sau chiar existenţa 

lor. Pentru a progresa, uneori chiar pentru a supravieţui, o unitate de învățământ trebuie să fie 

la curent cu noile tendinţe, să adopte schimbările şi să îşi actualizeze practicile.  

O planificare riguroasă a pașilor care trebuie urmăriți în analiza comparativă și 

furnizarea soluțiilor pentru adoptarea și implementarea celor mai bune strategii concurențiale 

reprezintă o prioritate pentru managerii școlari. Demersul are ca punct de plecare obținerea 

unor informații referitoare la caracteristicile produselor educaţionale, la consumatorii țintă și 

piețele locale sau regionale care au un nivel ridicat de competitivitate.  
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Astfel, se recomandă analiza a cinci ținte diferite
5
:  

(1). performanța, 

(2). tehnologia,  

(3). procesul,  

(4). competența,  

(5). strategia. 

Modul în care au fost satisfăcute nevoile consumatorilor (beneficiarii primari, secundari 

sau terțiari ai educației) constituie informații relevante pentru această analiză, ceea ce permite 

identificarea acelor componente care vor trebui îmbunătățite. Orientarea demersului 

managerial pe acele procese educaționale și activități de învățare (în mediu formal și 

nonformal) cu un impact puternic asupra performanței organizaționale conduce către o 

interpretare corectă a rezultatelor obținute în urma analizei comparative. În aceasta etapă, se 

evaluează punctele slabe ale fiecărei activități sau proces analizat și apoi se stabilesc 

prioritățile în direcția îmbunătățirii acestora.    

Astfel, benchmarking-ul poate fi un instrument eficace care sprijină învăţarea 

reciprocă şi performanţa instituţională în educaţie. Practic, prin utilizarea strategiilor de 

marketing în analiza calităţii interne, se pot furniza exemple de bune practici şi indicatori 

privind aspecte precum:  

- dezvoltarea și implementarea de strategii pentru asigurarea internă a calităţii; 

- dezvoltarea și implementarea unei culturi instituţionale a calităţii; 

- identificarea conexiunilor între procesele interne şi aşteptările externe; 

- dezvoltarea de mecanisme interne adecvate pentru a spori calitatea procesului 

educaţional; 

- colectarea de dovezi privind eficacitatea acestora. 

La nivel de şcoală, benchmarking-ul sprijină procesul de autoevaluare şi ajută în 

stabilirea ţintelor de îmbunătăţire, pentru a spori performanţa. La nivel naţional, însă, 

benchmarking-ul contribuie la stabilirea unor standarde, în contextul dinamicii pieței 

educaționale și a muncii, şi oferă informaţii pentru comparaţii în cadrul sistemului (programe 

educaționale performante, mijloace de învățământ care sprijină învățarea, forme de organizare 

școlară etc.). 

Instrumentele care ajută la efectuarea acestor activităţi descriptive, bazate pe evaluare 

şi comparaţie sunt indicatorii de benchmarking. Indicatorii de analiză ai performanței, care 

contribuie la dezvoltarea indicatorilor de referinţă, sunt adesea clasificaţi ca indicatori de 

ieşire, de proces şi de intrare. 

Indicatorii de intrare vizează resursele disponibile pentru educaţie şi formare 

profesională: numărul angajaţilor, calificările personalului, numărul de cărţi din bibliotecă, 

calculatoarele disponibile, cu acces la internet etc. Indicatorii de intrare sunt importanţi 

pentru management, deoarece aceştia indică resursele disponibile pentru atingerea ţintelor şi 

obiectivelor strategice.  

Indicatorii de proces descriu caracteristicile obiective şi importante ale procesului 

educaţional care pot afecta calitatea acestuia: de exemplu, numărul de ore pe discipline sau 

module; numărul de elevi pe clasă; notele medii ale elevilor/ disciplină sau modul; numărul 

de ore petrecute în laboratorul IT/ săptămână etc. Astfel de date pot oferi o imagine a 

eficacităţii procesului şi, în special, a activităţii de învăţare a elevului, dacă există standarde 

stabilite privind realizările acestora.  

Indicatorii de ieşire/ rezultat oferă informaţii privind eficacitatea tuturor activităţilor. 

Identificăm, de exemplu, procentul de elevi care a obținut promovarea la examenele 

naționale, media elevilor la absolvire, procentul de elevi care îşi continuă studiile după 

                                                
5 Op. cit., Kirö (2003, p. 220) 
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absolvire sau se angajează (după caz), nivelul de satisfacţie a angajatorilor faţă de abilităţile 

şi competenţele absolvenţilor, atitudinea comunității.  
În evaluarea eficacității educaționale, benchmarking-ul vizează: 

- calitatea predării, măsurată prin „cunoaşterea aprofundată a materiei‖ de către cadrele 

didactice și prin portofoliul lor de dovezi, actualizat periodic, privind sistemul de predare; 

- procesele de asigurare a calităţii, concepute şi adoptate în scopul de a asigura calitatea 

curriculumului, a programelor școlare, a predării şi a oportunităţilor de învăţare pentru elevi;  

- rezultatele elevilor (identificăm cinci criterii valide de măsurare a rezultatelor elevilor:  

promovabilitatea elevilor, menținerea în programe de școlarizare a elevilor, echitatea 

competențelor, satisfacţia elevilor şi ocupabilitatea – integrarea în aval – a acestora). 

Dezvoltarea de parteneriate reprezintă un element al mixului de marketing
6
 al unei 

instituţii de educaţie solide şi durabile. Parteneriatele permit părţilor interesate să ofere o 

valoare adăugată prin optimizarea activităţilor şi a competenţelor dezvoltate, să poziţioneze 

reciproc în mentalul social organizaţiile partenere. Partenerii lucrează împreună la atingerea 

unor obiective comune, sprijinindu-se unii pe alţii cu expertiză, resurse şi cunoştinţe şi 

construind o relaţie sustenabilă bazată pe încredere reciprocă, respect şi deschidere.  

In realizarea Planului de Dezvoltare Instituţională a şcolii, analiza elementelor mixului 

de marketing devine importantă. Prin realizarea unui exerciţiu de benchmarking, pe cele 7 

componente ale mixului de marketing în serviciile educaţionale (produs, preţ, plasament, 

promovare, personal, proces şi parteneriat), se deschide perspectiva stabilităţii instituţionale, 

asigurării unei cereri de programe educaţionale permanente şi recunoaştere din partea 

beneficiarilor educaţionali.    

Devine prioritară pentru sistemul de învăţământ formarea unor specialiști în domeniul 

analizei concurenței și a competitorilor, deoarece rivalitatea competitivă pe piaţa educaţională 

este o realitate a zilelor noastre. Acele şcoli, care vor ști să se orienteze către implementarea 

benchmarking-ului în activitățile de management și de marketing ale organizației, vor putea 

realiza o creștere a performanței și a competitivității în termeni comparabili cu cei ai celor 

mai buni competitori din acel moment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Op. cit., Roman. R. (2013, p. 73) 
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COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI DE RECLAME 
 

Prof. Grigoraş Simona 

 Colegiul Tehnic „Danubiana‖, Roman  
 

 
„Publicitatea nu este doar discurs comercial, ci şi discurs politic, discurs social, discurs moral, discurs 

ideologic totodată 7". 

 

Publicitatea ne construieşte, ne oferă imagini, satisfacţii, vise, ne educă, ne 

culturalizează, ne transformă, constituindu-se într-un fenomen social după afirmaţia lui 

Cathelat. Este prezentă în multe din formele de viaţă socială, dar mai ales este prezentă în 

casele şi în minţile oamenilor. 

Spoturile TV, jingle-urile radio, afişele, panourile gigantice şi machetele de presă au 

devenit unele dintre cele mai spectaculoase manifestări ale culturii contemporane; sunt 

sclipitoare, atrag privirea, trezesc emoţii şi dorinţe puternice, impun personaje cu care ne 

identificăm sau pe care le îndrăgim, ne fac să râdem cu lacrimi sau ne pun pe gânduri. 

Comportamentul consumatorului este o componentă a comportamentului economic al 

oamenilor, care, la rândul său, reprezintă o forma de manifestare a comportamentului uman, 

în general. În sens restrâns, comportamentul consumatorului reflectă conduita oamenilor în 

cazul cumpărării şi/ sau consumului de bunuri materiale şi servicii. În perspectivă istorică, 

această abordare a fost caracteristică marketingului clasic, respectiv perioadei în care 

marketingul avea o sfera de acţiune. În sens larg, comportamentul consumatorului în 

marketingul modern cuprinde întreaga conduită a utilizatorului final de bunuri materiale şi 

nemateriale.
8
 

Suntem consumatori de publicitate cu sau fără voia noastră. Reclama a fost 

întotdeauna liantul relaţiilor umane, fie ele comerciale, politice sau intime. Bombardat în 

fiecare zi cu mii de mesaje publicitare, consumatorul secolului 21 a devenit un adevărat 

pseudo-strateg. Mai mult decât atât, acesta este convins că şi-a dezvoltat anumite mecanisme 

defensive în faţa influenţei mesajelor publicitare: au o atitudine cinică, sunt familiarizaţi cu 

publicitatea şi cred cu tărie că pot decoda strategiile de marketing şi publicitate. Din această 

cauză, criteriile folosite de consumatori pentru a lua decizia de cumpărare sunt mai mature şi 

mai sofisticate. 

Această tendinţă îi determină pe advertiseri să găsească noi metode de a ajunge la 

consumator şi de a comunica. Lumea comunicării neconvenţionale este construită în jurul 

principiului că orice suport poate fi un mediu de comunicare. În trecut, neconvenţionalul în 

publicitate se definea prin a face outdoor color. Astăzi înseamnă să faci outdoor lenticular, în 

relief sau mobil. Mâine cu siguranţă că vor apărea proiecţiile 3D pe post de outdoor. 

Secretul fundamental al publicităţii constă în cunoaşterea fidelă a receptorului, iar 

aceasta axiomă definită clar încă de la începuturile industriei, se consolidează zi de zi tocmai 

graţie dedicării ei consumatorului-rege. El este cel care generează evoluţia domeniului, cel 

care indică tendinţele şi recreează parametrii unui business nesortit plictiselii.  

În mod firesc, oamenii reacţionează la acţiunile care sunt exercitate asupra lor, instant 

sau în timp, în funcţie de natura impulsului. Dezvoltarea rapidă a tehnologiei, efectele 

globalizării, mijloacele de comunicare instant, deschiderea faţă de nou, în general, îi fac pe 

oameni martorii unei schimbări rapide a tendinţelor. Într-o epocă în care computerul 

perfecţionează în fiecare secundă exerciţiul de acces instantaneu la orice, tendinţele se 

                                                
7 Cathelat, 1985. 
8 Cătoiu, I. , Teodorescu, N., Comportamentul consumatorului, Ed. Uranus, Bucureşti, 2004, p. 13, 14. 
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întâmplă cu viteza cu care se şi prefigurează, iar abilităţile consumatorului de a asimila, de a 

diferenţia şi de a alege, în cele din urmă, sunt tot mai greu puse la încercare.  

Consumatorul intră tot mai des în situaţii de stop cadru sau de deja-vu. Indiferent cât 

de educat sau de bogat, el are sentimentul că i se întâmplă mereu aceleaşi lucruri. Reacţia pe 

care i-o impune mediul este asemănătoare cu o paralizie emoţională şi mentală: aceleaşi 

lucruri, aceleaşi beneficii, aceleaşi provocări îl aduc în situaţia de a distinge tot mai greu 

adevărul. 

 

1. Influenţa diferită a reclamei pe categorii de vârstă 

Dacă s-ar face o analiză a potenţialului, atât numeric cât şi, mai ales, financiar, pe care 

diferite categorii de vârstă le au ca piaţă pentru majoritatea produselor şi serviciilor, 

consumatorii de vârsta a doua şi a treia ar trebui să fie astăzi preferaţi de marketing. 

Statisticile arată că în ziua de azi aproape 30% dintre consumatorii români au vârste 

de peste 50 de ani, iar tendinţa acestui volum este crescătoare. Consumatorii cu vârste de 

peste 50 de ani controlează aproximativ: 60% din venitul discreţionar, 85% din valoarea 

bunurilor imobile, 75% din economiile bancare etc. Acesta este un segment pe care orice 

producător şi l-ar dori în portofoliu. 

Consumatorii care se numesc adult/ young adult, din categoria de vârstă 25-50 de ani, 

adică majoritatea forţei de muncă active, sunt de asemenea dezirabili, însă un calcul simplu, 

financiar, spune că, cel puţin din punctul de vedere al banilor pe care au posibilitatea să îi 

cheltuiască, segmentele de vârstă scad ca performanţă pe parcurs ce le scade şi vârsta. Dacă 

se analizează segmente cu vârste din ce în ce mai mici, se ajunge în cele din urmă la categorii 

unde un procent semnificativ trăieşte încă pe banii părinţilor. 

Cu toate acestea, marketingul şi advertising-ul sunt dominate de tineri şi de tinereţe. 

Doar un volum insignifiant din advertising prezintă ca protagonişti persoane în vârstă, 

majoritatea reclamelor prezentând tineri. De asemenea, advertising-ul este centrat pe tineri şi 

mult prea rar sunt targetate segmente cu vârsta mai înaintată. În plus, în rarele ocazii când cei 

mai în vârstă apar în reclame, acest lucru este făcut ori pe baza unor stereotipii, ori într-un rol 

negativ sau umoristic. 

Acest lucru se justifică în principal prin faptul că advertiserii sunt în imensa lor 

majoritate tineri. Este o profesie nouă în România, îmbrăţişată de oameni dinamici, tineri, cu 

aptitudini şi deprinderi care în urmă cu 10 ani nu puteau fi găsite la populaţia adultă, iar aceşti 

oameni nu au avut încă timp să îmbătrânească. Nici chiar seniorii advertisingului autohton nu 

au mai mult de 40-45 de ani, iar media de vârstă este după o estimare realistă, de aproximativ 

29 de ani. Cei în vârstă nu se identifică nici chiar ei cu vârsta lor, ci privesc aspiraţional la 

energia tinereţii. Iar atributele dezirabile ale unui brand sau produs stau mai întotdeauna într-

o zonă de asocieri care sunt mai degrabă tipice tinereţii: energie, dinamism, frumuseţe, 

curăţenie, vigoare, umor, sociabilitate etc. Tinerii gustă mijloacele de expresie publicitară 

moderne, ei se pretează mai bine la tipul de asocieri transmise, ei sunt mai asemănători cu 

advertiserii şi deci pot fi mai convingători atunci când li se vorbeşte.  

Segmentul de consumatori tineri este, de asemenea, dintre toate segmentele 

demografice, cel mai înclinat spre experimentare. Pe de o parte, acesta este un avantaj pentru 

inducerea unor comportamente de încercare a unor noi produse sau branduri („trial‖), precum 

şi o garanţie a adoptării noutăţilor. Pe de altă parte, înclinaţia spre experimentare a 

segmentului de vârstă 14-25 de ani face ca barierele împotriva renunţării la consumul unui 

brand („switching barriers‖) să fie relativ reduse şi în consecinţă, loialitatea acestor 

consumatori să fie un concept problematic. 

Totuşi, loialitatea lor, atunci când este prezentă, este o loialitate asumată, care îmbină 

indicatorii comportamentali cu cei emoţionali, de afinitate faţă de brandul sau produsul 
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preferat. Nu le lipseşte aşadar loialitatea, însă reacţionează cel mai exploziv şi ferm în situaţii 

în care întâlnirea cu brandul preferat dă naştere unei experienţe dezamăgitoare. 

Chiar şi în situaţiile în care nu cumpără ei – iar, datorită faptului că pentru cea mai 

mare parte a tinerilor nu se poate vorbi despre o sursă proprie de venit, achiziţia este o 

problemă –, ei au un rol activ şi foarte important în luarea deciziei de cumpărare în 

gospodărie. 

Cercetările arată că, în funcţie de produsul efectiv, în categoria bunurilor de folosinţă 

îndelungată, atunci când există un copil, adolescent sau tânăr în gospodărie, opinia lui 

cântăreşte în medie între 20 şi 90%. În plus, nu trebuie ignorat nici un moment că tinerii au 

resorturi financiare nebănuite, chiar dacă nu şi un venit constant. 

 

           2. Semnificaţii ale comportamentului consumatorului în elaborarea 

strategiei de promovare 

Opţiunea pentru o anumită strategie de promovare are la bază cunoaşterea 

caracteristicilor consumatorilor de pe piaţa ţintă. În acest caz, nu se poate vorbi despre o 

influenţă semnificativă a comportamentului consumatorului asupra strategiei de promovare. 

Influenţa este, mai degrabă, dinspre strategia de promovare spre manifestările 

comportamentale ale consumatorului. 

Prin politica de promovare, firmele transmit informaţii despre produsele lor, încercând 

să convingă consumatorii să le cumpere. Din varietatea de instrumente promoţionale, se 

remarcă următoarele patru: publicitatea, promovarea vânzărilor, vânzarea personală şi 

publicitatea gratuită. Strategiile de promovare sunt percepute de consumator ca aspecte fizice 

şi sociale ale mediului cu o influenţă clară asupra sistemului de convingeri şi valori precum şi 

asupra comportamentului de cumpărare şi consum privit în ansamblu. Informaţiile primite de 

consumatori prin intermediul promovării simplifică procesul decizional de cumpărare, 

sprijinindu-i în evaluarea produselor sau mărcilor de produse. 

Publicitatea cuprinde toate acţiunile care au drept scop prezentarea indirectă 

(nepersonală) – orală sau vizuală – a unui mesaj, în legătură cu un produs, serviciu, marcă sau 

întreprindere, de către orice susţinător (plătitor) identificat. Prin publicitate, întreprinderea 

urmăreşte să influenţeze atitudinea consumatorilor faţă de produse şi mărci. Publicitatea a 

fost caracterizată drept ,,managementul imaginii‖
9
, prin intermediul ei se creează şi se menţin 

anumite imagini şi semnificaţii în mintea consumatorilor. Deşi primul impact al publicităţii se 

produce la nivel afectiv şi cognitiv, scopul final este influenţarea comportamentului efectiv 

de cumpărare (nivelul acţional). 

Tehnicile şi mijloacele publicitare sunt variate, astfel încât consumatorii sunt expuşi 

zilnic la numeroase mesaje, majoritatea fiind ignorate de consumatori. În consecinţă, 

specialiştii trebuie să conceapă mesaje publicitare şi să aleagă canalul de transmitere 

corespunzător pentru a atrage atenţia consumatorilor şi a-i convinge să manifeste un anumit 

comportament. 

Unii consideră că doar prin publicitate se poate crea o relaţie puternică între 

consumator şi marcă, în timp ce alţii, dimpotrivă, evidenţiază efectul semnificativ al 

promovării vânzărilor asupra comportamentului curent de cumpărare al consumatorului. 

Oricum, este clară tendinţa de scădere a ponderii publicităţii în mixul promoţional, datorită 

costurilor mari ale acesteia, dar şi ca urmare a schimbării stilului de viaţă al consumatorilor. 

Mixul promoţional va include tot mai mult sponsorizarea, marketingul direct şi relaţiile 

publice. 

                                                
9 Reynold T., Gretmam J., ,,Advertising is Image Management‖ în Journal of Advertising Research, 

1984, p. 27-37 
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Consumatorul percepe informaţiile transmise prin diferite mijloace şi tehnici 

promoţionale prin prisma deciziilor de cumpărare pe care trebuie să le adopte. Astfel, 

considerând etapele procesului decizional de cumpărare, mai întâi consumatorul va fi expus 

informaţiilor (captarea atenţiei), apoi va intra în contact direct cu informaţia, descifrându-i 

semnificaţia, iar, în final, informaţiile vor fi integrate, rezultând o anumită atitudine şi un 

comportament specific de cumpărare.  

În urma cercetărilor au fost identificate cinci categorii de rezultate (efecte) pe care 

comunicarea promoţională trebuie să le aibă asupra consumatorului. Acestea pot fi prezentate 

ca un proces secvenţial de acţiuni, înainte ca un consumator să adopte o marcă. Din 

perspectiva marketingului, aceste efecte pot fi considerate obiective ale comunicaţiei 

promoţionale. Aceste acţiuni ale consumatorului sunt
10

: 

1. stimularea nevoii pentru o anumită categorie de produse; 

2. conştientizarea existenţei unei mărci; 

3. formarea unei atitudini favorabile faţă de marcă; 

4. exprimarea intenţiei de cumpărare a mărcii; 

5. desfăşurarea unor acţiuni variate înainte de adoptarea mărcii (deplasarea la 

magazin, identificarea mărcii, informarea). 

 

1. Stimularea nevoii pentru o categorie de produse – înainte de adoptarea unei 

mărci, consumatorii trebuie să recunoască existenţa unei nevoi pentru o categorie de produse. 

Pentru stimularea nevoii, specialiştii de marketing trebuie să evidenţieze avantajele 

cumpărării şi utilizării respectivei categorii de produse. În acest scop, se poate apela, în 

principal, la publicitate, dar şi la vânzarea personală şi publicitatea gratuită, într-o oarecare 

măsură. Aceste strategii trebuie să convingă consumatorul că o anumită categorie de produse 

prezintă o serie de avantaje. Stimularea nevoii presupune crearea unor asocieri pozitive 

mijloace – scop final la nivelul unei categorii de produse. 

2. Conştientizarea existenţei unei mărci este obiectivul general al oricărei strategii 

promoţionale. În cazul în care un consumator cunoaşte şi memorează o anumită marcă, ori de 

câte ori apare nevoia pentru o categorie de produse de care aparţine acea marcă, el va activa 

informaţiile şi va include marca în setul considerat. Atragerea atenţiei consumatorului asupra 

mărcii se poate realiza prin publicitate, publicitate la locul vânzării, merchandising. 

3. Atitudinea faţă de marcă – strategiile promoţionale pot influenţa atitudinea 

consumatorului faţă de mărci. În cazul unor mărci noi sau necunoscute, scopul strategiei este 

de a crea atitudinea faţă de marcă, în timp ce pentru mărci deja cunoscute, scopul este de a 

menţine atitudinea favorabilă actuală. Pentru mărcile faţă de care consumatorul manifestă o 

atitudine neutră sau uşor nefavorabilă, se urmăreşte îmbunătăţirea acesteia. Opinia 

consumatorului despre importanţa atributelor mărcii şi consecinţele adoptării acesteia diferă 

de la o situaţie la alta. Intenţia de cumpărare a mărcii are la bază atitudinea consumatorului 

faţă de aceasta. 

4. Exprimarea intenţiei de cumpărare – elaborarea unei strategii promoţionale de 

succes presupune cunoaşterea intenţiilor de cumpărare. Numai consumatorii care şi-au 

exprimat intenţia de cumpărare pentru o categorie de produse, în general, vor exprima şi 

intenţia de cumpărare a unei anumite mărci în momentul expunerii la un anunţ publicitar.  

5. Desfăşurarea unor acţiuni variate înainte de adoptarea mărcii (susţinerea 

manifestărilor comportamentale ale consumatorului din etapa precumpărării) – înainte de 

alegerea finală a unei mărci, consumatorul se implică în diferite alte acţiuni, printre care 

vizitarea unor magazine. În această situaţie, rolul publicităţii devine foarte important.  

                                                
10 Rossiter J., Percy L., Advertising and Promotion Management, McGraw-Hill, 1987, p.129 - 164 
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Indiferent de varianta strategică adoptată, scopul principal este creşterea probabilităţii 

ca segmentul ţintă de consumatori să perceapă şi să înţeleagă mesajul promoţional. În 

ultimele decenii, datorită creşterii permanente a numărului de mesaje promoţionale, mai ales 

prin intermediul publicităţii TV, eficienţa acestora este în scădere. 

Atitudinea consumatorului faţă de un anunţ publicitar influenţează atitudinea faţă de 

produsul sau marca promovată. Astfel, o atitudine pozitivă faţă de publicitatea pentru o marcă 

determină formarea unei atitudini pozitive faţă de marca respectivă şi eventual are ca efect 

exprimarea intenţiei de cumpărare. Însă, nu se cunoaşte exact pe baza căror criterii 

consumatorii ajung să prefere anumite anunţuri publicitare, ceea ce înseamnă, în final, şi 

formarea unei atitudini favorabile faţă de marca respectivă. Este greu de precizat care sunt 

aspectele unui anunţ publicitar cu cea mai mare influenţă asupra formării atitudinii 

consumatorului şi exprimării intenţiei de cumpărare. 

Pentru înţelegerea efectelor publicităţii asupra consumatorului, specialiştii propun 

cercetarea atitudinii consumatorului faţă de publicitate şi a procesului de persuasiune 

(convingere), prin comunicaţia promoţională. 

Schimbarea anumitor atitudini ale consumatorului faţă de diferite mărci poate fi 

realizată prin comunicaţia promoţională. Încercarea de schimbare a atitudinii consumatorului 

poartă denumirea de persuasiune. Procesele cognitive prin intermediul cărora comunicaţia 

promoţională poate convinge consumatorul să-şi schimbe atitudinea faţă de o marcă sunt 

ilustrate de specialişti în cadrul unui model denumit ,,modelul probabilităţii de realizare a 

persuasiunii‖ (the elaboration likelihood model of persuasion – ELM)
11

.  

 
Fig.1. Modelul ELM – căi de realizare a persuasiunii 

 

Conform acestui model, în momentul în care un consumator recepţionează un mesaj, 

trece la prelucrarea acestuia. În funcţie de relevanţa informaţiilor transmise pentru 

consumatorul vizat, acesta va urma una din cele două căi de persuasiune. În cazul unui grad 

ridicat de implicare în prelucrarea unei informaţii, consumatorul va alege calea principală 

(central route), în timp ce în cazul unei implicări scăzute, calea secundară (peripheral route) 

va fi adoptată. 

Calea principală de persuasiune – în situaţia în care mesajul promoţional este 

relevant pentru consumator, atunci acesta va analiza cu atenţie informaţiile despre atributele 

                                                
11 Berger D., Theory into Practice: The FCB Grid în European Research, ian. 1986, p. 35 
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mărcii şi va formula un răspuns în cunoştinţă de cauză (răspuns cognitiv). Acest răspuns 

poate fi pozitiv – consumatorul este de acord cu conţinutul mesajului – sau negativ – 

consumatorul lansează contraargumente. Un răspuns pozitiv conduce la formarea unei 

atitudini favorabile faţă de marca respectivă, ceea ce înseamnă că mesajul promoţional a avut 

putere de persuasiune asupra consumatorului. În schimb, un răspuns negativ are drept 

consecinţă o atitudine nefavorabilă, deci, şanse minime de adoptare a respectivei mărci. Ca 

urmare, calitatea informaţiilor mesajului este foarte importantă pentru schimbarea atitudinii.  

Calea secundară de persuasiune – în situaţia în care consumatorul nu găseşte nici o 

motivaţie să evalueze cu atenţie axul promoţional al mesajului, el adoptă o cale secundară 

pentru a se convinge de relevanţa informaţiilor transmise; va căuta alte informaţii secundare – 

atractivitatea sursei, modul de ambalare a produsului, contextul în care este prezentat 

mesajul. 

Consumatorul nu se implică în evaluarea atributelor produsului, ci este preocupat de 

aspectele conexe. Aceasta este o cale indirectă de convingere a consumatorului să adopte o 

anumită marcă şi poate fi folosită cu succes atunci când există similitudini între mărci şi nu se 

poate insista pe unicitatea uneia dintre ele. Când o nouă marcă prezintă un avantaj distinctiv, 

atunci, prin strategia promoţională, consumatorii sunt determinaţi să aleagă calea principală 

de persuasiune. Astfel, eficienţa relativă a unui mesaj promoţional depinde de gradul de 

interes manifestat de consumator faţă de produsul promovat. 

În concluzie, mesajele promoţionale trebuie orientate către consumatori pentru a 

atrage atenţia acestora şi a maximiza efectele. Prin cunoaşterea caracteristicilor 

consumatorilor se poate realiza un contact eficient al acestora cu informaţiile transmise prin 

publicitate. 
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MARKETINGUL ON-LINE, O PROVOCARE ATRACTIVĂ PENTRU 

ACTIVITATEA ECONOMICĂ 
 

Prof. Ciorsac Mihaela  
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Marketingul secolului al XXI-lea este înţeles, mai mult sau mai puţin, ca evoluţie 

tehnologică, de către agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea pe o piaţă. Termenii de 

eMarketing/ Web Marketing/ Online Marketing/ Digital Marketing sunt în legătură strânsă cu 

evoluţia internetului. Astfel, marketingul on-line presupune existenţa internetului.  

Internetul devine un mediu primordial pentru a atrage clienţii la nivel global. 

Companiile au la dispoziţie diferite metode, unele eficiente, altele mai puţ in eficiente, pentru 

a comunica cu potenţialii clienţi. Cu ajutorul unui site putem ajunge la segmentul de piaţă 

care, prin metode „offline‖, ar necesita o investiţie enormă de publicitate. Pentru a obţine 

rezultate în domeniul de Online Marketing, este primordială înţelegerea funcţionării Internet 

Marketingului.  

Brand-ul este ideea sau imaginea unui produs sau serviciu, pe care consumatorii îl 

leagă cu numele, logo-ul şi sloganul folosit de compania care îl deţine. Branding-ul este 

realizat prin marketingul acelei imagini sau idei, astfel încât din ce în ce mai multe persoane 

să îl recunoască şi să îl identifice.  

Marketingul Online, cunoscut şi sub denumirile de Web Marketing, eMarketing, 

Internet Marketing sau Digital Marketing reprezintă o abordare a Marketingului în care 

instrumentele, metodele şi conceptele generale sunt utilizate, adaptate şi exprimate în 

concordanţă cu specificul, facilităţile şi oportunităţile oferite de mediul online, pe care noi, cu 

toţii, îl cunoaştem sub denumirea generala de Internet. 

Putem spune că Web Marketingul se referă la marketingul produselor şi serviciilor 

pe internet. Însă, noţiunea de Internet Marketing e folosită ca un concept generic căruia îi mai 

sunt atribuite şi alte activităţi de marketing cum ar fi: cele înfăptuite prin intermediul e-mail-

ului sau al altor canale de comunicare „fără fir‖, administrarea datelor digitale ale clienţilor 

prin intermediul unor sisteme de management al relaţiilor cu clienţii (eCRM) etc. 

Activitatea de eMarketing este strâns legată de Internet sau mai precis de Web, din 

punctul de vedere al creativităţii şi din punctul de vedere al aspectelor tehnice (design, 

dezvoltare, promovare şi vânzări). 

Formele pe care eMarketingul le poate îmbrăca sunt: 

 SEM (Search Engine Marketing) sau marketingul motoarelor de căutare – este o 

forma a marketingului care urmăreşte promovarea site-urilor sau a unor pagini web prin 

creşterea vizibilităţii acestora în motoarele de căutare prin intermediul afişării unor informaţii 

în zone plătite sau prin folosirea unor tehnici specifice de optimizare a website-ului. 

 SEO (Search Engine Optimization) sau optimizarea pentru motoare de căutare – 

consta în aplicarea unui set de tehnici şi metode specifice, în scopul îmbunătăţirii şi creşterii 

nivelului de vizibilitate a unui website sau a unei pagini web în motoarele de căutare fără a se 

folosi spaţii sau anunţuri plătite. 

 PPC (Pay Per Click) sau plata per clic reprezintă acea ramură a SEM care urmăreşte 

atragerea atenţiei potenţialilor clienţi şi direcţionarea către o proprietate web, plătindu-se o 

anumita sumă pentru fiecare click care echivalează cu o vizită pe respectivul website.  

 Social Media Marketing sau Marketingul prin intermediul Reţelelor de Socializare – 

reprezintă procesul prin care compania depăşeşte barierele strict comerciale şi pătrunde în 

sfera „socială‖ a clienţilor/ potenţialilor clienţi, cu obiectivul de a înţelege care sunt interesele 
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şi pasiunile utilizatorilor precum şi percepţia acestora referitor la produsele şi serviciile 

companiei, la imaginea şi comportamentul general sau specific al acesteia, în mediul online 

sau offline. 

 Email Marketing – de cele mai multe ori asociat în limbajul comun cu Newsletterul, 

acesta reprezintă unul, dacă nu cel mai puternic instrument la dispoziţia organizaţ iei de a 

transforma un potenţial client cu care compania a luat deja contact, în cumpărător. 

Posibilităţile de personalizare a mesajului, combinate cu capacitatea de target-are foarte 

precisă a acestuia, pot transforma email marketingul în cea mai eficientă formă de marketing. 

 Referral Marketing – tehnic, orice sursă care trimite vizitatorii către website-ul 

companiei reprezintă un refferal. Insă se includ în această categorie toate parteneriatele 

stabilite de către companie cu diferite proprietăţi web (parteneri de afaceri, reviste, 

specialişti), care direcţionează sub o formă sau alta vizitatori către domeniul companiei 

respective, fără a fi însă recompensate în mod direct sau proporţional cu volumul de trafic 

direcţionat. 

 Affiliate marketing – înrudit cu Refferal Marketingul, affiliate marketingul sau 

marketingul prin afiliaţi este acea formă de marketing în care o serie de parteneri web 

(companii cu website-uri din domenii complementare, blog-uri) promovează produsele sau 

serviciile companiei, care, la rândul acesteia, îi recompensează pentru fiecare vânzare reuşită. 

 Inbound marketing – sau Permission Marketing reprezintă un concept considerat 

revoluţionar, constând în utilizarea unei serii întregi de instrumente din mediul online în 

vederea dobândirii unei vizibilităţi cât mai sporite şi atragerii potenţialilor clienţi care să aibă 

posibilitatea de a-şi exprima dorinţa de interacţiune cu produsele şi serviciile companiei. 

 Video marketing – cum noul Internet permite viteze mari de transfer la costuri 

relativ reduse, această formă de promovare a devenit accesibilă din punct de vedere tehnic, 

dar şi economic. Prin video marketing, compania dobândeşte practic posibilităţi nelimitate de 

exprimare şi transpunere a mesajelor menite să îşi atingă obiectivele. 

 Display advertising – adeseori perceput ca „reclama prin bannere‖, display 

advertising-ul este în fapt o formă de marketing ce poate îmbrăca multiple faţete, având 

practic la dispoziţie o multitudine de posibilităţi de a prezenta mesajul (text, imagine, 

animaţie, video), precum şi o varietate de moduri de a targeta potenţialii clienţi, de la afişarea 

mesajelor pe website-uri foarte nişate până la a urmări zone de interes foarte generale. 

Ce este esenţial de subliniat, este faptul că aceste forme prezentate de eMarketing nu 

trebuie percepute ca manifestări pure şi strict delimitate ale marketingului în mediul 

digital. În genere, eMarketingul se manifestă cel mai adesea într-o combinaţie de forme şi 

intensităţi, în aşa fel încât arareori se apelează la un singur canal, o singură tehnică, o singură 

metoda de eMarketing. Cel mai adesea, aceste forme prezentate mai sus se combină şi se 

completează, se întrepătrund, aceasta reprezentând în esenţă arta şi ştiinţa de a stăpâni, de a 

pune în valoare puterea eMarketingului. 

eMarketingul este esenţial pentru afacerile relaţionate direct şi exclusiv cu Internetul. 

Este vorba despre magazinele on-line, despre agregatorii de conţinut (portaluri de ştiri, 

comparatoare de preturi etc.), despre cei care creează conţinut (reviste, bloggeri etc.), care pot 

exista doar în mediul on-line şi la care apelează agenţii economici, în majoritatea cazurilor.  
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ANALIZA CERERII DE SERVICII TURISTICE LA O UNITATE DE 

CAZARE UTILIZÂND ANCHETA STATISTICĂ 
 

Prof. Maftei Elvira 

Colegiul „Alexandru cel Bun", Gura Humorului 

 

 

Evoluţia activităţii statistice a determinat conturarea mai multor metode de observare, 

care de regulă se folosesc combinat sub îndrumarea şi controlul Institutului Naţional de 

Statistică. Alegerea celei mai potrivite metode de observare trebuie să se facă în raport cu 

natura specifică a fenomenelor studiate, cu sursele de informare de care dispunem. Acestea 

pot fi utilizate în funcţie de mijloacele de prelucrare a informaţiei deţinute, precum şi de 

cantitatea de informaţie existentă în băncile de date statistice. 

Ancheta statistică este o metodă de observare parţială, cu deosebirea că numai cu 

totul întâmplător poate să îndeplinească condiţia de reprezentativitate. Ea se bazează pe 

completarea benevolă a chestionarelor, ceea ce înseamnă că pe baza rezultatelor ei putem 

aprecia unele tendinţe generale, fără să putem face o estimare riguroasă a parametrilor 

colectivităţii totale. 

În toate ţările cu economie de piaţă există instituţii specializate în sondaje, ca şi o 

metodologie extrem de bogată cu privire la organizarea anchetelor statistice, întocmirea 

chestionarelor, efectuarea interviurilor, calculul indicatorilor şi estimarea erorilor. În aceste 

economii se folosesc frecvent estimările obţinute prin aceste metode parţiale, nu numai 

pentru domeniul social, ci şi pentru domeniul economic.  

Pentru  analiza cererii de servicii turistice la S.C. Best Western Bucovina Club de 

Munte S.A.  Gura Humorului am utilizat cercetarea statistică, folosindu-se, ca instrument de 

cercetare, ancheta statistică, prin intermediul chestionarului de opinie. Chestionarul a fost 

aplicat unui eşantion de 40 de persoane, turişti români şi străini, care au optat pentru hotelul 

Best Western Bucovina Club De Munte S.A. Chestionarul a fost utilizat pentru a măsura 

gradul de satisfacţie al turiştilor, vizavi de produsul turistic pentru care au optat. Chestionarul 

are un număr de 15 întrebări. 

În urma analizei rezultatelor anchetei s-au constatat următoarele: din cele 40 de 

persoane ce alcătuiesc eşantionul, 15 sunt turişti români şi 25 sunt turişti străini, 17 sunt de 

sex femeiesc şi 23 de sex bărbătesc. Luând în considerare întrebările principale ale 

chestionarului, o să vedem care este gradul de satisfacţie al turiştilor privind serviciile 

turistice oferite de hotelul Best Western Bucovina Club de Munte S.A. 

La întrebarea: „De câte ori călătoriţi pe an?‖, circa 50% dintre turişti chestionaţi au 

răspuns că ei călătoresc de 3-5 ori pe an. De aici rezultă faptul că turişti cazaţi la hotelul Best 

Western Bucovina Club de munte S.A. călătoresc destul de mult. 

La întrebarea: „Cum caracterizaţi condiţiile din hotelul nostru?", peste 50% din turişti 

au spus că condiţiile din hotel sun bune. Majoritatea turiştilor au optat şi pentru serviciul de 

alimentaţie pe lângă serviciul de cazare.     

Din rezultatele chestionarului rezultă că 50% din numărul turiştilor chestionaţi a 

afirmat  că oferta de servicii a hotelului este satisfăcătoare, iar 37,5% au afirmat că oferta este 

foarte bună. 57,5% din turişti cazaţi au agreat serviciile cu plată, iar restul de 42,5% pe cele 

fără plată. Din analiza datelor prezentate, se poate trage concluzia că majoritatea turiştilor cer 

servicii de calitate, având în vedere statutul hotelului Best Western Bucovina Club de Munte 

S.A. Cererea de servicii turistice diferă foarte mult în funcţie de perioada de cazare, grupul de 

turişti cazaţi şi ceea ce le poate oferi hotelul.  

Pe baza informaţiilor culese şi prelucrate, compartimentul marketing şi managerii 

acestei unităţi ar putea îmbunătăţii ponderea ocupată în cadrul pieţei zonale şi naţionale, prin 
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următoarele măsuri: 

• prestarea unui număr mai mare de servicii şi îmbunătăţirea calităţii acestora; 

• serviciile suplimentare oferite vor fi şi ele prezentate în pliante, broşuri, oferind mai 

multe informaţii asupra lor şi caracterizând în mod explicit calitatea serviciului oferit; 

• crearea unui punct de informare turistică şi asupra condiţiilor meteorologice din 

zonă, regiune şi ţară, starea drumurilor şi posibilităţile de ocolire a zonelor afectate; 

• personalul trebuie să înveţe să lucreze împreună – un departament să comunice cu 

celălalt departament.  

Segmentul de piaţă şi satisfacerea clientului sunt obiectivele majore  ale acestui hotel. 

Ele trebuie să fie îndeplinite de către toţi angajaţi hotelului. Privitor la serviciile turistice şi la 

modul lor de prestare, aprecierile turiştilor sunt pozitive pentru compartimentele: vânzări, 

recepţie şi în general pentru cei care îşi desfăşoară activitatea în spaţiile de cazare. Doar lipsa 

unui personal permanent în zona de restaurant ridică probleme periodic datorită fluctuaţiei.  

Personalul de la recepţie este foarte amabil, binevoitor şi se ocupă de fiecare turist în 

parte. Rezervarea – care trebuie consemnată pe un document – induce  următoarele obligaţii: 

 pentru hotelier: punerea la dispoziţie, la data prevăzută, a spaţiului de cazare 

pentru care şi-a dat acordul; 

 pentru client/ contractant: plata tarifului prevăzut. 

Nerespectarea condiţiilor convenite cu privire la dată, preţ etc. de către o parte sau de 

către cealaltă, atrage răspunderea materială. Pentru hotelier, chiar mai importantă se dovedeşte 

degradarea imaginii în rândul clienţilor, ceea ce-i va îndepărta pe viitor de hotel. De aceea, 

biroul rezervări este considerat a fi un sector cheie în cadrul acestui hotel.  

Ţinând cont de rezultatul acestei anchete şi de renumele câştigat al acestui hotel,  

suntem siguri că în cadrul lui se desfăşoară servicii de calitate la standarde de patru stele.  
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EVOLUŢIA CATERINGULUI ÎN ROMÂNIA 
 

Prof. Pandelea Luminiţa 

Colegiul Tehnic „Danubiana‖, Roman 
 

 

Apariţia şi amplificarea cererii de produs catering este determinată de următoarele 

elemente cauzale:  

- modificările în sfera socială, economică şi demografică din societatea modernă; 

- accentuarea participării femeilor la activităţile diverselor domenii din societate;  

- schimbările de optică privind alimentul şi alimentaţia, inclusiv obiceiurile 

alimentare;  

- modificarea atitudinii faţă de sacrificarea timpului liber pentru procurarea, 

prepararea şi servirea alimentelor;  

- accentuarea gradului de libertate a indivizilor societăţii moderne, creşterea 

mobilităţii sociale şi integrarea obiceiurilor alimentare ale unor etnii în cultura alimentară 

locală;  

- creşterea necesităţii de consum imediat, simplu, comod şi plăcut, acasă sau în 

societate, prin comandă directă sau prin telefon, fax, e-mail (home delivered);  

- scăderea vânzărilor de produse neadecvate consumului rapid, cu prelucrare 

minimală, simplă şi uşoară, cu dotarea limitată de la domiciliul propriu;  

- creşterea interesului faţă de o alimentaţie sănătoasă, dar deosebit de atractivă 

senzorial şi pecuniar. 

Multe dintre aceste elemente apar intercorelate ca efect. De exemplu, creşterea 

ponderii femeilor în volumul forţei de muncă determină mult mai puţin timp disponibil 

pentru planificarea şi realizarea meniurilor zilnice ale familiei. În acelaşi timp, creşterea 

bugetului familial, prin câştigurile aduse de femei, duce la creşterea puterii de cumpărare şi 

alocarea unei părţi importante din bugetul familial serviciilor catering, consumate în spaţiul 

ex-casnic. Un cuplu de soţi având cariere proprii, persoanele singure sau bătrânii preferă să 

consume produsul de catering, bun şi relativ ieftin, eliminând rutina pierderii câtorva ore 

preţioase în bucătărie. În plus, obiceiurile alimentare ale societăţii moderne au cunoscut 

modificări esenţiale. Cele trei mese ale zilei au fost înlocuite cu mese frugale, rapide, în care 

gustările tip snack sunt multiplicate de mai multe ori în zi (5-7 ori). Produsul catering a fost 

realizat special pentru această utilitate. În plus, traficul internaţional intens a dus la apariţia şi 

extinderea cererii de produse speciale, cu profil etnic, inedite şi exotice. 

Consumatorii societăţii moderne au devenit interesaţi de o alimentaţie sănătoasă şi 

diete hipocalorice. Cererea enormă de produse proaspete, fără conservanţi şi libere de aditivi, 

hipocalorice, bogate în fibre, cu un conţinut redus de grăsimi saturate şi colesterol, cu un 

conţinut redus sau zero de zahăr, sare, cofeină a încurajat sistemul de producţie catering să 

aducă modificările impuse în structura şi compoziţia alimentelor. 

Produsul de catering este menit să satisfacă nu numai necesităţile fiziologice ale 

organismului uman, ci urmăreşte şi satisfacţia psihologică, dată de valoarea de simbol a 

statutului social şi de prezentare atractivă, într-un cadru ambiental cât mai plăcut. 

Accentuarea laturii psihosociale a alimentului şi alimentaţiei explică succesul industriei de 

catering în translatarea consumului de alimente în sfera ex-casnică. Alimente sau meniuri 

speciale pot fi „la modă‖ la fel ca orice alt obiect de larg consum. A servi cel puţin una din 

mesele zilnice la un restaurant popular sau a-ţi invita partenerul de afaceri la un restaurant 

dintr-o reţea de lux reprezintă din start o emblemă a puterii financiare pe care o ai în 

societate, care stabileşte automat nivelul expectaţiilor de afaceri pe care îl pretinzi. Prin actul 
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alimentar se oferă consumatorului o reasigurare a poziţiei în societate pe care o are sau o 

pretinde. 

Tendinţele generale manifestate în cererea de catering sunt următoarele:  

- creşterea interesului pentru o alimentaţie sănătoasă;  

- creşterea cererii de alimente ale meniurilor vegetariene, mai ales în cazul 

persoanelor tinere;  

- un declin al cererii de carne roşie şi o accentuare a solicitării cărnurilor albe şi a 

peştelui;  

- creşterea cererii de alimente proaspete şi manifestarea unei reticenţe accentuate faţă 

de aditivi, arome şi coloranţi sintetici;  

- creşterea importanţei zonelor cu fumat interzis în restaurante, creşterea importanţei 

igienei şi curăţeniei în sistemele de catering, dezvoltarea accentuată a sistemelor de catering 

aferente liniilor de transport. 

Se spune că mâncarea gătită de altcineva este întotdeauna mai gustoasă, restaurantele 

îţi oferă luxul acesta, dar în afara confortului locuinţei. Ce se întâmplă atunci când nu vrei să 

părăseşti căminul, locul unde te simţi cel mai bine, sau vrei ca petrecerea să fie numai a ta, 

fără ochii unor străini cu care poate nu ai vrea să-ţi împarţi intimitatea? Răspunsul acestei 

întrebări este simplu: să angajezi o firmă de catering.  

Piaţa restaurantelor din România, care însumează 5.267 de firme cu activităţi în 

domeniu, a atins, anul trecut, valoarea de un miliard de euro, iar până în anul 2020 este 

estimată dublarea acesteia, potrivit unui studiu realizat de grupul Daedalus. 

Românii merg la restaurant în special pentru a se întâlni cu prietenii (67,1% dintre 

respondenţi). De asemenea, românii ies la restaurant cu familia aproape în aceeaşi proporţie 

cu partenerii de afaceri (10%, respectiv 7,8%). Din păcate, în România, din cauza puterii mici 

de cumpărare, obiceiul de business lunch este mult mai puţin dezvoltat decât în UE, unde 

oamenii merg la restaurant cu partenerii de afaceri aproape în aceeaşi proporţie ca şi cu 

prietenii. Calitatea preparatelor, promptitudinea şi atitudinea personalului reprezintă cei mai 

importanţi factori în alegerea unei locaţii. Numai nouă români din 100 au fost de mai mult de 

cinci ori într-o lună la restaurant, de asemenea, peste 70% dintre români preferă mâncarea 

româneasca, urmată de cea italienească şi cea asiatică. 

Condiţia esenţială de competitivitate într-un astfel de sector o reprezintă satisfacerea 

exigenţelor clienţilor printr-un meniu variat, de o calitate ireproşabilă, asigurarea unui 

ambient plăcut în incinta cofetăriei, gelateriei şi a mini-restaurantului precum şi 

promptitudinea livrărilor pentru serviciile de catering. 

Serviciile de alimentaţie publică au fost şi vor fi întotdeauna o afacere permisivă şi 

permeabilă, deci uşor de imitat şi deschisă competiţiei susţinute. Prin urmare şi riscul de 

faliment este destul de mare.  

În acest gen de activitate, influenţele generate de sistemul politic, politicile 

macroeconomice şi sistemul juridic nu au o importanţă majoră. Ceea ce contează cel mai 

mult sunt abilităţile managementului de a anticipa şi percepe tendinţele pieţei, de a satisface 

dorinţele clienţilor şi de a-i fideliza. 

După o bună perioadă de timp în care a existat o preferinţă generală pentru genurile de 

fast-food şi consumul de produse de patiserie şi cofetărie la domiciliu, se constată o tendinţă 

de reconsiderare a localurilor clasice şi de bun gust. În cadrul sectorului terţiar serviciile de 

alimentaţie publică ocupă locul 14 la nivel naţional, vânzările anuale fiind de aproximativ 

950.000.000 mii lei (potrivit unui studiu publicat în Buletinul Statistic nr.9/2010). În aceste 

condiţii, activitatea restaurantelor private reprezintă cca 90% din totalul activităţilor de 

alimentaţie publică.   

Începutul anilor 1990 aduceau, într-o Românie aflată la început de democraţie, o 

mulţime de afaceri şi idei noi, mare parte din ele venite din ţările dezvoltate din Europa. 
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Printre ele se găsea şi un concept relativ nou, acela de catering, care presupune furnizarea 

unor preparate culinare în diferite locaţii. Până în acel moment, singura formă de catering 

cunoscută în România erau serviciile oferite de câteva restaurante care organizau petreceri ce 

se desfăşurau în afara sălilor proprii. 

Paşii care se fac în industria de catering din România sunt mici. Dezvoltarea este 

frânată de lipsa de cultură a poporului român în gastronomie. Românul nu vrea să încerce 

ceva nou, însă  seriozitatea oamenilor este una dintre problemele importante ale domeniului.  

Sfârşitul anilor 1990 a adus însă o mare schimbare pe această piaţă, după introducerea 

bonurilor de masă. Acest lucru a dus la o adevărată explozie de firme de catering. Iniţial, 

aceste bonuri au fost concepute pentru a oferi salariatului o masă caldă la prânz, la sediul 

firmei, masă care era asigurată de firme specializate de catering, care primeau de la patron, 

pentru serviciile oferite, respectivele tichete. După un timp, ele şi-au pierdut scopul pentru 

care au fost făcute, pentru că sindicatele au insistat din ce în ce mai mult ca aceste tichete să li 

se dea în mână angajaţilor. Aceştia nu au mai avut interes să îşi plătească masa de prânz la 

firmă, preferând să asigure hrana întregii familii cu ajutorul lor. În acel moment, un număr 

mare de firme a dispărut de pe piaţă, pierzându-se domeniul de activitate. Au supravieţuit 

acelea care nu se ocupau în exclusivitate de catering şi au avut un alt punct de sprijin, de 

genul restaurante şi hoteluri, care chiar dacă nu mai aveau clienţi pentru livrări, rămâneau 

totuşi cu cei direcţi. De asemenea, au supravieţuit firme care se aflau de mai mult timp pe 

piaţă, cele cu tradiţie şi o calitate bună a produselor. 

Fiind un domeniu destul de vast, cateringul a oferit mai multe nişe, mai multe domenii 

de activitate, fiecare firmă alegând unul anume sau, uneori, împletind chiar două. Cel mai 

vast, mai mare ca număr de persoane care trebuie servite este cateringul industrial, care 

presupune livrarea de produse gastronomice la scară largă, în unităţi militare, spitale, şantiere, 

etc. Aici numărul de persoane servite poate ajunge până la cinci, şase mii. Mai nou însă, este 

o tendinţă clară a acestor clienţi de a-şi deschide cantine proprii, administrându-le singuri sau 

lăsând o firmă de catering să o facă, reducând astfel destul de mult costurile. 

Urmează apoi cateringul aerian, care este menit să asigure hrană pasagerilor care 

călătoresc cu avionul. Şi aici, marile companii aeriene au renunţat la serviciile firmelor 

specializate şi au început să deschidă propriile afaceri, departamente care se ocupă de acest 

aspect.  

Ca amploare şi număr de oameni care trebuie serviţi, cateringul de eveniment se 

situează pe treapta următoare. Acest domeniu este cel care a cunoscut şi cel mai mare succes 

în România, dezvoltându-se odată cu economia, deoarece clienţii sunt firmele mai mari sau 

mai mici. Acest tip de catering a încetat de ceva vreme să se limiteze la transportarea la locul 

evenimentului a mâncării. Evenimente ca recepţii, cocktailuri, petreceri de firmă, lansări de 

produse, inaugurări de sedii şi sucursale, prezentări de modă etc., devin o desfăşurare 

impresionantă de forţe, firmele de catering ocupându-se tot mai mult de orice aspect. Ele se 

implică în organizare, începând cu găsirea şi amenajarea spaţiului, personal, logistica 

necesară pentru a servi mâncarea în condiţii excelente, mergând uneori chiar şi până la 

publicitatea din jurul evenimentului şi coordonarea programului artistic: formaţie, orchestră, 

trupă de teatru, balet etc. 

Cateringul de prânz a căzut foarte mult în ultima perioadă, după ce a cunoscut acea 

explozie, din ce în ce mai puţine firme oferind angajaţilor săi masa de după-amiază. De ceva 

vreme, chiar angajaţii se ocupă de acest aspect, comandând la birou prânzul, de la firmele de 

catering cu livrare la domiciliu. Acest ultim domeniu a cunoscut şi el un avânt foarte mare, în 

ultimii ani, apărând din ce în ce mai multe afaceri de acest gen, cu specific divers, pe toate 

gusturile. De la mâncare chinezească la pizza şi de la delicatesele indiene la produse de 

patiserie franţuzească, oferta este foarte generoasă. 
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În urmă cu câţiva ani, cei care încercau să intre pe această piaţă se loveau de o 

problemă majoră şi anume lipsa materiei prime, a unor ingrediente speciale care trebuiau 

importate, crescând astfel preţurile. De acest impediment s-au lovit mai ales străinii care 

încercau să pună în aplicare reţetele cu care au fost învăţaţi sau românii care se întorceau 

acasă după mai mulţi ani petrecuţi afară. Importarea celor necesare presupune de multe ori 

costuri covârşitoare şi, nu de puţine ori, pentru supravieţuire, s-a ajuns la compromis. De 

asemenea, aparatura necesară nu s-a găsit de la început în România. 

O altă mare problemă care a fost şi care continuă să se facă simţită din ce în ce mai 

acut este lipsa personalului pregătit, soluţia în acest caz fiind aducerea profesioniştilor din 

străinătate pentru traininguri. Şi în prezent, chiar şi cele mai mari firme continuă să aducă 

pentru angajaţi nume mari de pe piaţa internaţională sau ii trimit la studii în exterior. 

Cei care au reuşit să supravieţuiască acestor impedimente se confruntă mai nou cu 

necesitatea alinierii la standardele Uniunii Europene, în ceea ce priveşte dotările, condiţiile de 

igienă în bucătărie, transport, depozitare etc. În plus, firmele de catering vor trebui să facă 

faţă unui client mult mai experimentat de acum înainte, fie el firmă din România care s-a 

învăţat deja cu aceste practici, fie el firma din străinătate care aşteaptă un nivel al serviciilor 

la fel de mare ca cel exterior. Clienţii care ştiu de acum ce vor, ce să ceară, vor ajuta şi ei la 

triere, mergând pe principiul că cererea poate să influenţeze oferta. 

Unde sunt mai multe firme de catering creşte amploarea evenimentului care poate fi 

contractat. Asociaţia de Catering din România a apărut tocmai pentru a răspunde acestei 

nevoi. Sorin Pitiş, preşedintele Asociaţiei de Catering din România, spune că această 

asociaţie s-a creat din dorinţa de a capacita evenimente foarte mari. Cel mai mare eveniment 

la care acesta a participat este un Revelion organizat în Bucureşti, la ROMEXPO, la care au 

fost deservite 7.500 de persoane de patru firme. Asociaţia a avut o tentativă de a intra în 

Cartea Recordurilor cu un mic de 21,5 metri.  Asociaţia va organiza o dată pe an un festival 

gastronomic cu specificul activităţii de catering. Fiecare firmă îşi va demonstra măiestria într-

o anumită ramură de producţie, la alegere. 

Trăind într-o epocă a vitezei, multe persoane nu au timp nici să ia masa de prânz.  

Oamenii de afaceri au ştiut cum să exploateze acest lucru şi astfel au luat naştere firmele de 

catering. În catering clientela este factorul cheie care dictează pulsul evenimentelor. Unele 

companii aleg să se concentreze asupra evenimentelor corporatiste (cocktail, gală, recepţie, 

conferinţă de afaceri), în timp ce altele mizează pe evenimentele private (nuntă, botez, 

aniversare, petrecere privată) sau pe ambele. 

Pe măsură ce solicitarea unui serviciu de catering tinde să devină o practică des 

întâlnită, firmele de profil se dezvoltă şi obţin profit. O firmă de catering poate fi pusă în 

funcţiune într-un timp destul de scurt. Investiţia iniţială constă în amenajarea unui spaţiu 

optim, a unei bucătării profesionale şi a spaţiilor anexă. Urmează dezvoltarea unei game de 

servicii şi punerea la punct a unei oferte cât mai diversificate de produse culinare. La 

înfiinţarea unei firme de catering trebuie obţinute avizul tehnic de funcţionare şi avizul 

sanitar, care se eliberează de către Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru 

Siguranţa Alimentelor. Locaţia este supusă inspecţiilor din partea instituţiilor abilitate să 

efectueze controale în unităţile cu profil alimentar. 

Baza activităţii unei firme de catering este oferta de produse culinare. Pentru a putea 

dezvolta o gamă cât mai variată de alimente este nevoie de echipamente şi dotări specifice,  

dar şi de personal care să aibă îndemânare şi imaginaţie. Bucătăria profesională trebuie să 

dispună de aragaze, cuptoare, plite electrice, grill-uri, tigăi basculante, maşină de tocat, 

feliatoare, maşină de tăiat cartofi şi legume, mixerul şi instrumentarul auxiliar. La acestea se 

adaugă echipamente de panificaţie şi patiserie (cuptoare rotative, maşini de foietaj, 

malaxoare), frigorifice şi cele de împachetare (pentru stocare şi livrare). 
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Adaptabilitatea şi promptitudinea în servicii reprezintă una din regulile de bază în 

această activitate. Cheia succesului unei firme de catering este oferta culinară. Mâncarea şi 

modul în care este prezentată şi servită fac diferenţa. Cu cât gama de produse este mai largă, 

cu atât creşte capacitatea de adaptabilitate la nevoile şi gusturile clienţilor.  

Pentru a organiza un eveniment, o firmă de catering are nevoie de timp. 

Comportamentul profesionist în această privinţă implică o foarte bună programare a 

sarcinilor de realizat, pe baza unor repere calendaristice şi orare. În activitatea de catering, 

soluţia pentru a fi în egală măsură rapid şi eficient şi a oferi alimente gustoase o reprezintă 

folosirea unor reţete speciale de produse uşor de realizat, dar şi de consumat. Pentru ca 

evenimentul să se ridice la nivelul aşteptărilor, se impun discuţii pentru stabilirea meniului, a 

numărului de persoane participante, a decorării spaţiului şi a altor aspecte de ordin practic. 

Pentru a fi uşor de găsit şi pentru o oferi posibilitatea clienţilor să vadă o listă a 

produselor şi serviciilor oferite, o firmă de catering care se respectă trebuie să se promoveze 

cât mai bine. 

Acest tip de firme a cunoscut repede succesul şi în ţara noastră. Astfel de servicii sunt 

oferite de restaurante, de hoteluri, dar şi de firme a căror singur domeniu de activitate este 

cateringul. Tot mai multe persoane aleg să apeleze la serviciile acestor firme, fiind o opţiune 

comodă şi rentabilă. Această piaţă creşte vertiginos, de la un an la altul. Au contribuit la 

dezvoltarea acestui segment de afaceri atât tichetele de masă oferite de patronii angajaţilor, 

cât şi noul trend de amplasare a unor clădiri de birouri în afara zonelor rezidenţiale. Existând 

numeroase firme care îşi au sediul şi birourile departe de centrul oraşului, pentru angajaţi este 

mai rentabil să comande mâncare decât să se deplaseze până în oraş, ceea ce i-ar costa şi 

timp, dar şi bani în plus. Oamenii apelează la aceste firme atât pentru cateringul de prânz, cât 

şi pentru cateringul de eveniment.  

Cateringul de prânz este servirea mesei de prânz la birou sau acasă, transportul la 

adresa solicitată fiind asigurat gratuit de cele mai multe dintre firme. Cei interesaţi pot primi 

o listă cu variante de meniuri pentru întreaga săptămână. Preţurile sunt şi ele destul de 

rentabile, fiind apropiate de cele de la restaurante unde se poate servi meniul zilei. Marile 

companii încheie contracte cu firmele de catering pentru a asigura masa de prânz pentru 

angajaţi.  

Cateringul pentru evenimente a crescut, în condiţiile în care s-a dezvoltat şi piaţa şi 

mulţi dintre clienţi au trecut de la organizarea evenimentelor în cadrul companiei, la hoteluri, 

după care au început să îşi dorească evenimente cu personalitate, locaţii mai speciale şi, ca 

furnizori de mâncare, firmele de catering. 

Cateringul de eveniment aduce cele mai mari profituri. Tarifele sunt mai mari faţă de 

cateringul de prânz. Este vorba despre asigurarea mesei pentru diferite evenimente festive, 

petreceri, cocktail-uri, recepţii, inaugurări de sedii şi sucursale, prezentări de modă şi multe 

altele. Sunt puse la dispoziţia clienţilor tot felul de meniuri, care mai de care mai diversificate 

şi mai exotice. La o comandă mai mare, sunt firme care acordă şi reduceri.  

Sezonul de vârf în catering începe în noiembrie şi durează până în februarie. Luna 

decembrie este luna de vârf în activitatea de catering. Cel mai bine simt acest lucru firmele 

specializate care sunt profilate pe organizarea de evenimente. Cea mai mare creştere a 

activităţii din luna decembrie este datorată petrecerilor de Crăciun organizate de firme, 

fenomen ce se generalizează. În perioada Crăciunului şi a Revelionului se cer preparatele 

tradiţionale româneşti: produse din porc, curcan, tobă, caltaboşi şi chiar şorici.  

În luna decembrie cresc comenzile şi pentru acasă, nu doar pentru petrecerile date de 

firme. Fiecare firmă are un plafon pe care şi-l impune ca să livreze o masă acasă. De 

exemplu, la nivel local, administratorul firmei de catering  „Hanu Ancuţei‖, din cadrul SC 

„TUROAG‖ SA Roman, Lenuţa-Nuţa Chiriac, acceptă comenzi începând de la 300-350 lei. 
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Termenele pentru satisfacerea unei comenzi s-au scurtat foarte mult. Chiar şi cu 24 de 

ore înaintea evenimentului, clienţii pot apela la o firmă specializată. În cazul evenimentelor 

care implică un număr mare de persoane, clienţii trebuie să apeleze la firmele de catering cu 

cel puţin două zile înaintea evenimentului. 
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SĂRĂCIA EXTREMĂ DUCE LA EXCLUZIUNE SOCIALĂ. COPIII AU 

DREPTUL LA EDUCAŢIE ŞI VIAŢĂ DECENTĂ 
 

Prof. Lipan Roxana 

Colegiul Tehnic „Ion Creangă‖, Târgu-Neamţ 

 

 
Să luăm povara grea a sărăciei de pe umerii copiilor României. 

 

INTRODUCERE 

Inegalităţile sociale şi sărăcia sunt realităţi inerente oricărei societăți umane cu un 

grad minim de diversificare, deoarece bunurile de valoare (materiale sau simbolice) nu sunt și 

nici nu pot fi distribuite în mod egal membrilor societății.  
Inegalitatea averilor face ca un procent mic al populației să dețină un procent 

disproporționat din avuția respectivei societăți, în timp ce la capătul opus al scalei sociale se 

află întotdeauna un procent mai mare sau mai mic de oameni ce au insuficiente resurse pentru 

a supraviețui sau supraviețuiesc în condiții precare. Sărăcia are evidente efecte negative 

asupra tuturor societăților. 

Cei mai afectați de sărăcie sunt copiii, deoarece ei depind în totalitate de adulți și sunt 

la dispoziția și decizia acestora. În multe cazuri, părinții sunt la rândul lor inadaptați social, 

fără soluții concrete care să ducă la acoperirea nevoilor primare ale familiilor lor, fără acces 

sau dorință de a se informa, care duce în final la complacerea în mediul și situațiile în care se 

află. Copiii suferă de lipsuri inimaginabile pentru unii dintre noi și mulți fug de acasă în 

momentul în care cred că se pot descurca singuri sau în situațiile nefericite de violență și 

abuz. Din păcate, acest lucru nu îi salvează, ci îi conduc către o altă formă de abuz din partea 

altora și vor ajunge într-o forma modernă de sclavagism de la cel sexual, la cerșetorie și 

muncă ilegală.  

Veți spune, pe bună dreptate, că este un drum fără ieșire. Însă fiecare dintre noi putem 

face ceva pentru un copil aflat într-o asemenea situație. Întâi îl identificăm, ceea ce nu va fi 

foarte greu pentru noi profesorii, apoi căutăm mijloace simple de a-l ajuta, fără a scoate în 

evidență în fața clasei lucrul acesta. E bine să evităm a le da bani (pentru că e mai ușor, 

pentru că el știe ce are nevoie sau pentru că, de fapt, evităm să ne implicăm prea tare din 

teamă, superstiție sau indiferență). Cred sincer că putem să facem mici acțiuni pentru noi cu 

mare impact pentru astfel de copii care să le facă viața mai ușoară și să le ofere o viziune 

pozitivă asupra vieții (nu toată lumea vrea să le facă rău). 

 

TERMENUL 
SĂRĂCÍE, (5) sărăcii, s. f. 1. Lipsa mijloacelor materiale necesare existenței; starea, viața celui sărac 

(1). ◊ Expr. Sărăcie lucie (sau cu luciu, neagră) = sărăcie mare, totală. A-și vedea de sărăcie = a-și vedea de 

treabă, a nu se amesteca în afacerile altuia. 2. Starea unui loc sărac, neproductiv. 3. Aspect sărăcăcios. 4. 

Cantitate mică, nesatisfăcătoare (din ceva); lipsă.  5. (Fam.) Epitet depreciativ sau injurios dat unui lucru sau 

unei ființe fără valoare. – Sărac + suf. -ie‖ (Sursa: DEX '09)  

 

STATISTICI 

Statistica, această știință economică cu aplicabilitate în mai toate aspectele vieții, are 

ceva important de spus și în subiectul acesta abordat de noi. Se fac comparații pe ani, pe țări, 

pe zone și pe grad de sărăcie. Indicatorii de calcul au fost folosiți de specialiști de la Institutul 

de Cercetare a calității Vieții, de la UNICEF, de la instituțiile guvernamentale, de la 

universități, cu scopul de a putea afla care este situația reală a României, aflată în al treilea 

deceniu de la căderea economiei de comandă. 

http://dexonline.ro/surse
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Informațiile furnizate sunt cutremurătoare, în special din pricina prezenței copiilor în 

aceste grave realități ale zilelor noastre. Suntem cu toții convinși că nu vom eradica sărăcia, 

dar putem face ceva pentru un seamăn de-al nostru despre care știm (și poate uneori ne facem 

că nu știm) că trăiește în lipsuri și are copii buni care vor mai mult de la viață decât un codru 

de pâine. 

Un copil român din trei este sărac, deşi provine din familie în care părinţii muncesc. 

Strategia naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului arată că fenomenul 

afectează şi unu din cinci copii din gospodării în care adulţii lucrează mai mult de 80% din 

timpul activ. Rata sărăciei copiilor din gospodării în care adulții muncesc a crescut de la 

29,1% în 2007 la 32,6% în 2012 

Aproape unul din zece copii trăieşte în gospodării fără locuri de muncă. Riscul de 

sărăcie relativă în rândul adulților care lucrează și au copii în întreținere este mai mult decât 

dublu în România față de UE27: 23,4%, față de 11,5% în 2012. În total, 52,2% dintre copiii 

români se află în risc de sărăcie sau excluziune socială, fiind al doilea cel mai ridicat nivel din 

UE27, după Bulgaria.  

De asemenea, în România se înregistrează una dintre cele mai ridicate diferențe din 

Europa între nivelul riscului în cazul copiilor şi cel înregistrat pe ansamblul populației 

(41,7% în 2012). Cel mai ridicat risc se înregistrează în grupa de vârstă 12-17 ani (54,8%) şi 

5-11 ani (52,5%). 

„Riscul sărăciei și excluziunii sociale crește considerabil în gospodăriile cu mulți 
copii (72,5% dintre gospodăriile cu doi adulți și trei sau mai mulți copii) sau în cele 

monoparentale (60,7%), acestea fiind cele mai afectate. În general, indiferent de structura 

gospodăriei, prezența unui copil crește considerabil vulnerabilitatea economică", se arată în 

Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului. 

 

ASEZARE GEOGRAFICĂ 

Cele mai sărace judeţe din România sunt poziţionate în sudul ţării, pe o bandă care 

începe din judeţul Brăila şi se termină cu judeţul Mehedinţi, trecând prin Ialomiţa, Călăraşi, 

Giurgiu, Teleorman, Olt, Dolj şi Vâlcea.  

Curios lucru, în această zonă lucrează cele mai mari şi moderne ferme cerealiere din 

România, ceea ce înseamnă că nu-i de ajuns să răsară câteva vârfuri, dacă plusvaloarea nu 

este distribuită populaţiei ocupate în agricultură, al cărei procent depăşeşte 40%.  

În Moldova, cele mai slab dezvoltate rămân Vaslui şi Botoşani. Atenţie, însă, estul 

ţării n-a ieşit cu totul din pericolul pauperităţii: exceptând Suceava, Neamţ şi Galaţi, 

considerate judeţe superior, respectiv mediu dezvoltate, celelalte zone sunt încă inferior 

evoluate în mediul rural (Iaşi, Bacău, Vrancea), bandă care se continuă cu Buzău (Muntenia) 

şi Tulcea (Dobrogea).  

Transilvania, Banatul, Crişana, Maramureşul şi zona colinară din Muntenia au un 

standard rural de viaţă superior. Cele mai dezvoltate comune din România se găsesc în 

judeţele Ilfov, Prahova, Braşov, Sibiu, Mureş şi Timişoara. 

Maria Bogdan, revista „Lumea satului‖, nr.14, 16-31 iulie 2013 

 

EDUCAŢIA 

Părăsirea timpurie a şcolii (PTS) este definită în România ca procentul tinerilor cu 

vârste de 18 - 24 de ani care, după finalizarea clasei a VIII-a, nu mai urmează nicio altă formă 

de şcolarizare. În 2013, rata PTS a fost de 17,3%. 

În România, părăsirea timpurie a şcolii predomină mai ales în rândul anumitor grupuri 

aflate în situaţie de risc, în special tineri din comunităţile rurale. Ratele de abandon şcolar 

explică doar parţial fenomenul PTS, dar oferă o imagine alarmantă: în cifre reale, 

aproximativ 12.000 de elevi din învăţământul primar şi peste 28.000 din învăţământul 
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secundar inferior părăsesc sistemul în fiecare an. De fapt, dacă analizăm o singură grupă de 

vârstă, numai 84% dintre elevii înscrişi în clasa întâi în 2004 se mai află în şcoală la 

finalul clasei a opta. 
 

JUDETUL NEAMŢ 

In județul nostru, în luna septembrie 2014, nu s-au prezentat deloc la cursuri 280 

de elevi. Conform studiilor ISJ, începutul de an şcolar apare întotdeauna cu cifre mari pentru 

abandon, pentru că sunt mulţi elevi care se înscriu, dar  în timp se reorientează şi nu se mai 

prezintă la şcoală. 

„Principalul motiv al abandonului şcolar este lipsa resurselor materiale necesare 

susţinerii elevilor la cursuri, imposibilitatea asigurării transportului către unitatea de 

învățământ, plata unei chirii/ internat‖, se menţionează într-un studiu al ISJ. 

Surse: DGASPC Neamţ, ziarul evenimentul.ro, 20.11.2014 

 

Alte motive: 

 plecarea părinților în străinătate; 

 repetenţia; 

 integrarea insuficientă în colectivul clasei de elevi; 

 lipsa implicării familiei în sprijinirea parcursului şcolar; 

 dezorganizarea familiei; 

 intrarea pe piaţa muncii; 

 modelul educaţional oferit de fraţii mai mari ce au renunţat timpuriu la 

educaţie; 

 mariajul timpuriu; 

 apariţia unui copil.  

 

CONCLUZII 

Acest articol este departe de a fi un studiu după toate rigorile academice. Este un colaj 

de informații prezentate de specialiști în domeniu. Prezentarea de față se dorește a fi un apel 

de trezire și implicare socială. Ne propunem să aducem mai aproape în conștiința noastră 

publică, a profesorilor, faptul că educăm oameni din toate păturile sociale și putem face mai 

mult pentru unii din elevii noștri aflaţi în situaţii cu nevoi speciale sau situaţii de risc. 

Abordările în stilul „ajută-i, căci nu se știe când ajungi acolo‖ sau „avem prea puține 

posibilități, nu putem‖ nu sunt constructive, dar implicarea pozitivă în viața unui copil 

sărman nu va rămâne fără urmări. Este un caz de „win – win‖ (câștigă și o parte și cealaltă). 

Și pentru că mai e puţin până la sărbătoarea Sfintelor Paşti: să ne bucuram cu toţii de 

sărbători şi să ajutam un copil să se bucure şi el.  

 

COPIII AU NEVOIE: 

de nutriție  

de ocrotire 

şi, bineînțeles, de EDUCAŢIE. 
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IMPORTANŢA CONCEPTULUI DE LEADERSHIP ÎN EDUCAŢIE  
 

Director, prof. Cojocariu Karina-Ingrid 

Liceul „Vasile Conta‖, Târgu-Neamţ 

 

 

Rezumat 

Alături de management educaţional, evoluţia şcolii româneşti din ultimii ani, în 

contextul unui efort de descentralizare, pare a cere introducerea unui nou concept, 

leadership, care reflectă o altă viziune despre modul de angajare a directorului unei instituţii 

de învăţământ faţă de obiectivele organizaţiei pe care o conduce, pe o piaţă a educaţiei 

aflată într-o continuă competiţie. Astfel, se cere ca directorul să fie nu doar un bun manager, 

ci şi un bun lider, care să ia deciziile corecte şi să impună o viziune clară asupra obiectivelor 

pe care şi le asumă unitatea de învăţământ pe care o conduce.  

Cuvinte-cheie: leadership, management educaţional,educaţie, viziune  

 

Ce înseamnă managementul educaţional?  

Managementul educaţional este un domeniu de studiu care se ocupă cu modul de 

operare al organizaţiilor educaţionale. Pentru început, ar fi util să definim conceptul de 

organizaţie educaţională, pentru că, pornind de aici, vom putea identifica câteva elemente 

cheie ale managementului educaţional. M. Vlăscereanu defineşte organizaţia educaţională 

drept „un sistem structurat de interacţiune a oamenilor în scopul realizării unor obiective 

comune‖. Pentru E. Păun, organizaţia educaţională este definită ca „un sistem de activităţi 

structurate în jurul unor finalităţi (scopuri, obiective) explicit formulate, care antrenează un 

număr mare de indivizi ce deţin statute şi roluri bine delimitate în cadrul unei structuri 

diferenţiate, cu funcţii de conducere şi coordonare a activităţilor‖. Aşadar, reţinem faptul că 

managementul educaţional se defineşte în funcţie de finalităţi – scopuri şi obiective.  

Nu există o definiţie acceptată a termenului, aceasta pentru că dezvoltarea sa 

conceptuală este produsul unor discipline care includ sociologia, ştiinţele politice, economia 

sau managementul. O primă definiţie evidenţiază faptul că managementul educaţional este „o 

funcţie executivă menită a îndeplini o politică educaţională‖. Trebuie făcută însă o diferenţă 

între managementul educaţional centrat pe îndeplinirea unor politici educaţionale şi 

leadership educaţional care pune în centrul său responsabilitatea pentru formularea de 

politici educaţionale şi, atunci când este cazul, pentru transformarea organizaţiei. Conform 

unei alte concepţii, managementul educaţional reprezintă un set de activităţi orientate către o 

utilizare eficientă şi efectivă a resurselor organizaţionale pentru a putea fi atinse scopurile 

acesteia.  

Astfel, ţelul managerul din domeniul educaţiei trebuie să fie îndeplinirea scopurilor 

sau a obiectivele educaţiei trasate de către organizaţia superioară lui, respectiv Ministerul. 

Managementul pentru atingerea unor scopuri educaţionale este vitală, dar aceasta trebuie să 

se facă şi în concordanţă cu scopurile convenite de către şcoală şi comunitatea respectivă. Un 

management educaţional de succes presupune o legătură strânsă între valori, scopuri, strategii 

şi activităţile de zi cu zi.  

Aşadar, conform Ancăi Tîrcă, managementul este „activitatea complexă de concepere, 

pregătire, organizare, coordonare și administrare a elementelor implicate în atingerea unor 

obiective. Acesta reprezintă un proces conștient de conducere și coordonare a acțiunilor și 

activităților individuale și de grup, precum și de mobilizare și alocare a resurselor unei 

organizații (umane, materiale, de spațiu și de timp) în vederea îndeplinirii obiectivelor 
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acesteia în concordanță cu misiunea, finalitățile și responsabilitățile sale economice și 

sociale‖. 

 

Ce înseamnă leadership-ul educaţional? 

În ultimii ani, s-a observat o trecere treptată la accentul pus pe conceptul de manager 

educaţional pe acela de leadership educaţional. Este vorba despre o schimbare de paradigmă, 

care presupune o altă înţelegere a rolului managerului/ directorului de şcoală. Pentru o mai 

bună înţelegere a acestui concept, vom încerca o definire cât mai complexă a sa.  

 

a. Leadership ca influenţă 

Un element central în multele definiţii date conceptului de leadership stipulează 

faptul că acesta presupune un proces de influenţă. Atunci când s-a încercat definirea sa, s-a 

căzut de acord asupra următoarelor caracteristici: 

 rolul de lider al directorului de instituţie de învăţământ pune un accent mai ridicat 

pe influenţă şi mai puţin pe autoritate. Ambele trimit la ideea de putere, însă 

leadership-ul poate fi atribuit mai multor persoane din şcoală.  

 rolul de lider al directorului de instituţie de învăţământ intenţional. Persoana care 

caută să-şi exercite influenţa face acest lucru pentru a atinge nişte scopuri.   

 influenţa poate fi exercitată de grupuri, ca şi de indivizi. Acest lucru sprijină ideea 

de leadership distribuit.  

 

b. Leadership-ul şi valorile  

Conceptul de leadership este strâns legat de valorile pe care o instituţie şcolară le 

promovează. Liderilor li se cere să îşi bazeze acţiunile pe nişte valori personale şi 

profesionale clare. Leadership-ul porneşte de la caracterul liderilor şi se exprimă în valori 

personale, conştiinţă şi abilităţi morale şi emoţionale. Liderii buni sunt informaţi de şi 

reuşesc, la rândul lor, să comunice un set clar de valori personale şi educaţionale, care 

reprezintă scopurile lor morale, pentru o bună orientare a activităţii din şcoală. 

  

c. Leadership şi viziune 

Viziunea reprezintă un element esenţial al unui leadership de calitate. Atât părinţii, cât 

şi profesorii se aşteaptă ca directorul să exprime o viziune clară despre rolul şcolii, 

aşteptându-se în acelaşi timp şi la o planificare riguroasă a activităţii care să poată duce la 

îndeplinirea acelei viziuni. Aceste proiecte/ planuri arată nivelul ridicat de sprijin, din partea 

tuturor factorilor implicaţi, pentru noţiunea de leadership ca viziune. Planul operaţional 

reprezintă mijlocul prin care vor fi atinse ţintele strategice şi este conceput şi realizat pe 

termen scurt – până la un an. După analiza tuturor ţintelor strategice va rezulta o listă de 

acţiuni care contribuie la realizarea ţintelor propuse în planul de dezvoltare instituţională, în 

anul şcolar respectiv. 

Este evident faptul că articularea unei viziuni clare are potenţialul de a duce la 

dezvoltarea şcolii. Problema care se pune este în ce măsură liderii unei şcoli sunt capabili să 

dezvolte o anumită viziune pentru şcoala lor, având în vedere faptul că există o prescriere 

ministerială clară atât a curriculumului, cât şi a conţinuturilor.    

 

 

Distincţii între leadership educaţional şi management 

În ansamblu, se înţelege prin leadership influenţarea acţiunii altora în vederea 

atingerii scopurilor dorite. Liderii sunt oameni care influenţează scopurile, motivaţiile şi 

acţiunile altora. Frecvent, ei iniţiază schimbări pentru a atinge un anumit scop. Pentru 

leadership este nevoie de ingeniozitate, energie şi multe abilităţi.  
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A manageria înseamnă a menţine în mod eficient şi efectiv stabilimentele 

organizaţionale curente. În timp ce a manageria presupune uneori şi abilităţi de lider, în 

general, acest rol tinde către menţinere şi mai puţin către schimbare. Ambele sunt valoroase şi 

trebuie să se ţină cont de momentul când sunt exercitate, căci vremuri diferite cer abilităţi 

diferite.  

Atât leadership-ului cât şi managementului trebuie să li se dea o proeminenţă egală în 

şcoală dacă se vrea ca şcolile şi liceele să funcţioneze eficient pentru a-şi atinge scopurile. 

Este la fel de important să te asiguri că inovaţiile au fost implementate eficient, dar şi că 

funcţiile de zi cu zi ale şcolilor sunt îndeplinite cu corectitudine şi eficacitate. A manageria şi 

a fi lider sunt două funcţii la fel de importante.  

 

Descentralizare şi leadership 

Un aspect cheie pentru o bună funcţionare a directorului ca lider este gradul de 

descentralizare din cadrul sistemului de educaţie. Sistemele puternic centralizate tind a fi 

birocratice şi nu permit o libertate prea mare şcolilor sau comunităţilor locale. În acest 

condiţii, rolul de lider al directorului se reduce considerabil. Sistemele de învăţământ 

descentralizate acordă o putere mai mare etajelor administrative aflate în  subordinea lor.  

Centralismul birocratic presupune concentrarea puterii în jurul unei figuri autoritare 

centrale, căreia i se acordă dreptul de a lua decizii, lăsând doar câteva programe de rutină de 

implementat etajelor administrative inferioare. Ministerul poate lua deciziile într-o manieră 

foarte detaliată când vine vorba despre obiective, curriculum şi materialele şi mijloacele 

acceptate, fişele posturilor, admiterea elevilor, certificatele acordate, finanţe, buget şi 

inspecţii sau evaluări pentru a fi monitorizată performanţa.  

Descentralizarea implică un proces de reducţie a rolului central pe care guvernul îl 

joacă în planificarea şi furnizarea educaţiei. Aceasta poate lua multe forme.  

 

Semnificaţia contextului educaţional  

Este foarte important ca liderii şi managerii să se concentreze pe aspectele 

educaţionale specifice muncii lor. Scopul unei şcoli este de a promova o predare şi o învăţare 

eficace. Activitate managerilor trebuie să se centreze asupra felului cum se produce învăţarea 

şi să promoveze un plan instituţional care să permită şcolii să se impună într-o societate 

caracterizată de o competiţie acerbă a furnizorilor de educaţie. A lua în considerare părerile 

părinţilor, ale elevilor, ale comunităţii locale reprezintă cea mai bună cale de a crea o 

instituţie educaţională puternică şi competitivă.  

Realităţile ultimilor ani: descentralizarea treptată, finanţarea per elev, ponderea 

scăzută a reprezentanţilor şcolii în Consiliul de Administraţie arată că rolul de manager ce se 

atribuie directorului trebuie să devină o realitate, o condiţie fără de care şcoala riscă să piardă 

elevi, tocmai pentru că este lipsită de viziune şi de lideri care să ia deciziile potrivite.    

 

Concluzii 

Un management şi un leadership eficace sunt esenţiale dac se vrea ca şcolile şi liceele 

să atingă o arie mare de obiective care le sunt fixate de investitori, respectiv guvernele care 

acordă cea mai mare parte a finanţării pentru sistemul public de învăţământ. Într-o economie 

din ce în ce mai puternic globalizată, o forţă de muncă educată este vitală pentru menţinerea 

şi creşterea competitivităţii. Societatea se aşteaptă ca şcolile, liceele şi universităţile să 

pregătească persoane gata pentru angajare. Într-un mediu aflat în plină schimbare, profesorii, 

liderii şi managerii lor sunt persoane cărora li se cere să producă o educaţie la standarde 

înalte.  

Liderii de succes îşi centrează activitatea asupra învăţării, care reprezintă unicul şi 

principalul scop al organizaţiei educaţionale. De asemenea, aceştia au de înfruntat presiuni 
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foarte puternice asupra laturii de business a şcolii, care trebuie să înveţe să îşi folosească în 

mod eficient resursele. Cum aceste presiuni se intensifică, liderilor şi managerilor li se cere o 

bună înţelegere a activităţii manageriale dintr-o perspectivă complexă, lucru care presupune 

abilităţi şi forţă de a-şi susţine instituţia.  

Directorilor, directorilor adjuncţi şi membrilor aparatului administrativ li se cere o 

bună cunoaştere a teoriei şi a practicii activităţii de management educaţional. Competenţa 

presupune atât o apreciere corectă a conceptelor, cât şi o înclinaţie către acţiuni de succes.  
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Am ales acest subiect din dorinţa de a scoate 

la lumină un segment important al istoriei naţionale – 

represiunea din timpul regimului comunist –, care nu 

a fost până acum prea mult explorat de istorici şi 

cercetători. Lucrarea de faţă este adresată publicului 

larg, dar şi specialiştilor, fiind, fără pretenţii, o 

încercare documentată de punere în lumină a unei 

felii de istorie locală ce merită a fi cunoscută în 

detaliu. Am scris-o şi cu gândul că istoria se repetă, 

iar cine uită trecutul nu cunoaşte nici prezentul şi nu 

poate anticipa nici viitorul. 

Am evidenţiat, de-a lungul acestei lucrări, 

grupurile de rezistenţă şi acţiunile acestora, revoltele 

ţăranilor împotriva colectivizării, dar şi viaţa din 

lagărele de concentrare în care erau trimişi cei 

consideraţi „chiaburi‖ ori care s-au împotrivit 

regimului comunist, cei care au avut inteligenţa şi 

cunoştinţele despre ceea ce înseamnă să trăieşti într-un regim totalitar. Lucrarea de faţă 

cuprinde şi un dicţionar al celor arestaţi, condamnaţi şi întemniţaţi, de la oameni simpli – 

ţărani, femei, tineri – până la intelectuali. Un capitol aparte îl reprezintă cel dedicat Bisericii 

întemniţate, clerului arestat şi întemniţat.  

Aflată în rândul subiectelor tabu pentru istoriografia română din perioada comunistă, 

mişcarea de rezistenţă armată anticomunistă din România s-a bucurat, după 1990, de un 

interes aparte atât din partea specialiştilor (mai ales istorici, dar şi sociologi, psihologi), cât şi 

din partea publicului larg. În perioada 1945-1964 au fost pedepsite cu închisoare 73.310 de 

persoane, dintre care 335 au primit pedeapsa cu moartea. Alte 24.905 de persoane au fost 

anchetate, iar în lagăre de muncă au fost trimise 21.068 de persoane. Numărul de persoane 

moarte în detenţie este de 3847, dintre care 2851 au decedat în timpul executării sentinţei, 

203 în timpul anchetei, 137 fiind condamnate la moarte, iar 656 în lagărele de muncă. 

O altă statistică arată că în perioada 1950-31 martie 1958 au fost arestate 75.808 

persoane, fiind comandante 73.636. În aceeaşi perioadă, 22.007 persoane au fost trimise în 

lagăre de muncă, iar între 1949 şi 1958, 60.000 de persoane au avut domiciliul forţat. Surse 

independente dau cifre diferite pentru aceeaşi perioadă, când au avut loc 134.150 de procese 

politice, fiind implicate 549.400 de persoane. 

În vederea realizării unei analize obiective a mişcării de rezistenţă, trebuie, inevitabil, 

identificate mecanismele de gândire care au condus persoane cu o origine socială foarte 

diversificată şi cu o experienţă, educaţie şi orientare politică cel puţin la fel de variată să ia o 

decizie atât de importantă ca aceea a formării/ alăturării unui grup de rezistenţă. În ce ne 

priveşte, considerăm că, pe fondul nemulţumirilor şi tensiunilor acumulate, cel mai adesea 

decizia de a pleca în munţi era precipitată de iminenţa arestării persoanei respective.  

O altă cauză a fost reprezentată de idealismul unor tineri a căror educaţie şi formaţie 

profesională nu le permiteau să accepte pasivi constrângerile ideologice impuse de regim.  
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De asemenea, una dintre motivaţiile cu o pondere importantă în constituirea unor 

nuclee de rezistenţă sau în izbucnirea unor revolte împotriva regimului au reprezentat-o 

nemulţumirile de ordin social-economic. 
Convingerile religioase s-au numărat printre cauzele care au potenţat dezvoltarea 

rezistenţei anticomuniste. Desfiinţarea cultului greco-catolic la 1 decembrie 1948 şi măsurile 

de prigoană luate împotriva unor credincioşi şi preoţi ai acestui cult au provocat şi ele 

plecarea în munţi a unor persoane urmărite de Securitate sub denumirea de „nereveniţii‖. Tot 

din motive religioase, au plecat în munţi sau au sprijinit lupta armată anticomunistă şi 

credincioşi şi ierarhi ortodocşi sau neoprotestanţi.  

 Un alt factor care i-a determinat pe mulţi români să organizeze sau să adere la un grup 

de rezistenţă l-a reprezentat încrederea într-o intervenţie americană împotriva 

comunismului.  

După ce am enumerat mai sus principalii factori care au determinat constituirea sau 

alăturarea la grupurile de rezistenţă, scopul principal urmărit de aceste grupări poate fi uşor 

evidenţiat: înlăturarea regimului comunist instituit în România. Dacă acesta era scopul 

final al mişcării de rezistenţă, trebuie menţionat că cele mai multe dintre grupări erau 

conştiente că, singure, nu vor putea niciodată să răstoarne regimul. Prin urmare, majoritatea 

grupurilor au urmărit menţinerea în stare de libertate a membrilor, constituirea unor depozite 

de armament şi muniţie şi realizarea unei reţele de sprijin în zonele limitrofe. Aceste 

obiective imediate erau subsumate viitoarelor acţiuni de gherilă ce urmau a fi întreprinse în 

momentul izbucnirii unei confruntări militare între Uniunea Sovietică şi Occident. Ca 

obiective conexe pot fi amintite menţinerea unei stări de neîncredere în regimul comunist, 

terorizarea activiştilor de partid şi efectuarea unor acte minore de sabotaj. La nivel de intenţie 

pot fi amintite şi lichidarea liderilor comunişti, controlul circulaţiei pe unele drumuri 

naţionale sau distrugerea unor poduri, tunele, linii telefonice. 

Toate aceste posibilităţi trebuie folosite cu maxim discernământ, întrucât, „studiind 

moştenirea dictaturii, ţi se reaminteşte realist cât de dificil este să stabileşti orice adevăr 

istoric. În particular, după o astfel de schimbare de regim, descoperi cât de profund 

neîntemeiată este orice mărturie retrospectivă‖. 

Este bine să ne amintim de ceea ce s-a petrecut în perioada comunistă şi să reflectăm 

asupra acestor întâmplări pentru a nu repeta greşelile care au dus la moartea a mii de români.  

Ca o concluzie finală, credem că toţi cei care studiază şi valorifică teribilul episod al 

mişcării de rezistenţă armată anticomunistă trebuie să aibă în permanenţă în memorie 

cuvintele lui Cornel Drăgoi, fost membru în gruparea Arsenescu-Arnăuţoiu: „Important este 

să spunem numai ce ştim sigur; nu este nevoie să strecurăm… să hiperbolizăm. Faptele 

noastre sunt oricum destule ca să facă o istorie‖. 
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Sistemul de învăţământ trebuie să se concentreze, în primul rând, asupra dezvoltării 

unor competenţe de nivel înalt, a abilităţilor antreprenoriale şi a competenţelor generale, 

pentru a crea condiţiile necesare creşterii productivităţii şi mobilităţii forţei de muncă. 

Calitatea învăţământului reprezintă punctul de pornire şi primul pas către o economie 

puternică şi eficientă. Necesitatea orientării sistemului de învăţământ, în mai mare măsură, 

către pregătirea profesională continuă şi către serviciile educaţionale prestate în parteneriat cu 

agenţii economici, în condiţii concurenţiale, apare evidentă în vederea perfecţionării viitoarei 

forţe de muncă. Apoi, un al doilea scop se desprinde şi din constrângerile determinate de 

tendinţele demografice. În cazul în care instituţiile de învăţământ nu se adaptează contextului 

demografic, Ministerul Educaţiei Naţionale şi autorităţile locale vor fi silite să ia măsuri în 

consecinţă. 

Obţinerea unui raport cost-beneficii pozitiv conduce la exercitarea de presiuni sporite 

asupra calităţii proceselor educaţionale realizate în şcoli. O şcoală care nu poate garanta un 

standard educaţional adecvat nu este necesară, în această afirmaţie standard educaţional 

adecvat însemnând perspectiva unui „loc de muncă după absolvire".  

Tendinţele demografice indică nevoia stabilirii unor măsuri de eficientizare a 

sistemului educaţional care să conducă la reducerea ratei de abandon şcolar, la îmbunătăţirea 

serviciilor de îndrumare profesională şi consiliere în carieră pentru elevi şi care să asigure o 

mai mare implicare la nivelul fiecărei şcoli, pentru crearea unor reţele de colaborare între 

unităţile de învăţământ preuniversitar şi cele din învăţământul superior şi piaţa muncii şi 

pentru participarea la programe internaţionale. 

Pentru asigurarea durabilităţii, se recomandă „eforturi susţinute", ceea ce presupune, 

în acest context, o atitudine de disciplină şi dorinţa de a întreprinde eforturile necesare, 

implicând o serie largă de factori interesaţi şi, nu în ultimul rând, partenerii sociali. Pentru 

partenerii sociali ar putea fi utilă organizarea de cursuri de pregătire privind dialogul social, 

la nivel regional şi local, pentru ca organizaţiile profesionale să poată face faţă acestor 

responsabilităţi sporite. Dialogul cu partenerii sociali trebuie intensificat şi printr-o mai 

strânsă cooperare între fiecare şcoală şi Agenţiile Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă. 

Prin astfel de colaborări se pot organiza vizite în şcoli ale reprezentanţilor AJOFM, care să le 

vorbească elevilor despre nevoile curente de pe piaţa muncii, despre cum să îşi întocmească 

un CV, cum să solicite un loc de muncă şi despre aşteptările angajatorilor din partea viitorilor 

absolvenţi.      

Şcolile ar putea să îşi asume rolul de consultanţi în domeniul resurselor umane şi de 

furnizori profesionişti de soluţii pentru întreprinderi. Dar până atunci, se recomandă 

îndreptarea eforturilor spre inovare şi orientarea spre anumite segmente ale pieţei, 

prin acordarea unei atenţii crescute următoarelor elemente: tehnologie, calitate, design, 

marketing, tehnici de vânzare.  

Şcolile tehnologice îşi vor îndrepta eforturile spre creşterea calităţii şi spre 

diferenţierea programelor de pregătire, pentru a asigura o forţă de muncă mult mai flexibilă în 

viitor, capabilă să se adapteze la nevoile pieţei muncii. Şcolile tehnologice vor intensifica 

cooperarea instituţională, investind mai mult în marketing şi în abilitatea de a-şi promova 

oferta. Acestea trebuie să conştientizeze faptul că au responsabilitatea de a sprijini 
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întreprinderile şi de a constitui fundamentul unei dezvoltări susţinute a economiei şi a 

ocupării forţei de muncă.  

Elevii trebuie învăţaţi să realizeze produse diferenţiate. Aceasta înseamnă că accentul 

trebuie să cadă pe spiritul întreprinzător şi pe abilităţile generale: de a iniţia o afacere 

(legislaţie şi cunoştinţe economice, de exemplu), de a se ocupa de distribuţie, logistică, 

vânzări şi inovaţii.  

            O altă concluzie evidentă este că şcolile tehnice din întreaga ţară ar trebui să 

încerce să se diferenţieze. Într-un sistem uniform nu există idei. Programele educaţionale 

trebuie să fie diferite, indicând faptul că fiecare şcoală trebuie să îşi dezvolte propriile puncte 

forte şi să fie pregătită să îşi promoveze experienţa în mod eficient, fie pe piaţa locală (mediul 

local), fie dintr-o perspectivă mult mai largă (regională, naţională, internaţională). Cu alte 

cuvinte – şi pentru a evidenţia că nu există o diferenţă fundamentală între o şcoală şi o 

întreprindere – este necesară o atitudine mai fermă, mai activă, în loc de constatarea 

propriilor puncte slabe (ale sistemului, ale legislaţiei şi ale principalilor parteneri externi).  

            Strategia recomandată aici, denumită „activitate susţinută", este valabilă 

pentru întregul sistem şi implică diferite ministere, în primul rând Ministerul Muncii şi 

Ministerul Educaţiei Naţionale, principalii promotori ai strategiilor privind resursele umane. 

Această abordare evidenţiază redefinirea rolului instituţiilor din cadrul celor două ministere, 

inclusiv al şcolilor profesionale şi tehnice. 

            Pentru şcolile tehnologice, nevoia de schimbare menţionată în acest context 

implică: 

 dezvoltare mult mai susţinută a cooperării între şcoli (la nivel local, regional, 

naţional şi internaţional); 

 dezvoltare mult mai susţinută a cooperării cu principalii parteneri de pe piaţa 

muncii; 

 promovarea punctelor forte şi promovarea şcolilor ca furnizori de soluţii; 

 diferenţierea ofertei educaţionale. 

            În general, studiile privind piaţa muncii indică nevoia unor competenţe de 

nivel înalt şi, în egală măsură, de abilităţi care asigură flexibilitatea. Aceasta înseamnă: 

 un accent mai mare pe dezvoltarea unor competenţe de nivel înalt, pentru a asigura 

forţa de muncă calificată pentru piaţa muncii, pentru a asigura finalizarea procesului de 

restructurare a economiei româneşti; 

 creşterea productivităţii; 

 că există forţa de muncă necesară pentru a înlocui muncitorii înalt calificaţi care ies 

la pensie, având în vedere că în prezent procentul acestora este în creştere; 

 mai mare atenţie acordată dezvoltării abilităţilor generale necesare pentru a 

conduce o afacere profitabilă (mai ales pentru micro-întreprinderi). Astfel de abilităţi pot fi 

dezvoltate prin furnizarea de cursuri multidisciplinare (de exemplu, cursuri de economie la 

şcolile tehnice), indicând necesitatea unei cooperării susţinute între şcoli la nivel local; 

 mai mare atenţie acordată segmentării pieţei în domeniul educaţional. 

Elevii ar trebui să fie învăţaţi cum să desfăşoare o analiză a pieţei şi cum se vinde un 

produs. Elevilor li s-ar putea preda despre influenţa diferenţelor culturale asupra 

comportamentului clienţilor, pentru a înţelege, de exemplu, de ce anumite produse se vând 

mai bine decât altele pe o piaţă străină etc. 
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Drepturile omului reprezintă principalele condiţii care permit fiecărei persoane să-şi 

dezvolte şi să-şi folosească cât mai eficient calităţile: fizice, intelectuale, socio-afective, 

morale şi spirituale. Ele decurg din aspiraţia – tot mai mare a omenirii la o viaţă în care 

demnitatea şi valoarea fiecăruia este respectată şi protejată. Drepturile omului au un caracter 

universal: ele se referă la toate fiinţele umane de pe tot globul. DECLARAŢIA 

UNIVERSALĂ A DREPTURILOR OMULUI spune că toţi oamenii, indiferent cine sunt şi 

unde locuiesc, trebuie să fie capabili să trăiască în linişte, libertate şi pace. Încălcarea 

drepturilor omului a constituit sursa unor tragedii personale şi a unor mari conflicte sociale şi 

politice, a violenţelor dintre naţiuni şi în interiorul acestora. 

Drepturile omului nu constituie doar un sistem de norme juridice naţionale, ci şi un 

ansamblu complex de relaţii morale în interiorul societăţii. În viziunea UNESCO, noţiunea de 

drepturi ale omului comportă două aspecte fundamentale: 

1) aceste drepturi morale decurg din simplul fapt că fiecare individ este o fiinţă 

umană. Aceste drepturi garantează demnitatea fiecăruia. 

2) există drepturi legale, instituite conform regulilor juridice în societate, atât pe plan 

naţional, cât şi internaţional.  

Pe scurt, există drepturi protejate prin lege şi drepturi relative de codurile etice 

stabilite între persoane în cadrul societăţii. Se vorbeşte astăzi, în general, de existenţa mai 

multor categorii de drepturi: 

 

Drepturi civile şi politice generale 

Ele pretind statului să respecte libertatea, securitatea şi integritatea fizică a indivizilor 

ca şi egalitatea juridică (egalitatea în faţa legii). De exemplu: dreptul la viaţă, la demnitatea şi 

securitatea persoanei, la libertatea de gândire, la conştiinţă şi expresie. Ele au apărut în 

sistemele juridice naţionale încă din secolul al XVIII-lea. Anumite constituţii naţionale le 

prevedeau ca drepturi legale.   

 

Drepturile popoarelor şi solidaritatea 

Aceste drepturi sunt inspirate dintr-o concepţie planetară care ţine seama de 

interdependenţa mondială şi nevoia de a stabili o nouă ordine politică şi economică 

internaţională bazată pe justiţie. Această categorie de drepturi s-a dezvoltat în anii `70. De 

exemplu: dreptul la pace, dreptul minorităţilor, dreptul la dezvoltare, la un regim democratic.  

 

Drepturile economice, sociale şi culturale 

Acestea urmăresc garantarea de către stat a condiţiilor socio-economice şi culturale 

care permit fiecăruia să se bucure deplin de drepturile sale. Fără ele, puterea în practică a 

drepturilor civile şi politice nu este posibilă. De exemplu: dreptul la bunăstare, la muncă, la 

educaţie, la sănătate fizică şi mentală, la cultură. Această categorie de drepturi a apărut încă 

din secolul al XIX-lea. 

 

Drepturile persoanelor vulnerabile 
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Din această categorie fac parte, de exemplu, dreptul la protecţie contra tuturor 

formelor de agresiune: neglijenţă, cruzime, exploatare, discriminare, dreptul la sănătate fizică 

şi mentală, la o educaţie obligatorie şi gratuită, drepturile copiilor, drepturile persoanelor 

handicapate sau în viaţă.  

 

Drepturile omului trebuie înţelese şi exercitate în strânsă corelaţie cu responsabilităţile 

care decurg din ele. Exercitarea  fiecărui drept presupune în acelaşi timp manifestarea unei 

anumite responsabilităţi. De exemplu: dreptul la libertatea expresiei presupune şi 

responsabilitatea de a nu insulta sau calomnia nicio persoană. Recunoaşterea demnităţii şi a 

drepturilor egale, inalienabile constituie fundamentul libertăţii, dreptăţii şi păcii în lume.  

Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) a fost înfiinţată cu scopul de a veghea asupra 

exercitării şi garantării drepturilor universale ale omului, în scopul asigurării demnităţii, 

egalităţii şi securităţii fiecărui om fără deosebire de rasă, sex, religie sau origine. După război 

(1945), recent înfiinţata Organizaţie a Naţiunilor Unite (ONU) şi-a propus să enunţe prima 

declaraţie a drepturilor omului care să poată fi aplicată tuturor oamenilor de pe Terra, fiecărui 

individ în parte, oriunde s-ar afla.  

La 10 decembrie 1948, membrii ONU a adoptat „Declaraţia Universală a Drepturilor 

Omului‖. Ea reprezintă cel mai cunoscut document cu privire la drepturile omului.   

Adunarea Generală proclama prezenta Declaraţie Universală a Drepturilor Omului ca 

ideal comun către care trebuie să tindă popoarele şi toate naţiunile, pentru ca toate persoanele 

şi toate organismele societăţii, având în vedere permanent această declaraţie, să se străduiască 

prin învăţătură şi educaţie, să dezvolte respectul acestor drepturi şi libertăţi şi să asigure prin 

măsuri progresive, naţionale şi internaţionale, recunoaşterea şi aplicarea lor universală şi 

afectivă, atât în randul popoarelor statelor membre, cât şi în rândul popoarelor din teritoriile 

de sub jurisdicţia lor. Scopul esenţial al ONU este de a menţine pacea şi securitatea 

internaţională, prin măsuri colective eficiente. Membrii semnatari, egali între ei s-au angajat 

să respecte principiile Cartei şi să rezolve toate neînţelegerile între ei pe cale paşnică. 

Totodată, s-au angajat să nu recurgă la forţă şi la ameninţarea cu forţa, să coopereze în toate 

problemele internaţionale, fie că sunt de ordin economic, social, intelectual sau umanitar. 

Unul dintre primele obiective ale ONU a fost recunoaşterea drepturilor oamenilor de pe 

întreaga planetă, care au fost înscrise în „Declaraţia Universală a Drepturilor Omului‖. În 

lupta pentu apărarea drepturilor omului, o contribuţie importantă aduc astăzi o serie de 

organisme neguvernamentale, cum ar fi: Comitetul Internaţional al Crucii roşii, Comisia 

Internaţională a Juriştilor, Medicii Lumii, Mişcarea contra Rasismului şi pentru Prietenia 

între Popoare, Societatea Română Independentă pentru Drepturile Omului. 

Aceste organizaţii redactează rapoarte şi informează opinia publică în vederea 

exercitării unor presiuni asupra statelor care violează drepturile omului. Marile bătălii pentru 

drepturile omului se desfăşoară în prezent în următoarele direcţii: lupta împotriva 

apartheidului, împotriva torturii, împotriva discriminărilor de orice fel şi pentru apărarea 

egalităţii în drepturi a oamenilor, lupta pentru respectarea drepturilor copilului. Multe din 

dramele cotidiene nu sunt adesea decât expresia situaţiilor de încălcare a drepturilor omului.  

În anul 1959, Adunarea Generală a ONU a adoptat în unanimitate Declaraţia 

Drepturilor copilului. Comunitatea internaţională are responsabilitatea apărării drepturilor 

copiilor. Viitorul omenirii depinde de modul în care copilul este pregătit pentru a avea o viaţă 

individuală potrivit cu idealurile proclamate în Cartea Naţiunilor Unite. In 1990, la New 

York, 71 de şefi de state şi guverne au semnat „Convenţia Naţiunilor Unite privind drepturile 

copilului‖. Acest din urmă document internaţional cuprinde în articolele sale o serie de 

prevederi referitoare la protecţia copiilor, la respectarea drepturilor acestora. Niciunul din 

articolele Declaraţiei Universale nu acoperă în amănunt drepturile copiilor. Copiii necesită o 

protecţie şi o grijă specială după naştere, datorită imaturităţii lor fizice şi psihice. România a 



40 

ratificat convenţia la 25 septembrie 1990, convenţia cuprinde principiile generale care 

reglementează drepturile copilului, precum şi principalele drepturi pe care statele semnatare 

s-au angajat să le respecte. Printre acestea, amintim: non-discriminarea, supravieţuirea şi 

dezvoltarea, dreptul de a avea un nume, la naştere, şi de a i se asigura o cetăţenie, libertatea 

de expresie şi de opinie a copilului, libertatea gândirii, conştiinţei, religiei, libertatea de 

asociere, accesul la informare corespunzătoare, securitatea socială, dreptul la sănătate deplină 

şi accesul la servicii sanitare şi medicale, interzicerea torturii, tratamentului sau pedepselor 

crude, pedepsei capitale, detenţiei pe viaţă şi arestării sau privării de libertate în mod ilegal. 

Numeroase organisme internaţionale s-au constituit şi acţionează pentru respectarea şi 

apărarea drepturilor copiilor. În 1945 a luat sfârşit cel de-al Doilea Război Mondial. Milioane 

de copii din Europa mureau de frig, de foame sau seceraţi de boli. Atunci, Organizaţia 

Naţiunilor Unite a creat UNICEF (United Nations International Children`s Emergency Fund). 

Acesta are drept scop principal ajutorarea şi protejarea vieţii copiilor, asigurarea dezvoltării 

lor depline. Pentru a-i ajuta pe copiii aflaţi în suferinţă, UNICEF a trimis hrană, apă, 

îmbrăcăminte, reuşind în doar 3 ani să salveze 10 000 000 de copii. Astăzi, UNICEF trimite 

ajutoare tuturor copiilor care au nevoie de acestea, indiferent că ei trăiesc în Africa, Asia sau 

America latină. Alături de alimente, apă, îmbrăcăminte, UNICEF trimite şi oameni care se 

pricep să-i ajute pe copii să scrie şi să citească, să cultive plante, să crească animale, să-şi 

uşureze viaţa astfel încât să crească sănătoşi şi fericiţi. Seriozitatea cu care şi-a pus în aplicare 

programele pentru copii şi, mai ales, în folosul copiilor a adus UNICEF-ului o largă 

recunoaştere; în mai toate ţările lumii s-au constituit comitete naţionale pentru UNICEF. Şi în 

România fiinţează Comitetul Naţional Român pentru UNICEF cu filiale în aproape toate 

judeţele ţării. Programele acestuia cuprind atât acţiuni cu caracter umanitar, cât şi acţiuni 

dedicate formării şi dezvoltării personalităţii copiilor români, afirmării şi respectării 

drepturilor copilului.  

Un număr mare de organizaţii s-a dezvoltat în scopul luptei pentru pace şi justiţie în 

lume. Unele, cum ar fi „Oxfam‖ şi „Salvaţi Copiii‖, funcţionează pentru a proteja în special 

drepturile sociale şi economice (apă, mâncare, locuinţe, asistenţă medicală etc.). Altele, cum 

este şi Amesty International,  protejează drepturile civile şi politice (libertatea cuvântului şi a 

religiei, interzicerea torturii şi a închiderii nedrepte). Consiliul Mondial al Bisericilor lucrează 

pentru ambele grupe de drepturi. Munca acestor formaţiuni, într-un fel sau altul, este strâns 

legată de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.   

Aceste organizaţii sunt formate din oameni obişnuiţi (chiar dacă unii dintre ei sunt 

experţi provenind din ţări diferite). Ele sunt independente faţă de orice guvern. Aceasta 

înseamnă că nu trebuie să aştepte după lungile discuţii ale politicienilor sau după fonduri 

guvernamentale şi deci pot acţiona imediat ce este nevoie. Ele sunt bine cunoscute peste tot în 

lume şi oamenii ştiu că pot apela la ele pentru ajutor. Organizaţii similare au fost înfiinţate de 

guverne afiliate Naţiunilor Unite, de exemplu, UNESCO, care lucrează pentru drepturile 

educaţionale şi culturale, şi UNICEF, care lucrează pentru drepturile femeilor şi copiilor.  

Sediul UNESCO este la Paris. Trei mii de oameni, din 146  ţări, lucrează aici tot 

timpul. O conferinţă generală este ţinută la fiecare 2 ani pentru a decide programele 

organizaţiei şi modul în care acestea vor fi desfăşurate. Organizaţia are un important aport la 

difuzarea informaţiilor, cunoştinţelor ştiinţifice, metodelor educaţionale şi a ideilor culturale 

între ţările lumii. UNESCO crede că dreptatea şi pacea vor fi posibile numai atunci când între 

oameni aparţinând diferitelor naţiuni vor exista suficiente legături ( indiferent de tipul lor), 

când îşi vor împărtăşi cunoştinţele, vor fi prieteni şi încrezători unii în alţii. UNESCO 

realizează acestea prin mai multe mijloace. Ea ajută milioane de analfabeţi să înveţe, să scrie 

şi să citească, înfiinţează biblioteci, tipăreşte cărţi şi reviste şi asigură traduceri, într-un mare 

număr de limbi. A înfiinţat Proiectul Şcolilor Asociate pentru a asigura comunicarea între 

copiii din întreaga lume.    



41 

Asigură ajutor specializat şi consultaţii în diferite cazuri: cutremure de pământ, 

cercetări oceanice, radiodifuziune, agricultură, chimie, industrie, învăţământ pentru orbi etc. 

Propagă idei ştiinţifice în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă ale oamenilor. Are un 

program special pentru respectarea drepturilor omului şi pentru pace. UNESCO este, de 

asemenea, interesată de protecţia mediului înconjurător, de problemele legate de poluarea 

aerului, lipsa de apă, înaintarea deşertului, pierderea echilibrului natural şi lipsa resurselor 

naturale.   

Toate acestea sunt o ameninţare la adresa sănătăţii şi siguranţei familiei umane. De 

asemenea, UNESCO ajută la păstrarea comorilor istorice şi culturale ale omenirii când sunt 

ameninţate. Prin UNESCO, 51 de ţări s-au unit pentru a salva 22 de temple ale Egiptului 

antic, care ar fi fost inundate şi pierdute pentru totdeauna, când a fost construit barajul Aswan 

pe valea Nilului. A ajutat la repararea construcţiilor şi restaurarea picturilor din Veneţia în 

1966. În spatele activităţii UNESCO stă speranţa că oamenii, odată ce se vor cunoaşte şi se 

vor înţelege mai bine unii pe alţii, vor lucra împreună pentru a îndrepta tot ce este rău pe 

această planetă, în loc să cheltuiască atâta energie şi bani pentru distrugere.  

În ţara noastră, Liga pentru Drepturile Copilului şi Comitetul Naţional român pentru 

UNICEF organizează acţiuni educative pentru strângerea unor fonduri pentru copiii lumii. 

Oameni generoşi ajută mereu UNICEF cu fonduri băneşti sau cu diferite produse şi astfel 

desenează un zâmbet pe chipul copiilor. 

Fii şi tu alături de marea familie UNICEF! 
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METODE DE STIMULARE A CREATIVITĂŢII 
 

Prof. ec. Atudosiei Iuliana 

Liceul „Vasile Conta‖, Târgu-Neamţ 

 

 

Moto: 

,,Nimic nu costă mai mult decât neştiinţa‖ 

                                                                                                                Legea lui Moisil 

 

Termenul de metodă este compus din alte două, provenind din grecescul μέθοδος 

(methodos) unde meta (μετά) înseamnă „către, spre‖ și hodos care înseamnă „drum, cale‖. 

Metoda didactică este „o cale eficientă de organizare şi conducere a învăţării, un mod comun 

de a proceda care reuneşte eforturile profesorului şi ale elevilor săi‖ (I. Cerghit). Ea este 

„calea de urmat în activitatea comună a educatorului şi educaţilor, pentru îndeplinirea 

scopurilor învăţământului, adică pentru informarea şi formarea educaţilor‖ (C. Moise).  

Metoda de învăţământ poate fi privită şi ca „o modalitate de acţiune, un instrument 

cu ajutorul căruia elevii, sub îndrumarea profesorului sau în mod independent, îşi însuşesc şi 

aprofundează cunoştinţe, îşi informează şi dezvoltă priceperi şi deprinderi intelectuale.  În 

didactica modernă, „metoda de învăţământ este înţeleasă ca un anumit mod de a proceda care 

tinde să plaseze elevul într-o situaţie de învăţare, mai mult sau mai puţin dirijată, care să se 

apropie până la identificare cu una de cercetare ştiinţifică, de urmărire şi descoperire a 

adevărului şi de legare a lui de aspectele practice ale vieţii‖ (M. Ionescu, V. Chiş). Pe lângă 

metodele clasice, arhicunoscute de predare-învăţare, precum şi de evaluare, mai pot fi 

amintite anumite metode care pot fi aplicate la disciplinele tehnologice. 

1) PROIECTUL ŞI INTELIGENŢELE MULTIPLE 

Proiectul constituie un demers amplu al cărui scop este de învăţare, dar ale cărui 

aspecte evaluative pot folosi judecăţi de valoare privind aspecte complexe ale formării pe o 

perioadă mai lungă de timp. Tema, formatul şi structura pot fi negociate cu elevii în măsura 

în care propunerile lor sunt în concordanţă cu obiectivul de evaluare stabilit de profesor. 

Profesorul va fi coordonatorul şi evaluatorul proiectului. Este foarte bine să fie implicaţi şi 

elevii în evaluare pentru a învăţa să ofere şi să primească feed-back pentru o activitate. 

Evaluarea se va concentra pe produsul final, dar, permanent, pe parcursul proiectului, 

procesul trebuie observat şi  modificat, dacă este cazul, astfel încât să se obţină un produs 

final cât mai bun, iar elevul să nu afle la final greşelile făcute cu câteva săptămâni înainte. 

Realizarea proiectului presupune parcurgerea următorilor paşi: enunţarea sarcinii de 

lucru; repartizarea responsabilităţilor în cadrul grupului; colectarea datelor/ a materialelor; 

prelucrarea şi organizarea datelor/ a materialelor; realizarea produsului; prezentarea. 

Proiectele oferă elevilor posibilitatea de a aplica cele învăţate la ore, în situaţiile 

autentice pe care le întâlnesc în viaţa reală. Învăţarea prin proiecte dezvoltă cunoştinţe, 

abilităţi şi atitudini într-o arie tematică prin sarcini de lucru extinse care promovează 

investigaţia, demonstraţii autentice ale produselor învăţării şi performanţelor elevilor.  

Un proiect eficient este cel pentru care elevii se află în centrul procesului de instruire, 

se axează pe obiectivele stabilite, este generat de întrebări esenţiale, de unitate şi de conţinut, 

are metode de evaluare multiple şi continue, are o bună planificare a sarcinilor de lucru şi a 

activităţilor, are  conexiuni cu lumea reală, elevii îşi demonstrează cunoştinţele şi abilităţile 

prin produsele publicate, prezentate şi afişate, iar în activităţile de proiect este inclusă şi 

abilitatea de gândire de nivel superior. Elevii îşi dezvoltă abilităţi reale care sunt solicitate de 

angajatorii din zilele noastre, cum ar fi: a lucra bine cu ceilalţi, a lua decizii bine gândite, a 

avea iniţiativă, a rezolva probleme complexe, auto-direcţionare şi a comunica eficient. 
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2 ) AUTOEVALUAREA 
Este un element esenţial din procesul de evaluare şi ajută elevul să se orienteze într-un 

domeniu dat; îi oferă informaţii despre ce a realizat şi ce trebuie să mai realizeze. Atunci când 

elevii participă la activităţi de autoevaluare, au ocazia să reflecteze la modul în care învaţă şi 

în ce fel învaţă. Elevii îşi dezvoltă abilităţile metacognitive. 

Nu doar elevii au de câştigat de pe urma autoevaluării, ci şi profesorii, care obţin la fel 

de multe beneficii din reflecţie la fel ca elevii lor. Metoda se poate aplica la teste, mape de 

portofolii, ore de curs. Autoevaluarea este o abilitate care trebuie formată. Elevii care nu s-au 

autoevaluat au nevoie de îndrumare pentru a se obişnui. Astfel, aceştia devin din ce în ce mai 

conştienţi de abilităţile, stilurile lor de învăţare etc. Atât elevii, cât şi profesorii au nevoie de 

exersare pentru o reflecţie coerentă, iar profesorii trebuie să sprijine elevii, oferindu-le 

periodic timp pentru autoevaluare şi neîntrerupându-i din activitate. 

Câteva întrebări tipice pentru autoevaluare ar putea fi: Ce am învăţat azi? Ce am făcut 

bine? Ce neclarităţi am? La ce am nevoie de ajutor? La ce urmează să lucrez? 

Conceptul de autoevaluare poate fi extins la cel de inter-evaluare, prin care elevii îşi 

dau note reciproc şi îşi formulează observaţii sub îndrumarea profesorului.  

3) INTEGRAREA TEORIEI CU PRACTICA 

Se poate aplica cu succes în cadrul stagiilor de pregătire practică, dar şi în cadrul 

orelor de teorie, întrucât elevii au posibilitatea să îmbine cunoştinţele acumulate aşa cum 

prevede programa şcolară. 

Schematic, aceasta se poate reda astfel: 

                

 

 

 
corelări cu informaţii deja cunoscute           exemplificări din viaţa reală            aducerea realităţii în clasa       

punerea elevilor în situaţii problematice                    elevul poate fi pus în situaţia de a coordona o acţiune 

4) ARITMOGRIFUL 

Se poate aplica mai ales în cadrul orelor de evaluare, Elevii trebuie să explice fiecare 

termen de specialitate, ceea ce-i determină să aprofundeze mai bine cunoştinţele acumulate în 

cadrul orelor anterioare.  

Exemplu: 
REZOLVAŢI URMĂTORUL ARITMOGRIF 

 

 

 

         

2 

 

        

3         

4 

 

       

5       

 6     

7          
 

1. ............................................PROFESIONALĂ 
2. ANALIZA CERERII DE ......................................UMANE 

3. PROSPECTARE...................................A POSIBILITĂŢILOR DE ANGAJARE 

4. PERSOANĂ CARE ÎŞI DEZVOLTĂ PROPRIA CARIERĂ 

PROFESIONALĂ.......................... 

5. ......................................................DE ANGAJARE 

6. ................. AL MUNCII 

7. ESTE INDIVIDUAL ŞI SE IA ÎNAINTEA  DECIZIEI FINALE DE ANGAJARE 
 

REZOLVARE: 
1. PREGĂTIRE 2. RESURSE 3. INTERNĂ 4. ANGAJAT 5. CERERE 6. COD 7. INTERVIU 
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5) ROLUL PROFESORULUI-UN ALT FEL DE JOC DE ROL 

Cadrul didactic solicită un elev care doreşte să joace rolul profesorului pe parcursul 

unei ore, fiind ghidat de acesta, iar la terminarea procesului de predare, elevul este solicitat să 

răspundă la anumite întrebări adresate de către cadrul didactic: dacă mai doreşte să joace 

acest rol sau dimpotrivă, argumentele pro şi contra acestei metode etc. 

Obiectivul acestei metode este de a respecta mai mult cadrul didactic, elevul fiind 

solicitat atât fizic, cât şi psihic, constatând astfel efortul depus de cadrul didactic pe parcursul 

procesului de predare, evaluare. Astfel, elevii îşi descoperă noi aptitudini, vin cu idei noi sau, 

dimpotrivă, refuză să mai joace acest rol întrucât îşi dau seama cât de dificilă este totuşi 

această profesie, care pentru unii-necunoscători în domeniu, pare simplă. 

6) COPACUL IDEILOR  
Metoda se poate aplica la lecţiile de evaluare sau recapitulare. Elevilor li se solicită să 

deseneze un copac cu mai multe ramuri. În cadrul trunchiului trebuie să scrie denumirea 

capitolului sau lecţiei, iar în cadrul fiecărei ramuri ideile esenţiale sau anumite caracteristici 

din cadrul lecţiei sau capitolului respectiv. Este o metodă atractivă, întrucât elevii nu trebuie 

să redea din memorie noţiunile învăţate şi astfel reţin mai uşor cunoştinţele predate anterior. 

7) CVINTETUL 
Elevii trebuie obişnuiţi cu investigaţia temeinică, cu dezbaterea autentică, cu găsirea 

unor răspunsuri adecvate la problemele cu care se confruntă. Gândirea critică îi învaţă pe 

elevi să-şi emită şi să-şi susţină propriile idei. 

Elevul nu trebuie să fie o maşină de memorat, ci trebuie să fie creator. Avem obligaţia 

de a asigura atmosfera propice declanşării valului de idei personale, de a le da elevilor 

senzaţia că ei sunt adevăraţii descoperitori ai „noului‖. Cvintetul este o tehnică de reflecţie ce 

constă în crearea a cinci versuri, respectând cinci reguli în scopul de a sintetiza conţinutul 

unei teme abordate. 

Cvintetul este o poezie cu 5 versuri. 
Primul vers este format dintr-un singur cuvânt ce denumeşte subiectul. 

Al doilea vers este format din două cuvinte care definesc caracteristicile subiectului (două 
adjective). 

Al treilea vers este format din trei cuvinte care exprimă acţiuni (verbe la gerunziu). 

Al patrulea vers este format din patru cuvinte care exprimă starea noastră faţă de subiect. 
Al cincilea vers este format dintr-un cuvânt care arată însuşirea esenţială a subiectului. 

Exemplu: 

Banul muncit 

Preţios valoros 
Câştigând, agonisind, cheltuind 

Ne dă multe satisfacţii 

Hărnicie 
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CREATIVITATEA ŞI CULTIVAREA EI ÎN ŞCOALĂ 
 

Prof. Elena Avădanei-Roşu 

Liceul „Vasile Conta‖, Târgu-Neamţ 

 

 

Creativitatea constă într-o structură caracteristică a psihicului, care face posibilă 

realizarea unor producţii, opere noi. Aceasta se evidenţiază mai întâi în raport cu actul, 

procesul de creaţie, fenomen de extremă complexitate prin care se elaborează fie o operă de 

artă, fie o inovaţie tehnică, un mecanism, un aparat, fie o nouă teoremă matematică ş.a. 

Rezultatul procesului creator se explică prin creativitatea unei persoane, printr-o 

capacitate complexă a omului, o structură caracteristică a psihicului ce face posibilă opera 

creatoare. În fine, creativitatea se mai apreciază, în mod obiectiv, prin produsul activităţii – 

mai mult sau mai puţin deosebit, nou, original. 

Creativitatea este o capacitate complexă şi fundamentală a personalităţii, care, 

sprijinindu-se pe date sau produse anterioare, în îmbinarea cu investigaţii şi date noi, produce 

ceva nou, original, de valoare şi eficienţă ştiinţifică şi social utilă, ca rezultat al influenţelor şi 

relaţiilor factorilor subiectivi şi obiectivi, adică a posibilităţilor (şi calităţilor) persoanei şi a 

condiţiilor ambientale, ale mediului socio-cultural. Creativitatea poate fi considerată şi ca 

aptitudine, dispoziţie a intelectului de a elabora idei, teorii, modele noi, originale. Existenţa 

creativităţii se constată prin flexibilitatea, noutatea, originalitatea, fluenţa, senzitivitatea, 

ingeniozitatea elevului. 

Creativitatea se dobândeşte ca abilitate de a realiza ceva nou prin activitate, prin 

experienţă (necreativitatea implică foarte multă muncă). Edison spunea că în creaţie este 

nevoie de 99% transpiraţie şi 1% inspiraţie. Creativitatea este un proces, deoarece necesită 

evoluţie în timp, dezvoltări şi, uneori, necesită învingerea unor obstacole. Se manifestă în 

toate domeniile cunoaşterii şi ale vieţii sociale: ştiinţa, tehnica, economia, artistica, 

pedagogia. 

Creativitatea se poate manifesta în toate etapele de vârstă, pe tot parcursul vieţii, însă 

cea mai productivă creativitate este între 25-40 de ani. 

Pe etape de vârstă, se pot evidenţia următoarele exemple: 

a. performanţe precoce în pregătire: Gauss admis la universitate la 11 ani; Norbert 

Wiener, autorul lucrării „Cibernetica‖, a obţinut licenţa la 14 ani şi doctoratul la 19 ani.  

b.precocitate creativă (creativitatea la vârste timpurii): Mozart compune un menuet la 

5 ani; Eminescu a publicat începând cu vârsta de 14 ani. 

c. vârstele tinere sunt cele mai propice creativităţii originale, performanţelor deosebite: 

Enescu compune „Rapsodia Romana‖ la 20-21 de ani; Henry Coanda inventează avionul cu 

reacţie la 24 de ani, Einstein formulează teoria relativităţii la 26 de ani, Bell inventează 

telefonul la 29 de ani. 

d.în ştiinţă, literatură, artă, între 30-40 ani se manifestă o puternică creativitate: în 

politică, creaţia este deosebită între 50-70 de ani. 

e. şi la vârste mature, târziu se poate manifesta sau continua creativitatea: Bell 

perfecţionează telefonul la 58 de ani, la 70 de ani rezolvă problema stabilităţii avionului; 

Alexandre Dumas, tatăl, a scris romanele sale în jurul vârstei de 70 de ani, Goethe şi Verdi au 

creat şi la vârste înaintate. 

Prin creativitate se înţelege capacitatea sau aptitudinea de a realiza ceva nou, original. 

Termenul de creativitate este utilizat îndeosebi în şcoli, cu trei aspecte: 

a. procesul de creaţie – fenomen de extremă complexitate prin care se elaborează fie o 

operă de artă, fie o inovaţie tehnică, fie o nouă teoremă matematică etc.; 
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b.produsul activităţii – este sau nu original, nou, deosebit; poate fi concret, dar el 

poate fi şi unul „psihologic‖, nepalpabil, cum e cazul unei concepţii filosofice.  

c. creativitatea unei persoane – constituie o capacitate complexă a omului, o structură 

caracteristică a psihicului care face posibilă opera creatoare. 

În mod obişnuit, când vorbim despre o personalitate creatoare, ne referim la oameni 

deosebiţi, autori ai unor opere remarcabile. Astăzi, însă, psihologii susţin că orice persoană 

normală are unele posibilităţi de inovaţie. 

Printre factorii creativităţii se numără: 

 coeficientul de inteligenţă; 

 ereditatea; 

 factorii de natură intelectuală. 

 

a) Imaginaţia, foarte importantă în creaţia originală, este un factor care transformă 

impresiile, ideile, creând noi combinaţii, variate şi are rolul făuririi de imagini neobişnuite. Se 

poate aplica celor mai variate conţinuturi: este implicată în matematică, în lingvistică, 

caracterizează creaţia marilor balerini; chiar în domeniul afectivităţii, unii trăiesc în mod 

neobişnuit sentimente cum ar fi dragostea.  

Imaginaţia se caracterizează prin: fluiditate (bogăţia asociaţiilor de imagini ori idei), 

flexibilitate (uşurinţa cu care o persoană este capabilă să schimbe puncte de vedere în 

abordarea unei situaţii), originalitate. 

b) Memoria – presupune acumularea unui bogat material de imagini, idei, concepte; 

c) Gândirea – permite clasificarea imaginilor furnizate de simţuri şi formarea unei 

concepţii asupra realităţii, asupra valorii lucrurilor; 

d) Inteligenţa – instituie relaţii între inteligenţă şi creativitate: 

 sunt cazuri cu inteligenţă superioară, dar cu slabe note de creativitate; 

 cei cu cote mari de creativitate au un nivel mediu de inteligenţă. 

- factori de personalitate; 

- factori externi. 

 

Etapele procesului creator sunt următoarele: 

a) perioada de preparare: se bazează pe un fond ideatic şi acţional aperceptiv; se 

adună informaţii, se fac observaţii, se delimitează problema, se schiţează o ipoteză. Această 

etapă înseamnă şi învăţarea nouă, prin documentare şi experimentare; 

b) incubaţia: este răstimpul eforturilor, al încercărilor sterile. În această etapă nu se 

găseşte soluţia; poate dura chiar ani de zile. 

c) inspiraţia: este momentul fericit când apare soluţia sau, în artă, când opera este 

văzută integral. Acest fenomen se produce uneori în mod spectaculos: i se spune „inspiraţie‖, 

dacă artistul trăieşte opera intens, conştient de toate componentele şi detaliile ei; în ştiinţă se 

vorbeşte despre „intuiţie‖: o cunoaştere sintetică, integrală a demonstraţiei care elucidează 

toate aspectele problemei. Nu întotdeauna „rezolvarea‖ problemei se realizează integral, 

adesea iluminarea are loc treptat, creatorului venindu-i o idee care îl face să mai progreseze 

puţin (cazul lui Einstein). Deci, există personalităţi creatoare la care intuiţia survine brusc 

(cazul lui H. Poincare, matematician, care a descoperit soluţia unei probleme studiate luni de 

zile într-un moment de relaxare, când urcase în trăsura ce urma să-l ducă la operă) şi 

personalităţi care progresează treptat. 

d) verificarea: este necesară după concepţia iniţială, pentru a elimina eventualele erori 

sau lacune. Artistul îşi revizuieşte creaţia, face retuşuri. 

 

În calea stimulării elanului creator, pe lângă factori favorizanţi, există şi numeroase 

piedici pe care le denumim blocaje. Printre acestea se numără: 
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a) Blocaje sociale. Conformismul este unul din ele: dorinţa oamenilor ca toţi cetăţenii 

să se poarte şi să gândească în mod obişnuit. Cei cu idei neobişnuite sunt priviţi cu suspiciune 

şi chiar cu dezaprobare, ceea ce constituie o descurajare a gândirii inovatoare. 

b) Blocaje metodologice. Există o rezistenţă la schimbare, o rigiditate a algoritmilor 

anteriori. Algoritm se numeşte o succesiune determinată de operaţii permiţând rezolvarea 

unei anumite categorii de probleme. De obicei, într-o problemă, încercăm să folosim un 

algoritm şi, deşi nu pare potrivit, tindem a stărui, în loc să căutăm altceva. 

c) Blocaje creative: teama de a nu greşi, de a ne face de râs sau graba de a accepta 

prima idee (fiindcă rareori soluţia apare chiar de la început). Altă eroare este descurajarea 

rapidă, dat fiind că munca de inovare este dificilă, solicită eforturi de lungă durată. 

 

Metode pentru stimularea creativităţii. Pentru a se utiliza la maximum resursele 

inconştientului, care are un rol important în procesul de creaţie (apariţia bruscă a unor idei, 

sub forma „iluminării‖, inspiraţiei), s-au preconizat metode având în centru „asocierea 

liberă‖, adică consemnarea acelor idei care ne vin spontan în minte, fără vreun efort special 

de memorie ori raţionament. Cea mai răspândită este aşa-numitul brainstorming (asaltul de 

idei), când un grup de 10-12 persoane îşi exprimă pe rând şi în mod liber tot ce le vine în 

minte în relaţie cu o anume problemă propusă. Alţi specialişti analizează apoi ce sugestii 

benefice poate oferi una sau alta din ideile experimentate. 

O altă metodă asociativă este şi sinectica. În acest caz, se caută metafore, comparaţii, 

în relaţie cu dificultatea aflată în discuţie. Apoi, aceleaşi persoane descifrează consecinţele 

imaginilor evocate. Asemenea procedee au dat rezultate, de aceea există instituţii unde ele 

sunt practicate destul de des.  

Cultivarea creativităţii în învăţământ. S-a contestat posibilitatea învăţământului de a 

contribui la dezvoltarea creativităţii, observându-se că astăzi el cultivă mai mult gândirea 

critică, disciplina, conformismul, incompatibile cu climatul de libertate favorabil imaginaţiei 

creatoare.  

Şcoala s-a ocupat prea puţin de cultivarea imaginaţiei. În învăţământul românesc sunt 

necesare o serie de modificări precum: 

 printre obiectivele educative, stimularea imaginaţiei trebuie să constituie unul de 

bază, alături de educarea gândirii; 

 în conţinutul învăţământului, trebuie promovată în continuare cultura generală, 

aceasta favorizând creativitatea; 

 profesorul trebuie să aibă relaţii prietenoase cu elevii, să-i încurajeze să pună 

întrebări, să nu-i ironizeze când fac greşeli, etc.; 

 activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară oferă numeroase prilejuri pentru 

cultivarea imaginaţiei. În cercurile elevilor, se pot organiza şi şedinţe de brainstorming. Se 

pot iniţia întâlniri cu oameni de ştiinţă şi de artă care pot vorbi despre munca lor. Vizitarea 

expoziţiilor, excursiile lărgesc orizontul şi reprezintă inepuizabile surse de întrebări.  

 cultivarea spiritului inovator necesită şi o luptă cu unii părinţi (cu cei care rezolvă 

temele copiilor şi nu-i lasă să facă eforturi proprii). Aceştia trebuie convinşi că tutelarea 

excesivă împiedică dezvoltarea intelectuală. 

 

Bibliografie selectivă: 
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APLICAŢII ŞI EXERCIŢII PROPUSE DE MANUALELE ŞCOLARE ÎN 

VEDEREA ÎNŢELEGERII MOMENTULUI AVANGARDIST 
 

Prof. Anda Andreea Avram 

Liceul „Vasile Conta‖, Târgu-Neamţ 

 

 

Rezumat 

Analizând manualele de limba şi literatura română pentru clasa a XII-a, se poate 

remarca faptul că noţiunile de teorie literară sunt transmise în mod direct elevului, însă i se 

oferă şi posibilitatea de a descoperi el însuşi universul operei, consolidându-şi cunoştinţele 

deţinute deja. Printre tipurile de aplicaţii care i se propun elevului, pot fi identificate 

activități diverse, de la aplicaţii care deschid universul operei până la realizarea de eseuri 

care presupun elaborare şi muncă de cercetare, de la activităţi individuale până la activităţi 

pe grupe. 

 

Printre manualele care propun activităţi care să ajute la intrarea în universul operei se 

numără LRo-COR1. Elevul este iniţiat în universul avangardist prin jocul didactic de creaţie: 

,,1. Lucraţi în perechi. Scrieţi un vers care vă place din poezia română. Schimbaţi foile şi 

inventaţi un vers care să-l nege complet pe cel scris de colegul de bancă, distrugându-i 

imaginea poetică, schimbând tematica, modificând aşezarea în pagină etc.‖
12

.  

Jocurile didactice care ajută la intrarea în universul operei, în schimb, pot fi 

identificate pe tot parcursul capitolului privind avangarda din cadrul manualului LRo-COR1. 

Astfel, pentru a descifra un text suprarealist de Gellu Naum, Oglindă oarbă, se propune o 

aplicaţie ca cea care urmează: ,,Priviţi-vă în oglindă şi notaţi ceea ce observaţi. Redactaţi un 

text de cinci rânduri în care să vă creaţi un autoportret simbolic, valorificând notaţiile 

făcute.‖
13

. Pentru intrarea în lumea operei literare autorii de manual au propus o aplicaţie care 

vizează  crearea unei conexiuni cu lumea picturii: ,,Analizaţi cu atenţie tabloul lui Victor 

Brauner de la pagina următoare. Discutaţi despre posibilele sale semnificaţii.‖
14

. În acelaşi 

manual, tot pentru intrarea în lumea operei literare a fost propus un joc didactic care 

presupune redactarea unui text pornind de la conjuncţia dacă: ,,1.Aşezaţi-vă în grupe de câte 

şase-opt elevi. Luaţi o foaie. Un elev scrie prima parte a unei fraze care să înceapă cu dacă. 

Îndoiţi foaia în aşa fel, încât să ascundeţi textul, apoi treceţi-o colegului vostru, care va 

continua fraza. Pliaţi din nou foaia, daţi-o altui coleg, care va nota o nouă propoziţie care să 

înceapă cu dacă. Exerciţiul continuă până când toţi elevii au scris câte un enunţ. Citiţi 

textele obţinute. 2.Pornind de la textele create de fiecare grupă, discutaţi dacă ele pot fi 

considerate poezie.‖
15

. 

În cazul manualelor LRo-COR3 şi LRo-P45 se poate observa faptul că accentul este 

pus pe lectura la prima vedere şi pe impactul acestor texte asupra cititorului, urmând ca apoi 

să se contureze un sens şi să se opereze cu integrarea într-un context şi cu conturarea 

noţiunilor de avangardă. Analizând în paralel aplicaţiile din manualele de limba română, se 

poate observa faptul că se pune foarte mult accent pe consolidarea cunoştinţelor, consolidare 

care se poate face după însuşirea, în prealabil, a noilor conţinuturi şi cunoştinţe. Acest lucru 

este posibil prin aplicaţiile care, în cele mai multe cazuri, sunt aşezate imediat după 

terminarea prezentării noilor noţiuni sau după parcurgerea textului. În cazul prezentării noilor 

                                                
12  Sofia Dobra, Monica Halaszi, Dorina Kudor, Luminiţa Medeşan, Limba şi literatura română: 

manual pentru clasa a XII-a, LRo-COR1, Editura Corint, Bucureşti, p. 52. 
13 Ibidem, p. 59. 
14 Ibidem, p. 69. 
15 Ibidem, p. 56. 
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noţiuni, se pot identifica exerciţii care pun elevul în situaţia de a căuta şi mai mult material 

informativ cu privire la tema în discuţie. Astfel, aplicațiile pot fi numite, așa cum se regăsesc 

în LRo-COR3, Exerciţii de reflecţie şi compoziţie, deoarece pun elevul în situaţia de a gândi 

critic şi de a formula o opinie critică cu privire la un fenomen literar-artistic. De asemenea, 

elevii sunt puşi în situaţia de a pregăti instrumente alternative de evaluare, cum este, de 

exemplu, portofoliul: ,,Folosind un dicţionar, o enciclopedie sau internetul, extrageţi date 

despre artiştii enumeraţi în textul lui Saşa Pană. Alcătuiţi, pentru doi dintre ei, câte un 

portret (biografie, operă, profil artistic) sumar (o jumătate de pagină). Grupați aceste 

material într-un portofoliu cu titlul Dadaismul.‖
16

 .  

Manualul coordonat de Doina Ruşti oferă o altfel de receptare a acestui fenomen 

literar, punându-l pe elev în situația de descoperi singur informaţii cu privire la acest moment 

literar, mergând din aproape în aproape. Cerinţele pe care elevul le primeşte sunt însoţite de 

explicaţii. De asemenea, se poate constata faptul că autoarea de manual mizează şi pe 

aplicaţii prin care elevul trebuie să compare, să analizeze în paralel şi să pună în relaţie două 

texte literare sau un text literar şi o imagine. Exemplu: ,,Unul dintre cuvintele de avangardă 

este dadaismul, întemeiat de Tristan Tzara şi manifestat în Europa, cu precădere în Franţa. 

El a premers suprarealismului. Citiţi poezia Cântec dada, un manifest în versuri care 

pledează pentru poezia scrisă sub primul impuls, fără presiunile raţiunii, şi spuneţi care este 

mesajul textului. Cum explicaţi faptul că toate cuvintele, inclusiv numele proprii, sunt scrise 

cu literă mică? Reprezintă acest mod de a minimaliza limbajul, de a sublinia faptul că toate 

cuvintele sunt egale sau că şi-au pierdut rolul de a defini? Explicaţi. Comparaţi textul lui 

Tzara cu fragmentul extras din poezia lui Aragon şi faceţi observaţii asupra imaginilor 

poetice‖
17

 

 sau  

,,Citiţi textul Oglindă oarbă de Gellu Naum şi explicaţi starea eului liric. Comparaţi 

portretul din primele patru versuri cu portretul din reproducerea alăturată (Suprarealistul 

de Victor Brauner) şi spuneţi dacă există modalităţi de realizare înrudite. 
 

Oglindă oarbă  

Gellu Naum 

Firul de sânge care-mi iese din buzunar 

firul de lâna care-mi iese din ochi 

firul de tutun care-mi iese din urechi 

firul de flăcări care-mi iese din nări 

Tu poţi crede că urechile mele fumează 

dar oamenii au rămas ţintuiţi în mijlocul străzii 
pentru că în noaptea asta se vor vopsi în negru toate 

statuile 

şi va fi insomnia mea aceea pe care o vei cunoaşte 

o insomnie oarecare de cretă şi de argilă 

o insomnie ca o soba sau ca o uşă 

sau mai bine ca golul unei uşi 

şi în dosul acestei uşi vreau să vorbim de memorie 

vreau să mă miroşi ca pe o fereastră 

vreau să mă auzi ca pe un arbore 

vreau să mă pipăi ca pe o scară                                                

vreau să mă vezi ca pe un turn 

Victor Brauner, Suprarealistul‖ 18. 

În cazul textelor care ilustrează avangarda românească se poate constata faptul că 

textul vine însoțit de câteva informaţii cu privire la universul poetic, contribuind la conturarea 

şi înţelegerea sensului textului. Pentru aprofundarea universului liric, elevului i se propune o 

                                                
16 Ibidem, p. 89. 
17 Doina Ruşti, Limba şi literatura română: manual pentru clasa a XII-a: Filieră teoretică, CD tip A, 

profil umanist, specializarea Filologie, LRo-P45,  Editura Paralela 45, Piteşti, 2007, p. 84. 
18 Ibidem, p. 85. 
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serie de exerciţii care vizează identificarea elementelor de structură a operei, corelarea titlului 

cu ideea textului poetic, analiza la nivel lexico-stilistic, identificarea stărilor poetice, dar şi 

formularea şi argumentarea unei opinii personale cu privire la text. În ceea ce priveşte tipul 

acestor aplicaţii, ele pot fi orale sau scrise, manualele lăsând la latitudinea profesorului 

modalitatea de rezolvare a aplicaţiilor.  

Manualul coordonat de Eugen Simion propune o interpretare orală a textului ca etapă 

imediat următoare lecturii textului. De exemplu, în cazul poeziei Chei de Ion Vinea, elevului 

i se cer explicarea sensului unor versuri, lectura altor texte ale autorului şi compararea 

viziunii poetice reflectate în aceste poezii: 

,,1. Interpretaţi semnificaţiile distihului final al poeziei studiate: «La judecata din 

urmă/ de-aci au pornit sicriele». 

2. Observaţi, în alte texte literare din volumul Ora fântânelor, efortul permanent al 

poetului de-a cenzura fondul său liric pur elegiac, intelectualizând expresia artistică; 

investigaţi expresiile artistice proprii acestui efort. 

3. Citiţi şi analizaţi poemul Doleanţe, apreciat de criticul Şerban Cioculescu drept 

piatră de hotar în evoluţia lui I. Vinea, de la simbolismul de început către avangardismul 

asumat ulterior; comparaţi-l cu poemul Chei.‖
19

. 

Ceea ce se poate constata la nivelul tuturor manualelor este faptul că aplicaţiile 

evaluative au o pondere foarte mare la finalizarea prezentării informaţiilor, având aspectul 

unei forme de asigurare a retenţiei, dar şi scopul de a asigura feed-back-ul. 

Aplicaţiile care pot fi numite finale sunt dintre cele mai diverse, antrenând munca 

individuală şi cea în grup şi putând viza realizarea de eseuri şi de piese de portofoliu, studii 

de caz, toate devenite instrumente alternative de evaluare a cunoştinţelor şi competenţelor 

dobândite de elevi.  

Manualul coordonat de Eugen Simion propune ca modalitate de evaluare studiul de 

caz: ,,Corelaţi, într-un studiu de caz comparativ, literatura suprarealistă cu arta de aceeaşi 

factură (privind tablourile dintr-un album de pictură suprarealistă) şi remarcaţi 

similitudinile lor structurale: evidenţierea echivocurilor, răsturnarea imaginilor 

convenţionale, coincidenţele tulburătoare şi şocante, scandalizarea programatică a 

cititorului (respectiv a privitorului).‖
20

. Printr-o astfel de aplicaţie, elevul este pus în contact 

cu ideea de transdisciplinaritate, el trebuind să realizeze conexiuni între universul literar şi 

universul imagistic, pictural al reprezentărilor artistice. De asemenea, în acelaşi manual, se 

propune realizarea de eseu liber, care să permită astfel elevului să îşi dirijeze gândurile spre 

ce direcţie doreşte, respectând totuşi principiile redactării unui eseu: ,,Concepeţi un eseu liber 

despre raţiunea ce nu se lasă învinsă de iraţionalul – din ce în ce mai violent – care ne 

asaltează, precum spiritul agresat de proliferarea absurdului în lirica lui Gellu Naum.‖
21

. 

Ceea ce trebuie remarcat în legătură cu cele două exemple de mai sus este faptul că ele sunt 

adresate elevilor capabili să-şi organizeze ideile în scris, capabili de sintetizarea informaţiilor, 

dar şi care au dezvoltată capacitatea de lectură critică, precum şi de formulare şi argumentare 

a unor opinii personale cu privire la tema dată. 

Aceeaşi modalitate de asigurare a retenţiei elevului se regăseşte şi în manualul 

coordonat de Alis Popa şi Marin Iancu. Tipul de eseu pe care autorii îl recomandă este cel de 

tip structurat, elevului fiindu-i indicate reperele pe care trebuie să le urmeze în receptarea 

textului şi în realizarea eseului: ,,3. Elaboraţi un eseu în care să comentaţi particularităţile de 

limbaj şi de expresivitate artistică ale poeziei avangardiste: a) ambiguitatea; b) procedeele 

                                                
19 Eugen Simion (coord.), op. cit., p. 67. 
20 Ibidem, p. 82. 
21 Ibidem, p. 82. 
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de versificaţie; c) elemente de versificaţie. Folosiţi-vă, în demersul vostru, şi de aprecierile 

critice privind avangarda românească.‖
22

.  

Printre activităţile propuse se numără şi cele în care elevul este pus în situaţia de a 

reactualiza şi sintetiza informaţia primită în timpul orelor în vederea punerii cap la cap a 

informaţiilor primite: ,,Ilustraţi conceptul operaţional de avangardism, apelând la argumente 

din poeziile studiate.‖
23

.  

Manualul coordonat de Doina Ruşti propune ca modalitate de asigurare a feed-back-

ului realizarea unui scurt studiu despre avangarda românească prin folosirea stilului ştiințific 

în redactare: „Scrieţi un scurt studiu despre avangarda românească (în stil ştiinţific), în care 

să ilustraţi ideile cu versuri extrase din poezia de avangardă (din lecţie sau din volum, din 

site-urile de Internet etc.).‖
24

. 

În legătură cu manualul coordonat de Victor Lişman, se poate observa că după fiecare 

subunitate de învăţare se regăsesc diferite teme propuse elevilor, teme care presupun 

activitate pe grupe şi activitate individuală. În cazul subcapitolului Mică antologie de poezie 

avangardistă, autorul de manual nu îl lasă pe elev doar să citească textele, ci îl pune şi în 

postura de a căuta interpretări anumitor aspecte particularizante ale poeziei, de a contura un 

sens poeziilor prin rezolvarea unor cerinţe. Aici accentul este pus, în special, pe nivelul 

stilistic al limbajului
25

 pentru a putea înţelege variaţiile discursului poetic de la un scriitor la 

altul şi pentru a găsi eventualele constante ale poeticii avangardiste. 

Ceea ce se poate constata în privinţa explicaţiilor de la sfârşitul unităţii şi în legătură 

cu exerciţiile destinate a fi temă pentru acasă este faptul că se încearcă dezvoltarea şi/ sau 

valorificarea laturii critice a elevului, implicarea lui în procesul de învăţare, promovarea 

principiului ,,învăţării prin descoperire‖ şi transformarea profesorului în colaborator şi 

participant la actul de învăţare. 

În ceea ce priveşte manualul de limba şi literatura română coordonat de Sofia Dobra, 

Monica Halaszi, Dorina Kudor şi Luminiţa Medeşan, la nivelul receptării textului se pot 

remarca cinci etape prin care elevul ajunge să descifreze textul şi să îi contureze sensul. În 

prima etapă, Text şi context, elevului i se deschid orizonturile de receptare a textului. Acesta 

este iniţiat pentru a putea intra în lumea operei literare prezentate. Cea de-a doua etapă, Prin 

text, presupune lucrul cu textul, înţelegerea structurii textului, găsirea unor semnificaţii la 

nivelul unor secvenţe de text, dar se pot descoperi în acelaşi timp şi trăsăturile mişcării 

avangardiste în care textul poate fi încadrat şi în cadrul căreia se pot contura sensurile 

poeziei. Această etapă pune elevul în situaţia de a formula şi emite opinii critice, de a le 

susţine prin argumente şi de a interpreta universul global al textului. Argumentarea 

apartenenţei la o specie literară, justificarea folosirii anumitor părţi de propoziție, explicarea 

convenţiilor literare sunt doar câteva aspecte de care elevul trebuie să se ocupe în această 

etapă. De exemplu, în cazul studiului textului lui Ion Vinea, Manifest activist către tinerime, 

la nivelul Prin text se propune, ca metodă interactivă, metoda reţetelor de bucătărie: 

                                                
22 Marin Iancu, Alis Popa, Limba şi literatura română: manual pentru clasa a XII-a, LRo-COR2, 

Editura Corint, Bucureşti, 2007, p. 55. 
23 Ibidem, p. 55. 
24 Doina Ruşti, Limba şi literatura română, LRo-P45, Editura Paralela 45, Piteşti, 2007, p. 87. 
25 Cf. Victor Lişman, Limba şi literatura română: manual pentru clasa a 12-a, LRo – All, Editura ALL 

Educațional, Bucureşti, 2007, p. 98: „4. Poezia lui Geo Bogza, Descântec, pare să utilizeze tehnica dicteului 

automat, specifică suprarealismului. Ilustraţi această tehnică prin exemple din poezie. Arătaţi în ce măsură se 
foloseşte de forţa magică a limbajului, specifică unui descântec.5. Poezia avangardistă explorează la maximum 

posibilităţile tiparului, ale graficii; ea trebuie văzută, nu numai citită. Selectaţi textele care ilustrează cel mai 

bine această caracteristică. 6. Universul poetic avangardist este desacralizat, consecinţă a unei atitudini 

iconoclaste. Identificaţi în poeziile antologate, imagini care să ateste desacralizarea.‖ 
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„Împărţiţi textul dat după modelul reţetelor de bucătărie în: ingrediente şi mod de preparare. 

Se poate face o paralelă între arta literaturii şi cea culinară?‖
26

. 

În ceea ce priveşte secţiunea Despre text, aceasta se prezintă sub forma unei cerinţe 

care solicită realizarea unei lucrări de tip eseu, în care să se realizeze prezentarea unui anumit 

aspect privind textul, pornind de la un fragment de critică literară. O astfel de cerinţă se 

regăseşte, de exemplu, în cazul poeziei lui Gellu Naum, Oglindă oarbă: „Redactaţi un eseu 

de 20 de rânduri despre libertatea imaginarului în poezia Oglindă oarbă a lui Gellu Naum. 

Aveţi în vedere şi următoarea afirmaţie critică: «[La Gellu Naum] poezia trebuie să întreacă 

literatura, pentru a deveni viziune, iar poetul să se transforme dintr-un poet în vizionar. […] 

Visul este aşezat, prin urmare, încă o dată, la temelia creaţiei poetice, ba este considerat 

chiar fundamental – singurul valabil – al vieţii.» (Ion Pop, Avangardismul poetic 

românesc)‖
27

. 

Pentru secţiunea După text, autorii de manual au propus ca aplicaţii realizarea de 

piese de portofoliu şi consultarea altor texte aparţinând scriitorului indicat, în vederea 

conturării unui univers al operei şi înţelegerii particularităţilor universului poetic al acestuia. 

Aici accentul cade pe aplicabilitatea noţiunilor învăţate şi transmiterea acestora la o altă 

dimensiune în vederea demonstrării capacităţii de operaţionalizare a informaţiilor primite.  

La nivel global, prin analiza celor şase manuale, se poate observa faptul că se insistă 

asupra stimulării gândirii autonome, reflexive şi critice, acest aspect putând fi observat prin 

prezenţa numeroaselor aplicaţii ce vizează formularea unei opinii critice cu privire la 

aspectele indicate. De asemenea, acest lucru este vizibil şi la nivelul prezenţei studiilor de caz 

şi a fişelor de portofoliu care îl pun pe elev în postura de a căuta material, de a citi, de a 

sintetiza şi a structura materialul într-un produs final personalizat. În acelaşi timp, în paginile 

manualelor se poate observa faptul că modelul didactic adoptat este unul coerent, în care 

accentul nu este pus pe simpla achiziţionare de cunoștinţe, ci pe formarea şi dezvoltarea de 

competenţe şi aptitudini. 
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26 Sofia Dobra, Monica Halaszi, Dorina Kudor, Luminiţa Medeşan, op. cit., p. 61. 
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DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII  ELEVILOR PRIN LECŢIILE DE 

MATEMATICĂ 
 

Prof. Baciu Nicoleta 

Liceul „Vasile Conta‖, Târgu-Neamţ 

 

 

Cunoaşterea copilului nu este un scop în sine, ci un mijloc, o etapă – cea dintâi – în 

procesul complex şi continuu de formare a unei personalităţi autentice, armonios dezvoltate. 

Copilul, un candidat la umanitate şi un mic adult, constituie resursa educativă de care am 

ţinut seama în tot ce am făcut în perspectiva formării şi dezvoltării personalităţii sale. 

Consider că prin însuşirea conştientă, temeinică a cunoştinţelor matematice se poate 

realiza o dezvoltare armonioasă a personalităţii umane, în special a gândirii creatoare. Dacă, 

în clasele primare, se asimilează operaţiile şi noţiunile matematice elementare, acestea vor 

constitui un suport cu care copilul va opera pe tot parcursul vieţii şi pe care se clădeşte 

întregul sistem de învăţământ. Schimbările ce se petrec pe plan mondial în teoria şi practica 

şcolară aşază pe primul loc dezvoltarea gândirii elevilor, a independenţei şi creativităţii lor. 

Ritmul crescând al competiţiei în toate domeniile vieţii social-economice şi culturale ne 

obligă să gândim cât mai rapid şi, mai ales, să gândim corect.  

,,A-i pune elevului probleme de gândire – spunea Eugen Rusu –, dar mai ales a-l 

pregăti să-şi pună singur întrebări, este mult mai important decât a-l conduce spre 

rezolvarea acestora prin modalităţi stereotipe învăţate.” 

În orice domeniu ar activa, omul societăţii contemporane trebuie să posede cunoştinţe 

de matematică pentru a putea stăpâni limbajul ştiinţelor care va fi matematizat şi 

informatizat. 

Tendinţele actuale consacră o atenţie specială dezvoltării gândirii matematice a 

elevilor, exersând-o în direcţia cultivării creativităţii. Se lasă copilului mai multă libertate de 

alegere a tehnicilor şi strategiilor de calcul, pentru a asigura o motivare temeinică a învăţării 

acestei discipline, pentru a tenta elevii la o învăţare participativă printr-un efort personal. 

Matematica nu se învaţă numai de specialişti. Până la un anumit nivel, ea face parte din 

cultura generală a oricărui cetăţean. Nu învăţăm matematică pentru a şti pur şi simplu, ci  

pentru a o folosi şi a ne ajuta în practică. De aceea, este necesar ca tineretul să dobândească, 

nu o simplă instruire matematică, ci o educaţie matematică. Aceasta constituie una dintre 

cele mai importante componente ale culturii generale a omului societăţii moderne.  

 

Calculul este unul dintre domeniile matematicii, care se realizează atât oral şi scris. 

Calculul oral defineşte conceptul, efortul mental pe care îl face elevul pentru 

soluţionarea unui exerciţiu în cadrul căruia mobilizează cunoştinţele şi experienţa de care 

dispune spre a rezolva situaţii noi, neînvăţate. Prin valoarea formativă a calculului oral, 

prezenţa lui se impune şi în situaţia existenţei calculatoarelor personale. Calculul oral dispune 

de bogate valenţe formative. În special, exerciţiile de calcul oral cultivă perspicacitatea 

gândirii şi creativitatea elevilor.  

Calculul scris, bazându-se pe o suită de algoritmi, se automatizează rapid şi operează 

după tehnicile calculatoarelor.  

 

Conceptul de creativitate câştigă tot mai mult teren. De aceea, se impune tot mai 

mult ideea că lumea de mâine va fi lumea oamenilor de creaţie. Fiecare la locul său de muncă 

va trebui să devină creator, deoarece dezvoltarea ştiinţei, a tehnicii şi a culturii sunt 

condiţionate în mare măsură de capacitatea creativă a oamenilor. 
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Conceptul de creativitate a primit numeroase definiţii din partea specialiştilor din 

diverse domenii de activitate. Văzută prin prisma zestrei de atribute personale, creativitatea 

capătă sensul de potenţial creativ, de sumă de însuşiri şi factori psihologici ai unor viitoare 

performanţe creatoare. Toate teoriile moderne ale învăţării tind să demonstreze că accentul în 

instruire trebuie să cadă pe elaborarea instrumentelor de învăţare. Repetarea mecanică a 

regulilor trebuie să cedeze locul explorării de către elev a ariei de aplicare a acestor reguli, 

căutărilor independente de soluţii. Skinner spune: ,,A-l instrui pe elev cum să studieze 

înseamnă a-l învăţa tehnici pe care el le va aplica în mod autonom şi datorită cărora îşi 

va mări şansele de a reţine ceea ce a văzut şi auzit.” 
Un proces de învăţare modern se cere astfel organizat, încât să-i ajute pe elevi să 

prezinte cunoştinţele într-o formă personală, să caute soluţii originale, ,,să grupeze şi să 

ierarhizeze ideile = dezideratele esenţiale ale educării gândirii creatoare la elevi‖.  

 

Învăţarea matematicii şi creativitatea 

Activitatea matematică implică efectul gândirii, în primul rând a celei creative. În 

clasele primare se formează noţiunile elementare cu care omul va lucra pe tot parcursul vieţii, 

noţiuni pe care se clădeşte întregul sistem de achiziţii imperios necesare. Este incontestabilă 

contribuţia matematicii la formarea unei gândiri logice, coerente, creative,  la formarea unor 

deprinderi de muncă, de ordine, de punctualitate.    Matematica se ocupă cu dezvăluirea 

implicaţiilor ascunse. Cunoaşterea directă prin observaţii şi experimente este sarcina 

cunoaşterii mediului. Pentru matematică, aceste cunoştinţe directe constituie datele, premisele 

problemei. Pornind de la ele, se pot găsi, prin raţionament, cunoştinţe noi, implicate logic de 

acele date a căror prelucrare necesită travaliu specific matematic.  

 Procesul studierii matematicii cultivă curiozitatea ştiinţifică, frământarea pentru 

descifrarea necunoscutului şi duce la formarea unor priceperi şi capacităţi (de a gândi 

personal şi activ, de a analiza o problemă şi a o descompune în elementele sale simple). Prin 

modalităţi specifice de formare şi dezvoltare a creativităţii, matematica îşi sporeşte eficienţa 

formativă.  

 

Creativitatea de tip şcolar 

La nivelul copiilor din ciclul gimnazial, orice rezolvare de situaţ ii problematice 

constituie în acelaşi timp o manifestare a creativităţii gândirii lor. Principala caracteristică a 

gândirii creative la elevi este noutatea sau originalitatea soluţiei găsite, a ideii emise. Dialogul 

viu dintre profesor şi elevi, folosirea unui număr mare de exerciţii sub forma unor lecţii 

destinate special formării priceperilor şi deprinderilor, utilizarea problematizării, modelării şi 

algoritmizării în diferite etape ale procesului instruirii solicită sistematic şi progresiv elevul.  

Este suficient să menţionăm că învăţătorul, prin întrebări, poate incita gândirea 

elevilor la diferite operaţii (deducţie, intuiţie, comparaţie, descoperirea de relaţii cauzale), 

poate antrena gândirea în diverse direcţii (gândirea convergentă, gândirea divergentă, 

gândirea probabilistică).  

 

Câteva exerciţii folosite de mine la clase pentru stimularea creativităţii 

 

Jocul didactic: îl pune pe copil în situaţii noi, pe care el caută să le rezolve punând în 

acţiune iniţiativa, multă fantezie, perseverenţa şi spontaneitatea. 

Prin joc, copilul îşi afirmă puterea, priceperea, personalitatea în ansamblul ei; jocul 

este o reprezentare proprie şi directă a vieţii umane, poate constitui o bază pentru educaţie.  
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Exemple de câteva jocuri: 

 

 numere încrucişate; 

 cuvinte încrucişate; 

 enigme matematice; 

 glume şi trucuri matematice; 

 ghicitori matematice; 

 curiozităţi; 

 labirintul; 

 careul magic, 

 Tangram, 

...şi lista ar putea continua. 

 

1. Constructorii: se poate folosi de la clasa întâi, până la a IV-a, mărindu-se 

dificultatea 

Scop: consolidarea cunoştinţelor cu privire la figurile geometrice, dezvoltarea 

imaginaţiei creatoare 

Material: trusa cu figuri geometrice  

Desfăşurarea jocului: exemplele sunt multiple (eu voi prezenta doar unul) 

Se cere elevilor să scoată din trusă: un dreptunghi mare, două pătrate mici şi un 

triunghi mare. Cu aceste piese, elevul trebuie să construiască o casă. Câştigă elevul care 

termină primul (răsplata este aleasă).  

 

2. Sudoku: se poate folosi la orice clasă (diferă cerinţa) 

Este un careu format din 16 pătrate (4/4). 

La clasa întâi, putem afla suma/ diferenţa – aceeaşi pe toate laturile; la clasa a II-a şi a 

III-a produsul/ câtul, acelaşi pe toate laturile 

 

3. Probleme de matematică redate sub formă de ghicitori: se pot adapta la 

orice clasă, în orice moment al lecţiei. 

„O bătrână duce la târg un coş cu  doi iepuri, 4 pui şi un curcan. Câte picioare merg la 

târg?‖ 

 

Fiecare profesor îşi alege un joc în funcţie de lecţie, de clasă. Există o multitudine de 

posibilităţi. 

 

„Munca înseamnă ceea ce un om este obligat să facă şi joaca înseamnă ceea ce un om 

nu-i obligat să facă‖ (Mark Twain) 

 

Modele de exerciţii care stimulează  elevii la un efort creativ 

 

1. Caută şi vei găsi 

Scopul: formarea deprinderii de a căuta soluţii în formarea cât mai multor numere 

dintr-un număr de cifre stabilit dinainte, dezvoltarea atenţiei (se poate folosi  la orice clasă) 

Sarcina: să găsească toate posibilităţile pentru formarea numerelor dintr-un număr de 

cifre  

Desfăşurarea jocului: Se scriu, de exemplu, toate combinaţiile de trei cifre ce se pot 

forma cu numerele 6, 7, 3 fără a se repeta cifrele. Câştigă elevul care găseşte toate soluţiile, 

primul, în mod corect. 
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2. Sensul ascuns 

Scopul: dezvoltarea flexibilităţii gândirii creatoare şi obişnuirea elevilor cu socotirea 

corectă şi exactă.  

Sarcina didactică: rezolvarea unor exerciţii cu folosirea tuturor parantezelor, după 

caz, cu respectarea ordinii operaţiilor. 

Jocul se desfăşoară individual, folosindu-se fişe de muncă independente.  

ex. (14 + 17 - 3), 4/7 

 

Astăzi este unanim recunoscută ideea că cea mai mare bogăţie a unei ţări o constituie 

inteligenţa şi creativitatea oamenilor, concepţiile şi atitudinile acestora faţă de muncă. Este 

necesar ca şcoala să formeze personalităţi creatoare, receptive faţă de schimbări, capabile să 

se integreze dinamic într-o lume nouă şi complexă. 

Noi, învăţătorii, vrem să creăm oameni capabili să întâmpine lumea de mâine nu ca o 

fiinţă învinsă, ca o fiinţă supusă, ci ca o persoană conştientă de puterea, de responsabilităţile 

şi drepturile sale. De acest lucru trebuie să ţinem seama atunci când ne aflăm în faţa elevilor 

noştri. 
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DIN EXPERIENŢĂ…  – LECŢIA DE EVALUARE PE ECHIPE 
 

Prof. Balint Valeria  

Liceul „Carol I‖, Bicaz 

 

 
„Calea învăţăturii e lungă, a exemplelor e scurtă şi sigură‖  L. A. Seneca 

 

Profesorul are rolul de facilitator, comunicator, colaborator, implicând activ pe cel ce 

învaţă. Se pot utiliza metode ca: observaţia, munca independentă, experimentul, simularea, 

problematizarea, jocul de rol, exerciţiul, discuţiile în grup care stimulează critica, învăţarea 

prin proiecte, studiul de caz, brainstormingul etc. 

Aceste metode se caracterizează prin faptul că: 

 sunt concentrate pe elev şi pe activitate;  

 pun accent pe dezvoltarea gândirii, formarea aptitudinilor şi a deprinderilor;  

 încurajează participarea elevilor, creativitatea, iniţiativele;  

 determină un parteneriat profesor – elev;  

 au un puternic accent formativ, nu informativ;  

 presupun folosirea unui limbaj simplu, accesibil;  

 adaptează metodele de lucru la nivelul clasei. 

Metodele de învăţământ se clasifică în diverse moduri, având la bază anumite criterii. 

Unii specialişti împart metodele de învăţământ în vechi şi noi, tradiţionale şi moderne, 

informative şi formative. Alţii le împart în metode pasive (neparticipative) şi creative 

(participative).  

Profesorul Ioan Cerghit prezintă în Prelegeri pedagogice o clasificare sistematică şi 

riguroasă a metodelor de învăţământ. Această clasificare ia în considerare trei aspecte: 

 experienţa social-istorică sau moştenirea culturală condensată în valorile 

ştiinţei, tehnicii, literaturii, artei etc.; 

 experienţa individuală dedusă din contactul nemijlocit (sau mijlocit) cu lumea 

obiectelor şi fenomenelor realităţii; 

 experienţa dobândită prin acţiune (practică) de intervenţie activă, 

transformatoare a realităţii.    

De fapt, în practică nu se pot utiliza metode „pure‖, aşa cum sunt ele clasificate şi 

descrise de diverşi autori. La contabilitate, ca şi la alte discipline de studiu, profesorii recurg 

la o combinaţie de metode şi procedee didactice ca să-şi atingă competenţele propuse.  

Activităţile didactice vor fi variate, astfel încât, indiferent de stilul de învăţare 

caracteristic, toţi elevii să dobândească abilităţile  necesare. 

Se recomandă, de asemenea, organizarea predării-învăţării utilizând activităţi 

diferenţiate pe grupe de elevi care facilitează procesul de învăţare. Această metodă se poate 

aplica pentru verificarea între colegi (verificări şi evaluări ale lucrărilor între colegi), joc de 

rol (elevii se ajută reciproc, iar profesorul îi îndrumă pentru învăţare eficientă). 

În acest context, proiectarea didactică este procesul prin care stabilim obiectivele, 

resursele, metodele cu ajutorul cărora se transpune în practică actul educaţional.  

Deoarece avem nevoie de modele atunci când începem proiectarea didactică, m-am 

gândit că un model de proiectare a unei lecţii de evaluare ar fi de un larg interes şi un 

exemplu concret de bună practică a activităţii didactice. 

Sper ca acest articol să fie de folos cât mai multor cadre didactice şi, nu în ultimul 

rând, profesorilor debutanţi care au nevoie de modele concrete în acest sens.  
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PROIECT DIDACTIC 

 

PROFESOR  ASISTAT: prof. Valeria Balint   

AN ŞCOLAR: 2014-2015 

Unitatea : Liceul „Carol I‖ Bicaz 

Filiera:Tehnologică 

Profilul: Servicii 

Specializarea: Economic 

Calificarea: Tehnician în activităţi economice 

 

Data: 12.03.2015 

Clasa: a IX-a E, Liceul „Carol I‖ Bicaz, specializarea Economic 

Disciplina: M1 – Patrimoniul unităţii  

Unitatea de învăţare: Cap. 3 – „Documente de evidenţă‖ 

Tema: Documente de evidenţă 

 Documente de evidenţă – definiţie, importanţă, structură 

 Clasificarea documentelor de evidenţă 

 Întocmirea, verificarea, corectarea, circuitul, clasarea, păstrarea şi arhivarea documentelor 

Tipul lecţiei: lecţie de verificare şi apreciere a rezultatelor şcolare  

Competenţe individuale: 

C1: interpretarea noţiunii de document; 

C2: identificarea modalităţilor şi regulilor de întocmire, verificare, corectare, circuit, clasare, păstrare şi 

arhivare a documentelor; 

C3: identificarea legislaţiei specifice contabilităţii; 

C4: folosirea termenilor de specialitate în comunicare. 

Obiective operaţionale: 

O1: să interpreteze noţiunea de document; 

O2: să delimiteze elementele de structură a documentelor; 

O3: să clasifice documentele după diferite criterii; 
O4: să identifice modalităţile de întocmire, verificare şi corectare a documentelor; 

O5: să stabilească circuitul documentelor; 

O6: să identifice regulile de păstrare şi arhivare; 

O7: să participe la discuţii pe un subiect simplu.  

Strategia didactică: 

Metode şi procedee didactice: explicaţia, exerciţiul, problematizarea, algoritmizarea, studiul de caz, 

autoevaluarea 

Mijloace de învăţământ: 
m1: foi de flipchart 

m2: fişe de lucru 

Forme de organizare: 
F1: individuală 

F2: frontală 

F3 : pe grupe 

Resurse: 

Umane: clasa de elevi 

Temporale: 50 minute 

Bibliografice: 

 

Oficiale 

 manual clasa a IX-a ,, Patrimoniul unităţii'', autor Maria Popan, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2013 

 Legea contabilităţii nr. 82/1991 

 OMEF nr. 3512 din 27 noiembrie 2008 privind documentele financiar-contabile; 

 

Didactice 

 ***, Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice – curs elaborat în tehnologia 

învăţământului deschis la distanţă, Editura Polirom, 2005 

 Constantin Cucoş, Pedagogie, Editura Polirom, 1996 
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STRUCTURA LECŢIEI 

 

N

r.  

crt. 

Etapele lecţiei Timp  Activitatea 

profesorului 

Activitatea elevului 

1. Moment 

organizatoric 

2

 min. 

- verificarea frecvenţei; 

- verificarea existenţei 

resurselor materiale: cretă, 
burete; 

- împarte clasa în 5 grupe şi 

explică modul de organizare 

şi de rezolvare a testului. 

- elevii răspund la solicitările 

profesorului; 

2. Precizarea 

conţinutului ce urmează să 

fie verificat 

3

 min. 

- prezintă obiectivele 

operaţionale ale lecţiei; 

- prezintă tuturor elevilor 

conţinutul testului pe care îl 

au de rezolvat pe fişe 

flipchart. 

-  elevii sunt atenţi şi analizează 

subiectele testului; 

3. Verificarea 

conţinutului 

2

5 min 

- urmăreşte activitatea 

elevilor şi dă indicaţii; 

- răspunde la eventualele 
întrebări ale elevilor. 

- lucrează în echipe pentru 

rezolvarea testului conform 

cerinţelor; 
- elevii cer lămuriri suplimentare 

şi sunt atenţi la precizările 

profesorului; 

- liderul de grup prezintă 

rezolvarea testului pe fişe de 

flipchart. 

4. Aprecierea 

rezultatelor 

1

7 min. 

- prezintă baremul de 

corectare a testului pe fişele 

de flipchart şi realizează 

evaluarea; 

- face o statistică a 

rezultatelor. 

- elevii îşi corectează testele pe 

baza baremului, calculând 

punctajul obţinut; 

- urmăresc aprecierile 

profesorului. 

5. Precizări privind 

modalităţile de completare 
a lacunelor şi  sugestii în 

legătură cu valorificarea 

conţinuturilor 

3

 min. 

- precizează care sunt 

greşelile elevilor şi 
sugerează modalităţi de 

completare a lacunelor. 

- elevii sunt atenţi la explicaţiile 

profesorului. 

Proiectul didactic conţine cinci anexe. 

 

Bibliografie: 
***, Legea contabilităţii nr. 82/1991 

***, OMEF nr. 3512 din 27 noiembrie 2008 privind documentele financiar-contabile 

***, Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice - curs elaborat în 
tehnologia învăţământului deschis la distanţă, Editura Polirom, 2005 

Bădilă, Iuliana, Patrimoniul unităţii. Manual clasa a IX-a, editura Universităţii ,,Lucian 

Blaga'' Sibiu, 2010 
Cucoş, Constantin, Pedagogie, Editura Polirom, 1996 

Popan, Maria, Patrimoniul unităţii. Manual clasa a IX-a, editura Oscar Print, Bucureşti, 2013 

Tănţica, Petre, Iordache, Gabriela, Simionescu, Gabriela, Stănescu, Tatiana, Patrimoniul 
unităţii. Manual pentru clasa a IX-a. Comerţ, editura CD PRESS, Bucureşti, 2010 
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FIRMA DE EXERCIŢIU – METODĂ ACTIVĂ DE FORMARE A 

COMPETENŢELOR 
 

                                                                                    Prof. Banu Oana 

                                                  Prof. Hodrea Elena Luminiţa 

                                             Liceul Tehnologic Economic-Administrativ, Piatra Neamţ 

 

 

Rezumat 

Firma de exerciţiu reprezintă o formă inovatoare pentru procesul de predare 

învăţare,care are drept obiectiv o apropiere cât mai mare de practică şi dezvoltarea unei 

gândiri antreprenoriale. În timpul activităţii, în firma de exerciţiu, se definitivează şi se 

dezvoltă competenţele fundamentale necesare pentru a lucra într-o companie. Competenţele 

generale care pot fi dezvoltate prin activitatea în cadrul firmei de exerciţiu, alături de 

competenţele tehnice specializate specifice modulelor de pregătire de specialitate prevăzute 

în programele şcolare conduc, în finalul secvenţei de învăţare, la dobândirea abilităţilor 

necesare lucrului într-o întreprindere cu efort de adaptare la locul de muncă minim. 

Cuvinte cheie: firma de exerciţiu, competenţe generale, competenţe tehnice 

specializate 

 

1. Introducere 

Competiţia economică şi industrială creează şi adânceşte contradicţia dintre 

posibilităţile de asimilare de care dispune elevul, pe de o parte, şi cerinţe impuse de viaţa 

contemporană şi structura actuală a şcolii, pe de altă parte, reclamând ridicarea nivelului de 

şcolarizare a tuturor categoriilor sociale. În societatea actuală, cunoştinţele dobândite prin 

învăţare devin o adevărată bogăţie şi sursă de putere. Scopul firmei de exerciţiu este ca elevii 

să dobândească competenţe cheie, care să le permită să se realizeze cu succes în lumea reală. 

Experienţa acumulată în utilizarea acestei metode şi comparaţia cu alte metode active 

ne determină să considerăm această modalitate de formare a competenţelor drept cea mai 

productivă în sensul atingerii obiectivelor procesului de predare-învăţare. 

 

2. Firma de exerciţiu - metodă activă de predare-învăţare-evaluare 

2.1. Firma de exerciţiu - concept 

Condiţiile impuse de realitatea cotidiană pun într-o lumină nefavorabilă metodele 

tradiţionale în care profesorul este un transmiţător de informaţie, iar elevul un receptor pasiv, 

echipat în final cu capacităţi, deprinderi şi îndemânări valabile mai mult în şcoală decât în 

evoluţia sa ulterioară. Testarea şi evaluarea acestora se face deficitar, feed-back-ul, element 

necesar atât pentru profesori, cât şi pentru elevi, apare sporadic sau deloc. Conexiunea 

inversă este absolut necesară în procesul de învăţare deoarece, pe de o parte, oriunde este 

nevoie de obţinerea unui anumit rezultat, este necesară verificarea eficienţei informării (a 

comenzii), iar, pe de altă parte, pentru că în procesele întâlnite în învăţământ, informaţia 

profesorului nu este recepţionată în mod pasiv de către elev, ci este mai întâi înţeleasă, apoi 

prelucrată şi memorată. Profesorul trebuie să fie informat, la rândul său, privind efectuarea 

asimilării de către elev a informaţiilor recepţionate. Paradigmele învăţământului tradiţional îşi 

pierd valabilitatea sau capătă noi interpretări. Învăţarea nu mai este rezultatul exclusiv al 

demersurilor profesorului. 

Fiind un proces cognitiv complex şi o activitate socială intra şi inter-personală, aceasta 

devine greu de observat, de cuantificat şi de măsurat. Pe de altă parte, distribuţia sa în spaţiu 

şi timp diferă de la un individ la altul, momentul prielnic achiziţionării anumitor cunoştinţe 

nu mai poate fi prezis şi/ sau impus; cel mult, activitatea (lecţia) poate fi localizată în spaţiu şi 
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timp, în sala de clasă. Aplicarea unei pedagogii interactive, care valorizează activitatea 

cognitivă şi practică a elevilor, interacţiunile şi confruntările de idei ce se dezvoltă în 

procesul învăţării reprezintă caracteristicile acestui concept didactic. 

Conceptul didactic de „firma de exerciţiu‖ realizează interfaţa dintre nevoile sociale şi 

abilităţile necesare rezolvării acestor nevoi, fiind un program emancipator pentru elevii şi 

tinerii implicaţi. Aceştia vor ajunge la un moment dat să aducă soluţiile adecvate pentru 

problemele curente. Din aceste motive, consider că acest program este orientat către viitor, 

studiind trecutul, dar şi prezentul, având deschidere către nou şi modern.Conceptul dezvoltă 

gândirea critică, gândirea laterală, gândirea complexă şi dinamică, creativitatea şi forţa de a 

duce la îndeplinire un scop, de a atinge potenţialul personal maximal, rigoarea de a executa o 

muncă bine făcută şi responsabilitate în dirijarea eforturilor proprii, în luarea de decizii sau în 

organizarea sistemului socio-economic. Cultivarea abilităţilor prin enrichment permite 

formarea unui mediu propice de învăţare, prin definirea unor orizonturi motivaţionale de 

calitate pentru elevi, care astfel ajung să se stimuleze reciproc în dezvoltarea de abilităţi 

personale. 

Metoda de studiu propusă prin acest concept didactic este activă, ea permite elevului 

satisfacerea trebuinţelor sale de activitate, de cercetare, de creativitate, de comparare şi de 

înţelegere a cunoştinţelor prin el însuşi sau în colaborare cu alţi colegi, elevi, în loc să 

primească de-a gata de la profesor sau din manualul şcolar. Specific metodei este faptul că se 

cere elevului efort personal, în cadrul ei, activitatea senzorio-motorie având un rol important. 

Prin această metodă, pedagogia contemporană realizează un salt calitativ, incluzând o gamă 

largă de metode în sprijinul activismului. Un învăţământ bine conceput va permite atât 

manifestarea iniţiativei, a spontaneităţii, a creativităţii elevului, cât şi dirijarea, îndrumarea sa, 

dar în toate cazurile va fi vorba de relaţii de cooperare între profesor şi elevi. Relaţiile de 

cooperare între cadre didactice şi elevi constituie aspectul fundamental al modelului de 

activitate în cadrul conceptului didactic al „firmei de exerciţiu‖. 

 

2.2. Competenţele dezvoltate prin firma de exerciţiu 

Predarea disciplinelor economice utilizând conceptul de „firmă de exerciţiu‖ are la bază 

filosofia actuală de formare la elevi a competenţelor transferabile. 

Competenţele sunt concepute ca ansambluri structurate de cunoştinţe şi deprinderi 

dobândite prin învăţare, care permit identificarea şi rezolvarea în contexte diverse a unor 

probleme caracteristice domeniului de studiu. Rolul lor este de a orienta demersul didactic 

către achiziţiile finale ale elevului. Competenţele dezvoltate prin firma de exerciţiu contribuie 

la formarea unor persoane autonome, capabile de a formula răspunsuri la o mare diversitate 

de situaţii şi sarcini de lucru şi de a-şi asuma roluri fundamentale, pe care o persoană este 

probabil că le va îndeplini ca adult într-o societate a cunoaşterii şi într-o lume a schimbărilor 

rapide. 

În cadrul activităţilor desfăşurate prin firma de exerciţiu se dezvoltă gândirea critică, 

gândirea laterală, gândirea complexă şi dinamică, creativitatea şi forţa de a duce la îndeplinire 

un scop, de a atinge potenţialul personal maximal, rigoarea de a executa o muncă bine făcută 

şi responsabilitatea în dirijarea eforturilor proprii, în luarea de decizii sau în organizarea 

sistemului socioeconomic. În modul cel mai eficient se învaţă atunci când cei care sunt 

învăţaţi sunt ei înşişi activi. Din acest motiv metodele de predare trebuie să îi facă activi, să-i 

implice şi să îi facă pe elevi răspunzători de procesul de predare-învăţare. Oamenii, şi elevii 

mari, nu sunt doar fiinţe raţionale, ci au emoţii şi sentimente. Din acest motiv, metodele de 

predare trebuie să includă omul în întregul său, cap, inimă şi mână (head, heart and hand) în 

procesul de învăţare. Procedeele folosite de metodele active sunt subordonate dezvoltării 

mintale a elevilor, nivelului de socializare. 
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Desfăşurarea activităţii didactice în cadrul firmei de exerciţiu presupune utilizarea unei 

game diversificate de metode activ-participative. Astfel, prin acest concept didactic se 

folosesc „metode specifice de educaţie tehnologică: studiul de caz, simularea, învăţarea prin 

descoperire.‖ (Diaconu, Jinga, 2008) 

Prin utilizarea conceptului didactic de firmă de exerciţiu, elevul observă, acţionează şi 

meditează asupra existenţei, dobândeşte noi informaţii şi desprinde noi semnificaţii. Scopul 

firmei de exerciţiu este ca elevii să dobândească competenţe cheie, care să le permită să se 

realizeze cu succes în lumea reală. 

Competenţele cheie dezvoltate prin acest concept didactic sunt: 

 abilităţi antreprenoriale, 

 deprinderi de lucru în echipă, 

 capacitate de conducere, 

 autonomie de lucru, 

 luarea de decizii şi asumarea răspunderii, 

 culegerea şi prelucrarea independentă a informaţiilor, 

 gândirea creativă, 

 aplicarea în practică a cunoştinţelor teoretice, 

 rezolvare de situaţii problemă, 

 perseverenţă, 

 organizarea locului de muncă. 

Organizarea învăţământului sub forma unei companii care îşi desfăşoară activitatea pe o 

piaţă determinată şi subordonată legislaţiei în vigoare în ţară şi străinătate, stabileşte în ce 

măsură, cum, unde şi când se aplică cunoştinţele dobândite pe parcursul procesului de 

învăţare. 

 

2.3. Valorizarea practică, efectivă a conceptului de „firmă de exerciţiu” 

Lucrul în firma de exerciţiu promovează capacitatea de a lucra în echipă şi valorificarea 

potenţialului propriu, dorinţa de realizare şi capacitatea de a lua decizii, flexibilitate şi 

sensibilitate interculturală – calificările cheie într-o lume modernă. 

Firma de exerciţiu dă posibilitatea elevilor ca, la finalul secvenţelor de pregătire 

realizate cu profesorul de specialitate, să poată desfăşura activităţile următoare: 

 elaborarea ofertelor de produse şi servicii a companiei; 

Această activitate este în sarcina departamentului de marketing din firma de exerciţiu, 

dar de fapt este rodul muncii în echipă a tuturor elevilor angrenaţi în activitatea din firma 

respectivă. Marketingul propune, pe baza strategiei concepute, o ofertă de produse/ servicii, 

în conformitate cu obiectul de activitate al firmei, care este prezentată întregii echipe de 

lucru; echipa de lucru, constituită din toţi elevii din firmă, analizează oferta prezentată şi 

propune îmbunătăţiri – se stimulează astfel lucrul în echipă şi se valorifică creativitatea 

fiecărui membru al echipei. 

 evidenţa contabilă a companiei; 

Evidenţa contabilă a firmei este, ca în orice companie reală, în sarcina departamentului 

financiar-contabil din firma de exerciţiu. Evidenţa financiar-contabilă se realizează prin 

utilizarea unui program de contabilitate, astfel încât elevii să deprindă competenţele necesare 

lucrului cu astfel de soft-uri, iar perioada de adaptare a lor la locurile de muncă să fie cât mai 

scurtă. Prin rotaţia pe posturi în cadrul firmei de exerciţiu, toţi elevii din firmă ocupă posturi 

din toate departamentele, realizându-se astfel valorificarea abilităţilor personale, iar elevii 

putând să-şi dea seama singuri de compartimentul în care le-ar plăcea să lucreze când vor 

absolvi şcoala. Acest proces de rotaţie pe posturi satisface şi obiectivele instructiv-educative 

de formare a competenţelor tehnice cerute de curriculumul naţional pentru profilul Servicii.  
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 efectuarea analizei eficienţei economico-financiare a companiei; 

Prin realizarea situaţiilor financiar-contabile şi analiza lor, elevii învaţă să interpreteze 

datele respective şi să se gândească la corelaţiile economice din situaţiile financiar-contabile, 

fiind puşi în situaţia de a propune strategii de îmbunătăţire a activităţii pentru rentabilizarea 

firmei. 

 realizarea tranzacţiilor economice; 

Elevii sunt puşi în situaţia de a negocia şi încheia contracte economice cu alte firme de 

exerciţiu din reţeaua naţională şi internaţională a firmelor de exerciţiu, aceasta contribuind la 

dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare atât în limba română, cât şi în limba 

engleză. Pentru a putea încheia tranzacţii cu firme de pe piaţa internaţională a firmelor de 

exerciţiu, elevii realizează oferte şi prezentări în limba engleză, valorificând astfel 

competenţele lingvistice, dar asimilând şi termeni economici de specialitate. 

 

Concluzii 

Sistemele educaţionale se confruntă cu dezvoltarea rapidă a societăţii informaţionale, 

unde abilităţile şi deprinderile de manipulare a informaţiei sunt absolut necesare pentru a 

supravieţui. 

În acelaşi timp, găsirea unui loc de muncă în ziua de azi presupune că solicitantul este 

capabil să gândească critic şi strategic pentru a-şi rezolva problemele, că poate învăţa într-un 

mediu aflat într-o continuă schimbare, că îşi poate construi cunoaşterea pe surse numeroase, 

din mai multe perspective, că este capabil să colaboreze la nivel local şi regional.  

În concluzie, viitorul depinde în special de creşterea capacităţii de înţelegere şi acţiune 

umană, de sistemul educaţional care trebuie să adopte o nouă atitudine faţă de cunoaştere, 

faţă de dezvoltare, faţă de viaţă şi să pună accentul pe participare şi iniţiativă în rezolvarea 

problemelor reale, concrete ale societăţii. 

„Mişcarea firmelor de exerciţiu, activă dincolo de competiţiile anuale, constituie o 

resursă convingătoare de personal pentru angajatori şi o premisă a succesului în propria 

carieră de afaceri.‖ (Antonescu, 2011) 
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I.1. Rolul computerului în activitatea de predare-învăţare 

Evoluţia ştiinţei şi tehnicii a luat un mare avânt, mai ales în ultimele decenii, fapt care 

s-a reflectat şi în procesul de învăţământ. Acum câţiva ani, calculatorul era perceput ca un 

instrument de lucru pentru domeniile tehnice, o modalitate de prelucrare mult mai uşoară şi 

mult mai rapidă a datelor. După acest moment, computerul a devenit un mijloc de informare 

şi de comunicare (mai ales după extinderea reţelei Internet). Teoreticienii procesului de 

învăţământ nu au putut rămâne indiferenţi la o astfel de resursă.  

Folosirea calculatorului în procesul de învăţământ se dovedeşte a fi o necesitate în 

condiţiile dezvoltării în ritm accelerat a tehnologiei informaţiei. Pentru no ile generaţ ii de 

elevi,  a devenit  o  cer inţă conceptul de asistare a procesului de învăţământ  cu 

calculatorul,  în condiţ iile avalanşei de informaţ ii mult imedia.  
Avantajele folosirii calculatorului în sistemul de învăţământ sunt multiple şi constau 

într-o imensă cantitate de informaţii care pot fi accesate, în rapiditatea şi exactitatea 

operaţiilor efectuate, în posibilitatea de a oferi diverse reprezentări obiectelor, proceselor şi 

fenomenelor, în capacitatea computerului de a comunica în mod interactiv cu profesorul sau 

cu elevul. 

Utilizarea calculatorului în procesul de învăţământ se poate face în cadrul lecţiilor de 

predare de cunoştinţe noi, pentru  evaluarea cunoştinţelor sau  pentru aplicarea, consolidarea 

şi sistematizarea cunoştinţelor dobândite anterior. Cu toate că, la început, utilizarea 

calculatorului în procesul instructiv-educativ se limita la acumularea de informaţii şi la 

evaluarea nivelului de asimilare a acestora, în ultimul timp, au început să apară soft-uri 

complexe care pun accentul pe însuşirea activă a cunoştinţelor, care stimulează gândirea şi 

imaginaţia, punându-l pe elev să rezolve diverse probleme şi eliberându-l de rutina cu care 

era obişnuit în activitatea de învăţare. Acest lucru şi-a pus amprenta asupra activităţii de 

învăţare din punct de vedere cantitativ, dar şi calitativ.  

  

I.2. Calculatorul-instrument de lucru al profesorului de discipline economice 

Modernizarea mijloacelor de învăţământ a făcut posibilă trecerea de la materialul 

intuitiv, static la calculator. Prin specificul şi valenţele sale, calculatorul se constituie într-un  

autentic mijloc de învăţământ şi strategie didactică. Această strategie combină calculatorul 

(ca mijloc), instruirea asistată de calculator (ca metodă) şi activitatea individuală (ca 

formă de organizare). 

Calculatorul este un instrument de lucru pentru elev şi pentru profesorul de 

specialitate agronomică prin: 

 prezentarea informaţiei sub formă de grafice (tabele, scheme) sau prin 

realizarea unor desene; 

 întocmirea şi utilizarea unor „bănci de date‖, stocarea de informaţii din 

domeniul agriculturii într-o modalitate care să permită ulterior regăsirea informaţiilor care 

îndeplinesc anumite condiţii date; 

 învăţarea unui limbaj de programare; 

 laboratorul de specialitate asistat de calculator. 
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Predarea disciplinelor agronomice în liceu dispune în momentul de faţă de puţine 

mijloace, în special prin soft-urile educaţionale de specialitate. 

Considerăm că un elev nu poate asimila toate cunoştinţele, specifice modulelor de 

specialitate agronomică, numai prin învăţarea programată, iar gândirea creativă nu poate fi 

dezvoltată doar prin această metodă 

 

II. Instruirea asistată de calculator 

Unii teoreticieni consideră instruirea asistată de calculator ca fiind o metodă didactică 

de raţionalizare a predării şi învăţării. Raţionalizarea presupune organizarea învăţării sub 

formă de algoritmi sau o structurare riguroasă a conţinutului şi a operaţiilor de învăţare, o 

succesiune bine stabilită a conţinuturilor şi activităţilor, condiţionarea însuşirii unor elemente 

noi de altele anterioare, evitarea informaţiilor şi operaţiilor inutile, evitarea greşelilor, 

răspunsuri precise. 

În acelaşi timp, putem privi instruirea asistată de calculator ca fiind un domeniu 

distinct în cadrul ştiinţelor pedagogice, deoarece îşi propune o abordare novatoare a 

activităţilor de predare şi învăţare, urmărind însuşirea de cunoştinţe, formarea de priceperi şi 

deprinderi prin interacţiunea dintre elev şi calculator, prin aparenta lipsă a profesorului.  

Instruirea asistată de calculator constă într-o varietate de experienţe didactice care 

folosesc calculatorul ca suport tehnic (componenta hardware a unui computer) şi ca suport 

informaţional (componenta software a calculatorului). Calculatorul poate fi privit ca un al 

treilea personaj, alături de profesor şi colectivul de elevi, cu rolul de a contribui la găsirea 

unor soluţii de eficientizare a procesului didactic. 

Prezenţa profesorului în momentul aplicării instruirii asistate de calculator este 

discretă, dar esenţială. Cadrul didactic este cel care, ghidându-se după experienţa şi 

cunoştinţele sale, stabileşte momentul şi modul în care se  face uz de această metodă. Rolul 

profesorului nu poate fi suplinit de calculator, echipamentul electronic fiind doar un mijloc 

prin care educatorul îşi poate etala măiestria în activitatea la catedră.  

Prin utilizarea instruirii asistate de calculator, profesorului i se oferă un răgaz de timp 

care poate fi utilizat pentru organizarea activităţilor didactice, structurarea conţinuturilor, 

alegerea metodelor şi mijloacelor celor mai adecvate, sau pentru propria perfecţionare. 

Pentru a putea folosi în mod eficient instruirea asistată de calculator trebuie să fie 

îndeplinite simultan următoarele cerinţe:  

 instituţiile de învăţământ trebuie dotate cu echipamentele hard şi soft necesare; 

 profesorul trebuie să-şi însuşească metoda instruirii asistate de calculator, ca o 

alternativă la metodele clasice de predare, învăţare şi evaluare; 

 trebuie cunoscute avantajele şi limitele utilizării acestei metode didactice, precum 

şi situaţiile în care se impune utilizarea sa în locul metodelor clasice de predare-învăţare; 

 introducerea noilor tehnologii în procesul de învăţământ ar fi trebuit să fie 

precedată de formarea cadrelor didactice pentru ca acestea să poată să utilizeze calculatorul şi 

programele software specifice fiecărei discipline; 

 fiecare profesor trebuie să cunoască programele software specifice pentru 

disciplinele pe care le predă; 

 cadrele didactice trebuie să cunoască principiile de alcătuire a programelor pe 

calculator pentru educaţie. 

Conceptul de asistare a procesului de învăţământ cu calculatorul include: predarea 

unor lecţii de comunicare de cunoştinţe, aplicarea, consolidarea, sistematizarea noilor 

cunoştinţe, verificarea automată a unei lecţii sau a unui grup de lecţii. 

Numită şi «inovaţia tehnologică cea mai importantă a pedagogiei moderne», instruirea 

asistată de calculator – IAC – contribuie la eficienţa instruirii, este un rezultat al introducerii 

treptate a informatizării în învăţământ. 
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Calculatorul poate fi utilizat în procesul de predare-învăţare de către profesor şi elev, 

în scopul intermedierii activităţii de predare interumană ce are loc între cei doi poli 

educaţionali: profesor şi elevi. 

 

În Dicţionarul de pedagogie contemporană se regăsesc următoarele principii, ce stau 

la baza instruirii programate: principiul participării active şi independente a elevului, 

principiul paşilor mici, principiul progresului gradat, principiul întăririi imediate a 

răspunsului, principiul ritmului individual de studio, principiul răspunsurilor corecte, 

principiul repetiţiei. 

Principiul paşilor mici – se referă la divizarea materiei în unităţi de conţinut, care 

asigură elevului şansa reuşitei şi a continuităţii în activitatea de predare – învăţare – evaluare. 

Principiul comportamentului activ – vizează dirijarea efortului elevului în direcţia 

selecţionării, înţelegerii şi aplicării informaţiei necesare pentru elaborarea unui răspuns 

corect. 

Principiul evaluării imediate a răspunsului – înseamnă întărirea pozitivă sau negativă 

a comportamentului elevului în funcţie de reuşita sau nereuşita în îndeplinirea sarcinii de 

învăţare corespunzătoare fiecărui « pas »
28

. 

După constituirea ciberneticii ca ştiinţă, au fost realizate numeroase maşini de învăţat 

şi au fost puse bazele teoretice ale instruirii programate; printre acestea se remarcă lucrările 

lui B.F. Skinner, care au iniţiat şi au fundamentat instruirea programată cu programe liniare, 

şi ale lui N.A. Crowder, iniţiatorul programelor ramificate. 

Programarea ramificată – varianta N.A. Crowder – „solicită un efort intelectual mai 

mare‖, necesar elevului pentru ,,recunoaşterea răspunsului corect din câteva răspunsuri date, 

pe baza testului alegerii repetate‖ (Okon, Vicenty, 1974). 

Acest tip de programare nu urmăreşte numai preîntâmpinarea greşelilor – ca în cazul 

variantei liniare –, ci tratarea acestora în diferite modalităţi de întărire negativă, care 

reorientează activitatea elevului în direcţia recuperării, reselecţionării, reinterpretării, 

reaplicării informaţiei necesare pentru parcurgerea „pasului‖ respectiv. 

Secvenţa de instruire, proiectată în cazul instruirii ramificate, are următoarea structură 

de organizare: informarea elevului, prezentarea sarcinii didactice, rezervarea spaţiului şi a 

timpului pentru alegerea răspunsului, întărirea pozitivă, în cazul răspunsului corect, care 

asigură trecerea la informaţia necesară pentru parcurgerea secvenţei următoare/ „pasului‖ 

următor, sau întărirea negativă, în cazul alegerii răspunsului incorect, care orientează elevul 

spre o „programă secundară‖, obligatorie pentru corectarea răspunsului, după care urmează 

trecerea la informaţia necesară pentru parcurgerea secvenţei următoare, „pasului‖ următor, 

confirmarea răspunsului (corect sau incorect, în varianta de întărire pozitivă, respectiv în cea 

de întărire negativă); 

 

II.1. Avantajele utilizării metodei instruirii asistate de calculator în procesul de 

predare-învăţare 

Anticipând cerinţele de la viitoarele locuri de muncă, acomodarea cu utilizarea 

calculatorului încă de pe băncile şcolii, poate conduce la: 

 stimularea interesului faţă  de cunoştinţele predate prin captarea atenţiei 

datorită prezentării audio-vizuale a noţiunilor, eliminându-se astfel riscurile neatenţiei 

datorate rutinei sau plictiselii, elevii putându-se implica în mod activ prin interacţiunea 

directă cu computerul; 

 dezvoltarea gândirii logice şi creative prin implicarea elevilor în 

soluţionarea unor probleme care presupun parcurgerea anumitor etape de rezolvare sau prin 

                                                
28 C.Oprişor, Teoria şi metodologia instruirii – Instruirea Asistată de Calculator. 
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prezentarea de către calculator a raţionamentului prin care s-a ajuns la o soluţie pentru 

problema în discuţie, în cazul folosirii unor „sisteme expert‖ (programe care rezolvă 

probleme şi, prin interacţiune directă cu utilizatorul, pot explica modul în care s-a ajuns la 

soluţia respectivă); 

 stimularea imaginaţiei se realizează prin prezentarea audio-vizuală a 

cunoştinţelor, dar şi prin folosirea jocurilor pe calculator care duc la formarea abilităţilor de 

utilizare a echipamentelor hard/ soft şi la  creşterea vitezei de reacţie în momentul apariţiei 

unor stimuli; 

 individualizarea instruirii, programele specifice instruirii asistate de 

calculator având calitatea de a permite elevilor să înveţe conform propriului ritm, fără emoţii 

care să le modifice modul de a se comporta sau de a reacţiona, fiind adaptabile tuturor 

stilurilor de învăţare, stimulând studiul individual şi independent; 

 creşterea randamentului activităţii de predare prin posibilitatea de 

prezentarea a diferitelor exemple şi modele specifice cunoştinţelor respective, dar şi prin 

simularea anumitor procese şi fenomene, a căror producere în laborator ar fi fost imposibilă 

sau foarte costisitoare (putem exemplifica acest lucru printr-un program software care să 

prezinte activitatea unui vulcan activ); 

 tratarea interdisciplinară a conţinuturilor prin accentuarea relaţiilor dintre 

anumite discipline; 

 feedback-ul este imediat, semnalizându-se cu o mare rapiditate eventualele 

erori sau dificultăţi apărute, facilitându-se corectarea imediată a acestora şi ducând la  

responsabilizarea celor care învaţă; 

 evaluarea cu ajutorul computerului este obiectivă, testele fiind aplicate 

elevilor şi corectate după un anumit program implementat, fără să intervină acei factori 

perturbatori ai aprecierii rezultatelor (efectul HALO, efectul de anticipaţie, efectul de 

„contrast‖, o ecuaţie personală a examinatorului). Singurul factor care ar putea să perturbe 

aprecierea rezultatelor cu ajutorul computerului este determinat de aşa numita eroare 

instrumentală, care nu este „vina‖ calculatorului, ci a celui care a conceput şi a implementat 

testul de evaluare. Instruirea asistată de calculator oferă elevilor posibilitatea de se 

autoevalua; 

 antrenarea elevilor în perspectiva educaţiei permanente, instruirea  asistată 

de calculator având o mare contribuţie în pregătirea elevilor pentru acest stil de viaţă; 

 promovarea învăţământului deschis la distanţă, datorită utilizării 

Internetului şi a altor surse multimedia. 

 

II.2. Criticile aduse folosirii instruirii asistate de calculator 

Dezavantajele recurgerii la utilizarea instruirii asistată de calculator sunt următoarele: 

 utilizarea instruirii asistată de calculator este încă destul de costisitoare, iar, în unele 

cazuri, este imposibilă datorită dotării insuficiente a unităţilor de învăţământ cu echipamente 

de calcul; 

 deşi permite simularea diferitelor evenimente, procese, fenomene, acţiuni, această 

metodă nu poate să înlocuiască activitatea practică de laborator; 

 posibilitatea pierderii obişnuinţei de a purta discuţii, de a argumenta datorită 

interacţiunii om-calculator; 

 izolarea elevilor de prietenii, colegii şi profesorii lor în timp, datorită utilizării 

îndelungate a calculatorului; 

 nu este potrivită tuturor elevilor şi tuturor stilurilor cognitive; 

 are un impact diferit, în funcţie de vârsta elevilor. 
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II.3. Implementarea instruirii asistate de calculator în învăţământul preuniversitar 

din România 

Odată cu reforma învăţământului au apărut şi primele încercări de introducere a 

tehnicii de calcul ca un mijloc important pentru atingerea performanţei în învăţământul 

românesc.  

Pornind de la această idee, începând cu anul şcolar 2001-2002, a fost implementată 

prima versiune a sistemului AEL (Asistent Educaţional pentru Licee) în 10 unităţi de 

învăţământ pilot.  Implementarea  acestui sistem s-a făcut la mai multe niveluri: la nivelul 

Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, la nivelul inspectoratelor şcolare judeţene şi la 

nivelul fiecărei unităţi de învăţământ. 

Prima versiune a sistemului AEL conţinea o serie de soft-uri care puteau fi folosite în 

cadrul lecţiilor de către profesor ca suport pentru activitatea de predare. Versiunile actuale 

cuprind şi elemente de comunicare în sistem electronic între elevi, profesori şi părinţi, 

gestionarea unor elemente administrative, cum ar fi: orarul, catalogul sau chiar structura 

unităţii şcolare. Acest sistem nu îşi propune înlocuirea manualelor şcolare, ci este o 

alternativă la metodele clasice de predare şi învăţare, un mecanism care să conducă la 

îmbunătăţirea rezultatelor obţinute de către elevi şi nu o formă de înlocuire a sistemului de 

învăţământ anterior. 

AEL este un nou instrument pe care profesorii îl pot utiliza pentru a obţine un 

randament mai bun al muncii lor la catedră. Sistemul este prevăzut şi cu o interfaţă 

prietenoasă care să împiedice tendinţele de respingere care ar putea fi manifestate de către 

cadrele didactice adepte ale metodelor clasice de predare-învăţare. 

Eficienţa acestui sistem în activitatea de predare-învăţare este asigurată de manualele 

electronice prezentate într-un format atractiv, tutoriale, documentare video, animaţii, 

demonstraţii, simulări, seturi de exerciţii şi probleme, jocuri educative. Se oferă funcţii de 

căutare a informaţiilor după domeniu sau după cuvinte cheie. 

În ceea ce priveşte evaluarea rezultatelor şcolare, sistemul AEL conţine teste 

electronice, cataloage electronice, are posibilitatea întocmirii de teste noi prin generarea 

aleatoare a unui set de întrebări, poate prezenta istoricul pregătirii fiecărui elev, conţine soft-

uri pentru simularea concursurilor, a olimpiadelor, a evaluărilor periodice. 

Efectele aplicării acestui sistem, pe termen scurt, constau în familiarizarea elevilor şi a 

cadrelor didactice cu noile tehnologii din domeniul informaţiei şi al comunicaţiilor, iar, pe 

termen lung, se preconizează o creştere a gradului de instruire a profesorilor şi a elevilor. 

 

III. Soft-ul educaţional 

Printre disciplinele din sistemul nostru de învăţământ nu vom întâlni niciuna în 

predarea-învăţarea căreia calculatorul să nu fie util, măcar prin prezentarea unor imagini (în 

cazul unor discipline cum ar fi: geografia, biologia), sunete (în cazul unor discipline precum 

educaţia muzicală, limba română, limbile străine), baze de date, tabele matematice etc. Cu 

toate acestea, computerul este folosit în învăţământul preuniversitar mai mult pentru 

predarea-învăţarea informaticii şi mai puţin pentru a uşura munca la catedră a profesorilor 

care predau alte discipline. 

Deoarece domeniile educaţiei în zilele noastre sunt foarte variate, şi programele 

software dedicate fiecărei discipline în parte sunt diferite. Astfel, avem de a face cu programe 

pe calculator specializate pentru fiecare domeniu. 

Prin soft educaţional înţelegem un set de programe pe calculator realizat cu scopul 

de a facilita procesul de transmitere şi însuşire a cunoştinţelor. 

Un soft educaţional performant trebuie să respecte următoarele condiţii: să atragă prin 

calitatea prezentării, să asigure ritmul de învăţare al fiecărui elev şi necesarul de informaţii 

pentru o anumită temă, să asigure interacţiunea dintre calculator şi elev sau calculator şi 
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profesor, să se poată adapta în funcţie de caracteristicile utilizatorului (de exemplu, programe 

care să prezinte mai multe niveluri de dificultate, trecerea la un nivel superior presupunând 

parcurgerea nivelurilor anterioare), să asigure o motivare în timpul învăţării.  

Pentru a tinde în mod activ către atingerea scopului, elevul trebuie:  

 să cunoască în mod concret scopul învăţării şi exprimarea acestuia în 

performanţe măsurabile; 

 să cunoască elementele de conţinut, să se raporteze la obiectivele anunţate şi 

într-un vocabular adecvat nivelului şcolar, iar imaginile alese să fie pertinente cu tematica 

discutată şi cu textul existent pe ecran; 

 succesiunea situaţiilor de învăţare să respecte principiile de la cunoscut la 

necunoscut, de la simplu la complex, de la concret la abstract, de la observaţie la raţionament, 

de la o privire de ansamblu spre una de detaliu, introducerea de secvenţe menite să 

actualizeze unele cunoştinţe deja învăţate, precum şi a unor secvenţe pentru sinteza unor 

cunoştinţe anterior prezentate separat. 

Pentru eficientizarea activităţilor de predare-învăţare şi evaluare întâlnim următoarele 

tipuri de programe software: 

 programe interactive pentru însuşirea de cunoştinţe noi care creează între 

computer şi elev un dialog asemănător cu cel dintre elev şi profesor. Aceste programe sunt 

aşa numitele „tutoriale‖. Aceste soft-uri pot prelua unele dintre funcţiile profesorului, 

conducând-l pe elev, pas cu pas, spre descoperirea şi însuşirea unor cunoştinţe. Există şi 

posibilitatea ca elevul să nu urmeze calea indicată de realizatorul programului, ci să îşi aleagă 

singur informaţiile pe care doreşte să le asimileze. Dacă elevul alege acest mod de învăţare, el 

este cel care va alege calea care va fi parcursă, ţinând cont de nivelul anterior de cunoştinţe, 

de dorinţele proprii, dar şi de stilul său de învăţare. Utilizând programele software interactive, 

elevul poate dobândi noi cunoştinţe, dar, fără ajutorul manualului şcolar şi al profesorului, nu 

poate să-şi dea seama întotdeauna dacă şi-a însuşit totalitatea informaţiilor necesare pentru o 

anumită etapă de învăţare.  

 programe software de simulare a unui obiect sau fenomen real prin 

intermediul computerului. Elevul poate folosi acest gen de programe pentru a observa 

fenomenul studiat, dar poare avea şi posibilitatea de a modifica anumiţi parametri şi a 

descoperi în ce fel se modifică obiectul sau fenomenul respectiv. 

 Soft-urile de exersare pot fi folosite le diverse discipline şi module de 

specialitate  pentru a-l ajuta pe elev să-şi formeze deprinderi şi priceperi specifice, executând 

un set de sarcini, lucrând după posibilităţile sale şi în ritmul propriu. Aceste programe pot 

cuprinde şi aprecierea răspunsului elevului. Sarcinile de rezolvare pot fi aşezate într-o 

anumită ordine sau pot fi generate aleatoriu. 

 Programele sub forma jocurilor didactice nu au întotdeauna foarte mari 

valenţe educative, dar elevul aflat la începuturile activităţii sale în faţa calculatorului poate 

dobândi deprinderi corecte de utilizare corectă a echipamentelor de calcul (de exemplu, poate 

învăţa să utilizeze corect tastatura şi mouse-ul). În demersul didactic, mai ales la vârste mici, 

putem alege jocuri pe calculator care să presupună luarea unor decizii corecte pentru 

atingerea unui anumit scop. Elevii vor fi încântaţi de joc şi vor avea în acest fel posibilitatea 

de a-şi folosi memoria şi inteligenţa. 

 Soft-urile pentru testarea cunoştinţelor pot fi create independent sau pot 

face parte dintr-un sistem mai larg de instruire. De obicei, ele se prezintă sub forma testelor 

docimologice care pot fi completate pe computer şi care vor fi evaluate imediat după 

terminarea lor. De cele mai multe ori, un astfel de test are ataşat şi un cronometru. Creşte 

gradul de obiectivitate al notării, dar, în acelaşi timp, elevii nu mai au posibilitatea de a-şi 

exprima creativitatea. Ar fi de dorit ca programele de testare a cunoştinţelor să aibă o 

interfaţă grafică prietenoasă şi să furnizeze, după afişarea rezultatului, răspunsul corect.  
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Clasificarea de mai sus reflectă varietatea activităţilor instructiv-educative în care este 

utilă şi necesară folosirea computerului ca mijloc de învăţământ. Este important ca elevii şi, 

mai ales, cadrul didactic să sesizeze diferenţa dintre un soft educaţional, care, pe lângă o 

anumită cantitate de informaţii, înglobează şi anumite valenţe pedagogice, şi un soft de 

prezentare care doar redă anumite cunoştinţe (de exemplu, sistemul Help ataşat programelor 

sau limbajelor de programare care poate fi uşor utilizat ce către cei care studiază informatica 

pentru a-şi însuşi anumite instrucţiuni sau pentru a învăţa să utilizeze programele respective) 

sau un soft utilitar care realizează anumite activităţi (de exemplu, un editor de imagini). 

 

IV. Învăţarea electronică (e-learning) 

Evoluţia noilor tehnologii în domeniul comunicaţiilor conduce la apariţia unor noi 

abordări ale procesului instructiv-educativ. Învăţarea electronică este un concept nou care 

desemnează o modalitate de instruire specifică învăţământului la distanţă. E-learning este un 

termen care desemnează un proces de învăţare care se bazează pe utilizarea calculatorului 

ca sursă de informare şi accesare a cunoştinţelor. Termenul de e-learning este sinonim cu cel 

de  învăţământ electronic, învăţământ on-line, educaţie on-line, învăţământ pe web, 

învăţământ la distanţă etc. 

Învăţământul la distanţă presupune depărtarea fizică dintre profesor şi elev/student, 

comunicarea dintre aceştia realizându-se prin schimbul de mesaje sau documente electronice. 

În cadrul educaţiei la distanţă, un rol deosebit de important îl deţine factorul tehnologic care 

trebuie să asigure informarea elevilor/studenţilor, dar şi comunicarea dintre aceştia şi 

profesorii lor.  

Un profesor în acest sistem de învăţământ se poate adresa în acelaşi timp unui număr 

mare de elevi, dar poate avea un dialog individualizat cu fiecare dintre ei. Cei care studiază în 

acest fel pot beneficia de cunoştinţele şi experienţa unor profesori renumiţi pe care nu i-ar 

putea aborda în mod direct. Putem spune că, în cadrul educaţiei la distantă, rolul factorului 

uman este cel de îndrumare. 

Acest tip de instruire se adresează tuturor persoanelor indiferent de vârstă sau de 

nivelul de studii şi permite accesul la informaţii prin intermediul tehnicii moderne. Cei care 

urmează cursuri în sistemul de învăţământ la distanţă au posibilitatea de a acumula informaţii, 

de a-şi forma deprinderi şi priceperi conform propriului lor ritm de studiu, alegându-şi singuri 

locul şi momentul când sunt dispuşi să studieze. În acelaşi timp, cursanţii pot să-şi manifeste 

creativitatea făcând conexiuni interdisciplinare între noţiunile prezentate, descoperind noi 

interpretări ale datelor respective. Lipsa prezenţei colegilor sau a profesorului poate să îi 

stimuleze pe cei timizi. Prezentarea multimedia a informaţiilor stimulează atenţia, capacitatea 

de înţelegere şi de interpretare a datelor, conduce la asimilarea activă a cunoştinţelor. 

Informaţii de actualitate din orice colţ al lumii pot fi consultate în orice moment cu ajutorul 

Internet-ului. 

Nu trebuie neglijat nici factorul economic, elevii/studenţii reducând semnificativ 

cheltuielile pentru transport sau cazare. 

Acest sistem educativ poate avea un efect negativ asupra relaţiilor interumane, asupra 

creării unor legături afective sau în ceea ce priveşte integrarea în societate, datorită lipsei 

contactului faţă în faţă dintre colegi sau dintre cursanţi şi profesorii lor. 

Eficienţa acestui sistem de învăţământ depinde, în mare măsură, de dorinţa de 

perfecţionare a celor care urmează astfel de cursuri. 

Apreciem că învăţământul la distanţă este o oportunitate oferită celor care doresc să 

studieze, dar, din diferite motive, cum ar fi cele de natură materială sau lipsa timpului, nu pot 

să frecventeze cursurile similare din cadrul  învăţământului de zi.  
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IV.1. M-learning-ul – o nouă variantă de e-learning 

M-learning este acea modalitate de învăţare în care sunt implicate instrumente de 

conexiune mobile, fără fir, care creează premisele unei arii de răspândire a mesajelor globală, 

la scară planetară. Telefonia mobilă a evoluat atât de mult încât acum permite cuplarea la 

computer realizând transferuri de date consistente. M-learning-ul este o nouă paradigmă care 

creează un mediu educaţional prin care elevii au acces la suporturi de curs, instrucţiuni şi 

aplicaţii oricând şi oriunde. Pentru o utilizare eficientă a m-learning-lui, atât profesorii, cât şi 

elevii/studenţii trebuie să înţeleagă natura relaţiilor interpersonale instituite, calitatea şi 

consistenta interacţiunilor, importanţa competenţei comunicaţionale în realizarea 

schimburilor de informaţii, cunoştinţe, experienţe, valori, atitudini. 

Noile orientări obligă regândirea unor componente sau principii pedagogice la un 

anumit tip de abordarea a conţinuturilor, la noi modalităţi de pregătire a formatorilor, la noi 

politici educative proiectate la un moment dat în societate. 
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STRATEGII DE REZOLVARE A SITUAŢIILOR DE CRIZĂ 

EDUCAŢIONALĂ 
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Fiecare situaţie, fiecare problemă trebuie tratată în manieră independentă, fără 

influenţe anterioare, ţinându-se cont de specificul situaţiei şi de personalitatea celor 

implicaţi. Aceste modalităţi de intervenţie se pot transforma, după unii autori (Kessel 

după Iucu, 2006), într-o serie de strategii de intervenţie dintre care cele mai 

reprezentative sunt: 

 strategia de dominare şi coerciţie; 

 negocierea; 

 fraternizarea; 

 strategia bazată pe ritual şi rutină; 

 terapia ocupaţională; 

 strategia de susţinere morală. 

Strategia de dominare şi coerciţie face apel la autoritatea formală a cadrului didactic 

şi se bazează, ca formă de intervenţie, pe pedeapsă. Relaţiile dezvoltate în acest context 

sunt asimetrice, plecând de la rolurile inegale ale celor doi actori ai câmpului educaţional. 

De multe ori profesorul poate face apel la o serie de metode mai puţin plăcute: sarcasmul, 

un ton al vocii ridicat, ameninţările. Strategia de dominare este, din păcate, utilizată de 

unele cadre didactice; efectele acestei strategii sunt extrem de negative pentru elev, din  

perspectivă psihologică. Profesorii care utilizează această strategie pierd rapid respectul 

elevilor. În plus, pentru unii elevi această strategie de dominare are efecte inverse; în loc 

să stingă situaţia de criză, o amplifică. Această strategie caracterizează stilul managerial 

autoritar. Strategia de dominare nu trebuie confundată cu asimetria de roluri; oricum, prin 

rolul pe care îl joacă profesorul, se găseşte într-o poziţie de dominare. 

Negocierea ca modalitate de intervenţie poate fi utilă în scopul realizării unei 

înţelegeri asupra unei chestiuni care vizează întregul colectiv al clasei. Din perspectiva 

elevilor, negocierea poate îmbrăca două forme: negocierea explicită (consensuală, 

deschisă, asupra unor probleme importante ce aparţin colectivului), dar şi negocierea 

implicită, ascunsă; în acest caz, elevii pot încerca să extindă limitele de toleranţă ale 

normativităţii explicite, determinându-l eventual pe profesor să accepte anumite lucruri 

care depăşesc normativitatea explicită a clasei. Strategia de negociere este specifică 

stilului managerial democrat. 

Fraternizarea este o strategie întâlnită mai ales la unele cadre didactice tinere, fără 

multă experienţă pedagogică şi care au de-a face cu elevi care se găsesc spre sfârşitul 

ciclului liceal. Această strategie are drept caracteristică principală fluidizarea graniţelor 

rolurilor interpretate de partenerii educaţionali. Incapacitatea acestor cadre didactice de a 

se impune şi de a controla situaţia de pe altă poziţie, îi face pe aceştia să se alieze cu 

elevii şi să încerce rezolvarea unor situaţii de criză educaţională în virtutea acestei 

„pseudo-camaraderii‖. Uneori eficientă, această strategie conduce către dezvoltarea unor 

interacţiuni mai puţin obişnuite între profesor şi elevi. Acest tip de strategie 

caracterizează evoluţia managerului laissez-faire. 

Strategia bazată pe rutină conduce spre dezvoltarea unor reacţii şi comportamente 

predictibile ale cadrului didactic. Elevii ştiu la ce să se aştepte atunci când este vorba 

despre o situaţie de criză, iar modalităţile de rezolvare îşi pierd din eficienţă. Acest tip de 

strategie poate fi regăsit în arsenalul managerului orientat către sarcină (activitate). 
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Terapia ocupaţională sporeşte dinamica clasei cu precădere la nivel fizic, cultivând 

mişcarea ca formă de intervenţie în situaţii de abatere (R. Iucu). 

Strategia de susţinere morală pune pe prim-plan funcţia moralizatoare a discuţiei 

directe. Aceasta este o modalitate de consiliere individuală care pleacă de la principiile 

terapiei dezvoltate de C. Rogers. Prin această susţinere morală, profesorul asociază 

reuşita şcolară a elevului cu reuşita sa socială. Profesorul-manager care susţine această 

modalitate de rezolvare a situaţiilor de criză educaţională promovează, într-un plan mai 

larg, o aşa-numită strategie intrinsecă bazată pe o sporire a autocontrolului elevului. 

Recompensele, distribuite la momentul oportun, pot întări anumite comportamente 

dezirabile. 

Toate aceste strategii de intervenţie în caz de criză pot opera, cu mai mult sau mai 

puţin succes. Cert este că se impune o adecvare a metodelor utilizate de către managerul-

profesor, în funcţie de context, în funcţie de caracteristicile situaţiei de intervenţie, în 

funcţie de profilul psihologic al elevului (elevilor). Şi chiar dacă fiecare cadru didactic 

prezintă o dominantă din punctul de vedere al stilului managerial, este indicată utilizarea 

cu precădere a strategiilor de intervenţie care nu afectează dezvoltarea personalităţii 

elevului. 
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METODE MODERNE DE ÎNVĂŢARE ŞI APLICAREA ACESTORA ÎN 

PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂŢARE LA DISCIPLINELE 

ECONOMICE 
 

Prof. Bocanci Florenţa 

Prof. Grămadă Elena 

Colegiul „Vasile Lovinescu‖, Fălticeni 

 

În căutarea unor soluţii pentru a spori eficacitatea sistemelor educative, în ultimul timp, 

tot mai mulţi cercetători şi-au îndreptat atenţia asupra locusului unde se produce învăţarea. 

Astăzi se mizează tot mai mult pe învăţarea centrată pe elev. 

Ce înseamnă de fapt învăţarea centrată pe elev? 

Învăţarea centrată pe elev se referă la învăţare şi nu la predare. Rolul profesorului este 

de a coordona învăţarea, de a-i învăţa pe elevi să înţeleagă modul în care învaţă. Acesta oferă 

indivizilor oportunităţi de a învăţa într-un mod care-i ajută să înveţe cel mai bine şi îi 

determină pe elevi să-şi asume responsabilitatea propriei educaţii. 

Pentru aplicarea învăţării centrate pe elev, trebuie să se determine stilurile de 

învăţare ale elevilor şi să se realizeze diferenţierea instruirii. 

1. Stilurile de învăţare constau în: 

a) existenţa mai multor teorii diferite; 

b) aplicarea unui chestionar simplu, uşor de utilizat de către elevi; 

c) stabilirea stilurilor de învăţare: vizual, auditiv, practic. 

2. Diferenţierea instruirii presupune: 

a) seria de stiluri şi aptitudini de învăţare; 

b) cum să te adaptezi nevoilor de învăţare ale elevilor; 

c) îndrumări pentru profesori privind strategiile de învăţare. 

Diferenţierea instruirii înseamnă răspunsul profesorului la nevoile elevului. Principiile 

diferenţierii presupun: sarcini care respectă elevul, grupare flexibilă, evaluare şi ajustare 

continuă. În funcţie de disponibilitate, interese şi profil de învăţare, profesorii pot diferenţia: 

CONŢINUTUL, PROCESUL şi PRODUSUL învăţării, folosind o varietate de strategii de 

instruire cum ar fi: inteligenţe multiple, puzzle, casete, activităţi ancoră, fişe de lucru, texte, 

materiale suport, cercuri literare, studii orbitale, instruire complexă, învăţare în grupuri mici, 

investigaţii în grup, studiu independent, strategii de interogare, grupuri de interes, teme 

pentru acasă, jurnale, contracte de învăţare. 

Principiile cheie ale clasei diferenţiate sunt: profesorul ştie clar ce e important la 

materia lui; profesorul înţelege, apreciază şi clădeşte pe diferenţele dintre elevi; evaluarea şi 

învăţarea sunt inseparabile; profesorul ajustează conţinutul, procesul şi produsul în funcţie de 

disponibilitatea, interesele şi profilul de învăţare al elevului; toţi elevii participă; elevii şi 

profesorii sunt colaboratori în învăţare; scopurile clasei diferenţiate sunt dezvoltarea maximă 

şi succesul individual; flexibilitatea este o caracteristică marcantă a clasei diferenţiate. 

 

Strategii şi tehnici ce pot fi folosite pentru diferenţiere 

 Braistorming – Pentru a genera idei creative, li se cere elevilor să se abţină de a le 

critica şi judeca, să caute în schimb metode de a face un lucru, cum ar fi rezolvarea unei 

probleme. De exemplu, li se cere elevilor să se gândească şi să enunţe cât mai multe metode 

de a utiliza un obiect, de a organiza un proces sau de a realiza un produs. Odată ce au fost 

generate cât mai multe idei, li se va cere să se gândească la fezabilitatea ideilor. 

 Centre de interes şi expoziţii – Colecţii de expoziţii de materiale sunt utilizate 

pentru a stimula interesul elevilor pentru teme şi subiecte de discuţie. De exemplu, copiii pot 
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aduce şi arăta la şcoală obiecte de familie (şi apoi pot reflecta asupra moştenirii lor etnice) 

sau obiecte specifice unei profesii (şi apoi pot reflecta asupra cerinţelor şi rigorilor acestora). 

Intenţia poate fi stimularea interesului clasei pentru noţiunea/ conceptul în cauză. 

 Colajul – Elevii produc, individual sau în perechi/ grup, pe măsură ce învaţă, un 

colaj de cuvinte-cheie, imagini, simboluri, decupaje, citate. 

 Colocvii – Unul sau mai mulţi oaspeţi sunt invitaţi cu scopul de a participa la o 

discuţie sau de a fi intervievaţi pentru a se afla câte ceva despre persoanele respective sau 

despre activităţile în care sunt implicaţi (de exemplu, un lucrător bancar, un mecanic de 

locomotivă, un inginer constructor, un strungar etc.). 

 Contracte de învăţare – Sunt înţelegerile scrise stabilite între elevi şi profesori care 

descriu sarcinile şcolare ce trebuie îndeplinite la un nivel specificat şi într-o anumită perioadă 

de timp cum ar fi o săptămână sau o lună. 

 Demonstraţii – O formă de prezentare în care profesorul sau elevii arată cum 

funcţionează sau cum operează ceva sau cum este făcut ceva. De exemplu, un profesor poate 

arăta elevilor cum să utilizeze un dicţionar de specialitate, un plan de construcţii, un utilaj, o 

unealtă etc. 

 Dezbateri – O formă de discuţie în care câţiva elevi prezintă şi contestă diferite 

puncte de vedere referitoare la o anumită problemă. De exemplu, elevii pot adopta poziţii 

diferite în dezbaterea următoarei probleme: „De ce trebuie să economisim resurse?‖ 

 Discuţie – Discuţiile apar atunci când un grup se adună pentru a-şi împărtăşi opiniile 

despre un subiect sau un eveniment de interes reciproc. De exemplu, un grup de elevi convine 

să discute despre ceea ce au învăţat despre un principiu, proces sau fenomen, cum ar fi 

sustentaţia aeronautică şi navală. Un alt exemplu ar fi principiul de funcţionare a unei 

hidrocentrale, termocentrale sau a unei centrale nucleare. 

 Instruirea directă – Se bazează pe demonstraţie, practică ghidată şi practică 

independentă. În acest fel, profesorul îi poate ajuta pe elevi să deprindă o abilitate sau să-şi 

însuşească un concept. Apoi elevii pun în practică cunoştinţele acumulate sub supravegherea 

profesorului. În final, practica independentă este realizată în scopul perfecţionării. De 

exemplu, folosirea sculelor şi uneltelor la atelierul de lăcătuşărie.  

 Instruire individualizată – Reprezintă orice manevră utilizată de un profesor prin 

care predarea şi învăţarea sunt concepute şi realizate încât să satisfacă caracteristicile 

specifice ale unui elev. 

 Instruirea programată sau instruirea asistată pe calculator – Este o formă de 

instruire individualizată prin care informaţia este învăţată fragmentat, fie prin citirea unor 

texte programate, fie utilizând un program de predare cu ajutorul calculatorului. Răspunsul 

corect la întrebare sau la o problemă permite elevilor să treacă mai departe, în timp ce un 

răspuns incorect presupune repetare sau reînvăţare. Această metodă presupune procurarea şi 

folosirea soft-urilor educaţionale specifice disciplinei Educaţie Tehnologică. 

 Întrebările de reflecţie – Pe măsură ce învaţă, e bine ca elevii să fie deprinşi să-şi 

pună întrebări ca: Care sunt elemente cheie/ punctele esenţiale ale celor învăţate? Cât de bine 

am înţeles această temă/ acest aspect? Cum aş putea să explic altcuiva acest capitol? Cum 

poate fi verificat că am învăţat şi am înţeles? Cum pot fi aplicate aceste noi cunoştinţe? 

 Învăţarea prin cooperare/ în echipe de elevi – Elevii sunt grupaţi câte 4 până la 6. 

Câteodată e bine ca grupurile să fie cât se poate de diverse şi eterogene. În astfel de cazuri, 

membrii echipei sunt adesea recompensaţi pentru succesul echipei.  

 Învăţarea pentru performanţă – Unui colectiv de elevi i se oferă informaţii ce 

trebuie învăţate pentru a atinge un nivel predeterminat de performanţă. Este testat colectivul, 

iar indivizilor care nu au obţinut un scor suficient de ridicat, li se predă din nou şi sunt testaţi 

încă o dată. 
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 Învăţarea prin descoperire – Este utilizată atunci când elevii trebuie încurajaţi să 

descopere ei înşişi înţelesul a ceva. Experimentele pe care le realizează elevii, şi care sunt 

altceva decât demonstraţii ale profesorului, sunt o parte a învăţării prin descoperire. De 

exemplu, li se va cere elevilor să afle de ce fibrele textile se comportă diferit faţă de 

temperatură.  

 Jocul de rol – Elevii preiau rolul unei alte persoane pentru a vedea cum este să fii 

altcineva. De exemplu, un elev este moderatorul unei emisiuni TV cu tema „Nevoi şi dorinţe 

legate de procesul de învăţământ din şcoala noastră‖.  

 Jocuri distractive – Elevii sunt solicitaţi să găsească cele mai absurde aplicaţii 

pentru noile informaţii, de exemplu, jocurile de strategie pe calculator. 

 Jocuri şi competiţii – Elevii concurează între ei pentru a vedea care persoană sau 

grup este cel mai bun atunci când li se încredinţează o sarcină de lucru, o problemă de 

rezolvat sau realizarea unui proiect. 

 Meditaţia – O formă de individualizare prin care fie un profesor, fie chiar unul 

dintre elevi oferă ajutorul unui alt elev sau unui grup mai mic, de obicei pentru că nu reuşesc 

să înveţe suficient de bine numai prin instruirea convenţională. 

 Module de învăţare – O formă de instruire individualizată în care elevii utilizează 

un pachet complet de activităţi de învăţare care îi ghidează să ştie sau să fie capabili să facă 

un lucru. Li se poate da elevilor un modul de învăţare care să conţină activităţi menite să ajute 

elevii să înţeleagă ce este o alimentaţie potrivită în funcţie sezon. 

 Observaţia, lucrul pe teren şi excursia de studiu – Presupune realizarea de 

observaţii şi lucrul în mediul natural. Elevii vizitează agenţi economici pentru a vedea utilaje 

şi a observa procese sau concep o mică afacere pentru a învăţa despre producţie şi marketing.  

 Predarea reciprocă – Se poate organiza în perechi şi grupuri de 4. Fiecare elev 

învaţă o jumătate/ un sfert dintr-o temă şi o predă celuilalt/ celorlalţi. Profesorul 

monitorizează activitatea şi ajută la evaluarea învăţării. 

 Prezentare/ raport oral – Li se dau indivizilor sau grupurilor ori li se cere să aleagă 

singuri câte un subiect de discuţie şi să se informeze despre aceasta. De exemplu, fiecărui 

grup i se cere să afle câte ceva despre o ramură a transporturilor. Cele aflate sunt împărtăşite 

celorlalţi elevi din clasă prin prezentări orale. 

 Prezentare ritmată, cântată sau mimată – Cunoştinţele esenţiale sunt prezentate 

în unul dintre aceste moduri. 

 Prezentări şi prelegeri – Elevii ascultă o persoană (profesorul/ un specialist) care 

vorbeşte despre un anumit subiect, de exemplu, „Meserii şi profesii noi în România‖. 

 Proiectul – O formă de individualizare în care elevii aleg şi lucrează la proiecte şi 

activităţi ce pot fi intitulate „Nevoile şi dorinţele copilului‖ sau „Optimizarea transportului în 

mediul urban‖. Elevii nu aleg numai subiectul ci şi mijloacele de realizare.  

 Protocoale – Elevii studiază o înregistrare originală sau o serie de înregistrări ale 

unui eveniment relevant şi apoi încearcă să înţeleagă evenimentul sau consecinţele acestuia. 

Pot viziona de exemplu un film despre cazuri reale de poluare a aerului, a apei şi a solului, 

sau despre un proces tehnologic, şi apoi să descrie şi să reflecteze la cauze şi efecte. 

 Recapitularea în lanţ – Fragmente dintr-o temă mai mare sunt alocate elevilor, fie 

individual, fie în perechi sau grupe, şi li se cere să le prezinte pe rând, în ordine, tuturor 

celorlalţi. În felul acesta se recapitulează toată tema. 

 Recapitularea în perechi – În perechi elevii găsesc 3-4 elemente-cheie/ aspecte 

fundamentale/ informaţii cu relevanţă practică sau pun în ordinea priorităţii/ importanţei/ 

utilităţii informaţiile învăţate. 
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 Recapitularea pe bază de harta memoriei (ciorchine) – Elevii construiesc 

individual o schemă/ hartă schematică a lucrurilor memorate şi apoi o prezintă şi o explică 

unui coleg. Se poate folosi pentru diverse tipuri de achiziţii (concepte, informaţii, procese). 

 Repetiţie şi practică – O formă de studiu independent prin care elevii pun în 

practică o sarcină de lucru după ce aceasta a fost explicată de către profesor. După ce li se 

arată elevilor cum să realizeze tăierea unui material metalic, li se cere să caute modalitatea 

optimă pentru tăierea unui anumit material metalic. 

 Rezolvarea de probleme – Indivizilor sau grupurilor li se prezintă o problemă sau o 

situaţie controversată şi dificilă sau o situaţie la care să se gândească şi pe care să încerce să o 

rezolve, de exemplu, reprezentări grafice. 

 Simularea – Elevii se angajează într-o activitate care are aparenţa sau efectul unei 

situaţii din viaţa reală. Ei joacă un joc special creat, care reflectă aspecte reale ale vieţii 

cotidiene/ profesionale. Are avantajul că ajută la crearea de competenţe, eliminând riscuri sau 

costuri foarte mari pe care le-ar presupune învăţarea în contexte reale. Unele jocuri de 

simulare sunt computerizate (simulatoarele folosite pentru a învăţa conducerea auto). 

 Studiul de caz – Se face o analiză detaliată a unui eveniment sau proces specific, de 

obicei captivant, sau chiar a unei serii de evenimente cu legătură între ele, aşa încât vor 

înţelege mai bine natura ei şi ceea ce pot face în această privinţă. De exemplu, elevii pot 

investiga un dezastru cauzat de om sau cazuri reale de poluare. 

 Studiul independent sau studiul supravegheat – Studiul independent apare atunci 

când li se încredinţează elevilor o sarcină comună pentru a fi îndeplinită la şcoală sau ca temă 

pentru acasă, spre deosebire de studiul supravegheat, care se petrece sub directa îndrumare/ 

coordonare a profesorului. 
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ANEXE 

Chestionar referitor la stilurile de învăţare 

 
Numele şi prenumele: ___________________________ 
Clasa: ___________ 
Data:  ___________ 
Acest chestionar vă va ajuta să găsiţi modul prin care puteţi învăţa cel mai bine. 
 Nu există răspunsuri corecte sau greşite; 
 Pentru completarea chestionarului, aveţi la dispoziţie atât timp de cât aveţi nevoie; 
 Răspundeţi la toate întrebările pentru a obţine cele mai bune rezultate; 

 Răspundeţi la întrebări prin DA sau NU; 
 Încercuiţi doar un singur răspuns la fiecare întrebare; 
 Dacă doriţi să răspundeţi prin „uneori‖, gândiţi-vă dacă mai mult sunteţi de acord sau mai mult dezaprobaţi 

enunţul respectiv şi răspundeţi prin DA sau NU; 
 Pentru a obţine cele mai bune rezultate, sinceritatea este foarte importantă pentru completarea acestui 

chestionar; 
 Completaţi chestionarul pe cont propriu, dar puteţi să vă folosiţi de un suport de curs, dacă consideraţi necesar 

acest lucru. 
1.  Când descrieţi o vacanţă / o petrecere unui prieten, vorbiţi în detaliu despre muzica, sunetele şi 

zgomotele pe care le-aţi ascultat acolo? 
Da Nu 

2.  Vă folosiţi de gestica mâinilor când vorbiţi? Da Nu 

3.  În locul ziarelor, preferaţi radioul sau televiziunea pentru a vă ţine la curent cu ultimele noutăţi sau ştiri 

sportive? 
Da Nu 

4.  La utilizarea unui calculator, consideraţi că imaginile vizuale sunt utile, de exemplu: icon-urile, 

imaginile din bara de meniuri, sublinierile colorate etc.? 
Da Nu 

5.  Când notaţi anumite informaţii preferaţi să nu luaţi notiţe, ci să desenaţi diagrame, imagini 

reprezentative? 
Da Nu 

6.  Când jucaţi „X‖ şi „O‖ sau dame puteţi să vă imaginaţi semnele „X‖ şi „O‖ în diferite poziţii?  Da Nu 

7.  Vă place să desfaceţi în părţi componente anumite obiecte şi să reparaţi diferite lucruri? De ex: bicicleta, 

motorul maşinii, etc.? 
Da Nu 

8.  Când încercaţi să vă amintiţi ortografia unui cuvânt, aveţi tendinţa de a scrie cuvântul respectiv de câteva 

ori pe o bucată de hârtie până când găsiţi o ortografie care arată corect? 
Da Nu 

9.  Când învăţaţi ceva nou, vă plac instrucţiunile citite cu voce tare, discuţiile sau / şi cursurile orale ?  Da Nu 

10.  Vă place să asamblaţi diferite lucruri? Da Nu 

11.  La utilizarea unui calculator consideraţi că este util ca sunetle emise să avertizez utilizatorul asupra unor 

greşeli făcute, asupra terminării unui moment de lucru? 
Da Nu 

12.  Când recapitulaţi / studiaţi sau învăţaţi ceva nou, vă place să utilizaţi diagrame şi/sau imagini?  Da Nu 

13.  Aveţi rapiditate şi eficienţă la copierea pe hârtie a unor informaţii? Da Nu 

14.  Dacă vi se spune ceva, vă amintiţi ce vi s-a spus fără necesitatea repetării acelei informaţii? Da Nu 

15.  Vă place să efectuaţi activităţi fizice în timpul liber? De ex: sport, grădinărit, plimbări, etc.? Da Nu 

16.  Vă place să ascultaţi muzică când aveţi timp liber? Da Nu 

17.  Când vizitaţi o galerie sau o expoziţie, sau când vă uitaţi în vitrinele magazinelor, vă place să priviţi 

singur (ă), în linişte? 
Da Nu 

18.  Găsiţi că este mai uşor să vă amintiţi numele oamenilor decât feţele lor? Da Nu 

19.  Când ortografiaţi un cuvânt, scrieţi cuvântul înainte pe hârtie? Da Nu 

20.  Vă place să vă puteţi mişca în voie când lucraţi? Da Nu 

21.  Învăţaţi să ortografiaţi un cuvânt prin ortografierea acestuia? Da Nu 

22.  Când descrieţi o vacanţă / o petrecere unui prieten, vorbiţi despre cum arătau oamenii, despre hainele lor 

şi despre culorile acestora? 
Da Nu 

23.  Când începeţi o sarcină nouă, vă place să începeţi imediat şi să rezolvaţi ceva atunci pe loc?  Da Nu 

24.  Învăţaţi mai bine dacă asistaţi la demonstrare practică a unei abilităţi anume? Da Nu 

25.  Găsiţi că este mai uşor să vă amintiţi feţele oamenilor decât numele lor?  Da Nu 

26.  Pronunţarea cu voce tare a unor lucruri vă ajută să învăţaţi mai bine?  Da Nu 

27.  Vă place să demonstraţi şi să arătaţi altora diverse lucruri? Da Nu 

28.  Vă plac discuţiile şi vă place să ascultaţi opiniile celorlalţi? Da Nu 

29.  La îndeplinirea unor sarcini urmaţi anumite diagrame? Da Nu 

30.  Vă place să jucaţi diverse roluri? Da Nu 

31.  Preferaţi să mergeţi „pe teren‖ şi să aflaţi singuri informaţiile, decât să vă petreceţi timpul într-o singură 

bibliotecă? 
Da Nu 

32.  Când vizitaţi o galerie sau expoziţie, sau când vă uitaţi la vitrinele magazinelor, vă place să vorbiţi 

despre articolele expuse şi să ascultaţi comentariile celorlalţi? 
Da Nu 

33.  Urmăriţi uşor un drum pe hartă? Da Nu 

34.  Credeţi că unul dintre cele mai bune moduri de apreciere a unui exponat sau a unei sculpturi este să îl/o 

atingeţi? 
Da Nu 

35.  Când citiţi o poveste sau un articol dintr-o revistă vă imaginaţi scenele descrise în text? Da Nu 

36.  Când îndepliniţi diferite sarcini, aveţi tendinţa de a fredona în surdină un cântec sau de a vorbi cu dv. 

înşivă ?  
Da Nu 

37.  Vă uitaţi la imaginile dintr-o revistă  înainte de a vă decide ce să îmbrăcaţi? Da Nu 

38.  Când planificaţi o călătorie nouă, vă place să vă sfătuiţi cu cineva în legătură cu locul destinaţiei?  Da Nu 

39.  V-a fost întotdeauna dificil să staţi liniştit mult timp şi preferaţi să fiţi activ aproape tot timpul?  Da Nu 



79 

 
Aflaţi care este stilul personal de învăţare. Încercuiţi numai numărul întrebărilor la care aţi răspuns prin DA. 
 

4 1 2 

6 3 5 

8 9 7 

12 11 10 

13 14 15 

17 16 19 

22 18 20 

24 21 23 

25 26 27 

29 28 30 

33 32 31 

35 36 34 

37 38 39 

Total întrebări încercuite: Total întrebări încercuite: Total întrebări încercuite: 

Vizual / a vedea Auditiv / ascultare Practic  

 
 Acum marcaţi pe graficul de mai jos numărul total de întrebări încercuite pentru fiecare stil de învăţare. 

 Cea mai înaltă curbă din grafic arată stilul dvs. de învăţare preferat. 
 Dacă curba are o evoluţie aproximativ egală înseamnă că vă place să utilizaţi toate stilurile de învăţare. 
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CERCETARE ŞI INOVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

                                                                                                Prof. Bocanci Grigore 

                                                                   Şcoala Gimnazială „Ion Lovinescu‖, Rădăşeni 

 

 

Cercetarea pedagogică poate fi: fundamentală şi aplicativă, observaţională sau 

experimentală, spontană sau ştiinţifică, toate având ca rol explicarea, interpretarea, 

generalizarea şi inovarea fenomenului educaţional prin schimbări de structură sau prin 

introducerea de noi metodologii mai eficiente. Funcţiile cercetării pedagogice sunt: funcţia 

explicativă, funcţia praxiologică, funcţia sistematizatoare, funcţia referenţial-informaţională, 

funcţiile de evaluare şi control ştiinţific ale procesului de instruire şi formare a 

personalităţii, raportate la cerinţele sociale, funcţia de perfecţionare şi inovare a 

învăţământului şi educaţiei, funcţia predictivă.  

Activitatea de cercetare în şcoală se realizează în funcţie de mai multe variabile ale 

procesului instructiv-educativ: creativitate, cultura organizaţională, climatul organizaţional, 

baza materială, motivaţie, voinţă, planificarea şi stabilirea obiectivelor, formarea grupului de 

elevi ce vor realiza obiectivele, determinarea partenerilor de colaborare. Scopul unor astfel de 

cercetări pedagogice constă în: organizarea şi desfăşurarea eficientă a activităţilor educative, 

optimizarea fenomenelor pedagogice, introducerea şi realizarea inovaţiilor în învăţământ. 

Cercetarea pedagogică este o strategie desfăşurată în scopul surprinderii unor relaţii noi între 

componentele acţiunii educaţionale şi al elaborării unor soluţii optime de rezolvare a 

problemelor indicate de procesul instructiv-educativ în conformitate cu exigenţele sociale, 

având ca obiect de investigaţie fenomenul educativ în toată complexitatea sa. 

Pentru desfăşurarea cu succes a cercetărilor empirice, referitoare la realitatea 

pedagogică, trebuie luate în considerare patru principii:  

Principiul unităţii teoretic-empiric – cercetarea observaţională, directă, trebuie să 

confere valoare de adevăr intuiţiei teoretice;   

 Principiul unităţii înţelegere-explicaţie – pleacă de la constatarea că numai 

cunoaşterea intuitivă a socialului nu este suficientă, ea putând conduce la rezultate eronate.  

 Principiul unităţii dintre cantitativ şi calitativ – impune utilizarea convergentă a 

metodelor statistice şi cazuistice, folosirea unor metode deopotrivă cantitative şi calitative.  

 Principiul unităţii judecăţi constatative-judecăţi evaluative – presupune angajarea 

morală a cercetătorului în sprijinul valorilor înalt-umaniste şi al idealurilor naţionale.  

Pentru a explica în mod corect caracterul metodelor de cercetare, este necesar să 

precizăm regulile care însoţesc şi călăuzesc procesul de cercetare, activitatea de culegere şi 

interpretare a datelor cercetării:  

▫ Regula concretului. Întrucât metodologia cercetării este o ştiinţă pozitivă a 

fenomenelor educaţionale, ea trebuie să pornească de la concret, de la observarea nemijlocită 

a realităţii educaţionale;  

▫ Regula eliberării de prejudecăţi. De la început, cercetătorul trebuie să renunţe la 

noţiunile cunoaşterii comune, spontane, la prejudecăţi, la elementele sau atitudinile 

preconcepute, subiective despre realitate;  

▫ Regula obiectivităţii. Ca în cazul oricărei alte ştiinţe, metodologia cercetării trebuie 

să aibă o atitudine obiectivă faţă de realitatea educaţională. Considerată drept cea mai 

importantă, această regulă presupune ca cercetătorul să obţină date care să reprezinte 

cunoştinţe exacte, valabile despre realitatea studiată.  

Trebuie făcută distincţie între judecăţile de valoare (evaluative), prin care apreciem sau 

acordăm semnificaţie unui fenomen, şi judecăţile de fapt (constatative, de existenţă), care 

reprezintă constatări imediate despre faptele reale.  
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 Metodele de cercetare  pedagogice se pot clasifica în funcţie de patru criterii:  

- După criteriul temporal – metodele transversale (care urmăresc descoperirea 

relaţiilor între laturile, aspectele, fenomenele şi procesele social-umane la un moment dat, 

cum ar fi, de exemplu, observaţia, ancheta sociologică, teste sociometrice etc.) şi metode 

longitudinale (care studiază evoluţia fenomenelor în timp: studiul de caz, anchete Panel).  

- După criteriul reactivităţii, al gradului de implicare al cercetătorului asupra 

obiectului de studiu: metodele experimentale (precum experimental pedagogic, experimentul 

psihologic), metode cvasiexperimentale (ce includ ancheta, sondajul de opinie, biografia 

socială provocată etc.) şi metode de observaţie (studiul documentelor sociale, observaţia). 

- După numărul unităţilor educaţionale luate în calcul – metodele statistice ce 

presupun investigarea unui număr mare de unităţi (ca de exemplu, sondajul de opinie, ancheta 

pedagogică, analize matematico-statistice etc.) şi metodele cazuistice ce se referă la studiul 

integral al câtorva unităţi sau fenomene socio-umane (monografia, studiul de caz etc.).  

- După locul ocupat în procesul investigaţiei empirice – metodele de culegere a 

informaţiilor (cum sunt cele de înregistrare statistică, studiul de teren, anchete), metodele de 

prelucrare a informaţiilor (metode calitative şi metode cantitative) şi metodele de interpretare 

a datelor cercetării (ne referim la metodele comparative, metodele interpretative etc.) 

Distingem ca metode principale folosite în cercetarea pedagogică:  

- munca de teren (sau observaţia prin participare),  

- anchetele (prin chestionare standardizate şi chestionare cu întrebări deschise),  

- cercetarea documentară (prin analize istorice şi combinare comparativă),  

- experimentul.  

Metoda ştiinţifică este o succesiune sistematică şi organizată de etape care asigură 

obiectivitate maximă şi consecvenţă în cercetarea unei probleme. Schema unui plan de 

cercetare presupune următoarele etape obligatorii:  

 Definirea şi delimitarea problemei cercetate – problema de studiu se defineşte prin 

operaţionalizarea conceptelor aferente şi selectarea subiectelor care pot fi abordate prin 

metode ştiinţifice. Se impune formularea obiectivelor şi a scopurilor cercetării.  

 Documentarea în literatura de specialitate – cunoaşterea principalelor lucrări din 

domeniul temei este necesară pentru evitarea unor greşeli şi pentru a nu repeta descoperirile 

deja făcute.  

 Formularea ipotezei – cercetătorul aşează relaţiile dintre variabile într-o formă care 

permite măsurarea prin fapte semnificative, observabile. O cercetare poate să testeze mai 

multe ipoteze, în funcţie de tema şi obiectivele ei.  

 Stabilirea eşantionului (lotului) de cercetat – O cercetare nu se poate realiza asupra 

întregii colectivităţi sau asupra unei întregi categorii. Din populaţia totală se selectează un 

eşantion reprezentativ, pe baza unor metode statistico-matematice, un număr de persoane 

considerate probabilistic reprezentative care urmează a fi subiecţii cercetării.  

Tehnicile şi metodele de cercetare – stabilite în raport de temă, ipoteze şi eşantion. 

Înainte de aplicarea tehnicilor de cercetare pe eşantion este necesară pre-testarea acestora, ele 

suferind ulterior modificări pentru creşterea acurateţei informaţiei.  

Recoltarea datelor – se face conform planului de cercetare şi pe baza tehnicilor de 

cercetare stabilite. Important este ca instrumentele de cercetare să se aplice pe eşantioanele 

selectate conform criteriilor enunţate de către echipa de cercetare.  

 Prezentarea datelor şi comentarea lor. Se impune înregistrarea în raportul cercetării 

a tuturor datelor relevante, din care apoi să rezulte firesc concluziile cercetării.  

Interpretarea datelor cercetării se realizează în scopul analizei informaţiilor empirice 

în raport cu cadrul teoretic, cu problematica investigată şi cu ipotezele.  

 Concluziile sintetizează principalele date şi idei ce s-au conturat pe parcursul cercetării 

şi interpretării. Ele trebuie să fie concise, clare şi în concordanţă cu tema şi scopul cercetării. 
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Una sau mai multe concluzii vizează ipotezele cercetării şi trebuie să consemneze dacă ele s-

au confirmat sau au fost infirmate de cercetare.  

Evaluarea utilităţii investigaţiei încheie raportul de cercetare. Este prezentată 

modalitatea de valorificare a rezultatelor şi concluziilor cercetării prin publicarea în revistele 

de specialitate, elaborarea de cărţi sau comunicări ştiinţifice, stimularea unor noi cercetări 

care să adâncească problematica respectivă. Raportul de cercetare poate cuprinde sugestii 

concrete, cu trimitere directă la procese şi fapte sociale reale, şi strategii privind optimizarea 

domeniului cercetat, adresate instituţiilor care gestionează problemele semnalate de o 

investigaţie empirică. 

  

Observaţia 
În activităţile practice curente, oamenii observă, fac comparaţii şi îşi organizează viaţa 

în funcţie de aceste informaţii. Toate ştiinţele naturii au debutat cu observaţii riguroase de la 

care s-a trecut apoi la experiment, alături de care, însă, observaţia, ca metoda specifică, 

continuă să fie una principală.  

Observaţia poate fi spontană, la nivel cotidian, fără o intenţie specifică, sau 

intenţionată, dar nesistematizată, făcută cu scopul de a înţelege un fenomen sau o situaţie, dar 

fără un studiu aprofundat.  

În cadrul observaţiei de tip ştiinţific (sistematic) se disting două mari tipuri: observaţia 

structurată (cantitativă) şi observaţia nestructurată (calitativă). Prima presupune o grilă de 

categorii comportamentale dinainte stabilită, actul observaţional constând în clasarea 

categorială a materialului empiric vizat.  

 

Interviul 

În funcţie de scopul şi gradul de elaborare, interviurile se împart în trei grupe majore:  

1. Interviurile spontane, prezente în derularea vieţii de zi cu zi, neorganizate şi fără 

intenţia de a obţine informaţii speciale;  

2. Interviurile deliberate, semiorganizate, dar fără scop ştiinţific;  

3. Interviul ca metodă în disciplinele socio-umane, organizat şi efectuat după anumite 

rigori, cu scopul de a obţine informaţii cât mai autentice, destinate cunoaşterii sistemice, deci 

interviul ştiinţific (sistematic).  

Cele mai importante tipuri de interviu sunt următoarele: interviurile faţă în faţă (după 

genul convorbirii); interviuri structurate, semistructurate şi nestructurate (după gradul de 

libertate în formularea întrebărilor de către cercetător în cursul convorbirii); individual şi de 

grup (după numărul de participanţi).  

 

Studiul de caz este prin excelenţă o metodă calitativă, cu toate că nu este o modalitate 

efectivă de culegere a materialului empiric. El se instituie într-o integrare a mai multor 

metode, prin abordarea unei entităţi sociale, de la indivizi până la comunităţi sau organizaţii, 

cu scopul de a ajunge la o imagine cât mai completă (holistică) posibil despre acea entitate. 

Prin studiul de caz se cercetează un fragment de realitate din exterior, utilizând şi 

metoda observaţiei. Nu atât de frecvent şi intrinsec utilizat ca observaţia şi interviul, studiul 

de caz funcţionează şi la nivelul cunoaşterii comune, într-o formă, desigur, neelaborată, ci cu 

totul difuză şi spontană.  

 

Chestionarul  

Indiferent dacă este vorba de un sondaj de opinie, de o anchetă sau de o cercetare de 

teren, chestionarul este una din tehnicile cele mai frecvent utilizate şi în ştiinţele pedagogice.  

Definirea chestionarului ca instrument şi tehnică de cercetare în pedagogie nu este 

deloc o operaţie simplă. Nici terminologia nu este unanim acceptată: „chestionar―, 
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„formular―, „test―, „inventar―, „scală―, „probă― etc. Chestionarele reprezintă un instrument de 

investigare constând dintr-un ansamblu de întrebări scrise şi, eventual, imagini grafice, 

ordonate logic şi psihologic, care, prin administrarea de către operatorii de anchetă sau prin 

autoadministrare, determină din partea persoanelor anchetate răspunsuri ce urmează a fi 

înregistrate în scris. 

Construcţia chestionarului are la bază, întâi de toate, o cunoaştere prealabilă a 

problematicii vizate de anchetă, eficienţa instrumentului depinzând, evident, de soliditatea 

acestor cunoştinţe şi parcurge următoarele etape:  

I. Delimitarea obiectului, care cuprinde definirea noţiunilor, astfel încât să fie 

identificaţi indicatorii adecvaţi, pentru ca toate comportamentele să fie abordate din exterior, 

evitându-se judecăţile introspective.  

II. Identificarea indicatorilor, care sunt mijloace de a măsura noţiunile definite, şi 

apoi transformarea acestora în întrebări şi aşezarea lor în chestionar.  

Un chestionar cuprinde şi întrebări care permit cunoaşterea determinanţilor sociali ai 

acestuia, care permit cercetătorului să construiască o imagine a realului prin încrucişarea 

indicatorilor factorilor sociali – variabilele independente – cu indicatorii comportamentului 

studiat – variabilele dependente. Fiecare chestionar necesită testarea prealabilă care 

întotdeauna este incompletă, de unde şi incertitudinea asupra validităţii şi fidelităţii lui şi, prin 

urmare, asupra calităţii rezultatelor cercetării. 

 

Eşantionarea  

Prin eşantionare se urmăreşte realizarea unei cercetări reprezentative prin studierea 

numai a unei părţi din universul cercetării, care alcătuieşte o colecţie statistică de unităţi 

(elemente). În domeniul social, eşantionarea intervine în cercetări realizate prin ancheta de 

tipul sondajelor de opinie publică, de marketing, de audienţa, de consum etc., dar şi în studiul 

documentelor sociale. Eşantionarea constă în extragerea, în condiţii specificate, a unui număr 

de unităţi statistice din universul cercetării. În consecinţă, eşantionul este un model la scară 

mică al universului cercetării. 

Eşantionarea se bazează pe două teorii statistice: legea numerelor mari şi calculul 

probabilităţilor. Legea numerelor mari (Bernoulli, Poisson) fundamentează mărimea 

eşantionului (n), iar calculul probabilităţilor reglementează selecţia subiecţilor în eşantion.  

 

Asigurarea calităţii în activitatea de cercetare, inovare  
Asigurarea calităţii în învăţământ se bazează pe următoarele principii orientative:  

 calitatea serviciilor educaţionale oferite este o prioritate fundamentală pentru orice 

instituţie de învăţământ;  

 politicile educaţionale şi strategiile specifice de aplicare a acestora asigură cadrul de 

realizare a calităţii serviciilor educaţionale;  

 formarea capacităţilor cognitive şi a abilităţilor profesionale, asimilarea şi 

practicarea consecventă a valorilor civice, morale şi estetice trebuie astfel realizate încât să 

contribuie la dezvoltarea personală a elevilor şi studenţilor;  

 instituţiile de învăţământ trebuie să funcţioneze astfel încât, prin calitatea serviciilor, 

să satisfacă încrederea publică şi să se afirme ca bun public.  

În ceea ce priveşte cercetarea ştiinţifică, standardele minime trebuie să facă referire la:  

o stabilirea unor criterii şi proceduri de evaluare a rezultatelor cercetării care să 

motiveze performanţa;  

o identificarea unor direcţii strategice de dezvoltare a cercetării ştiinţifice şi încurajarea 

dezvoltării de centre de excelenţă pe aceste direcţii astfel încât să se întărească atât cercetarea 

fundamentală, cât şi capacitatea şcolii de a colabora în programe naţionale şi internaţionale.  
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VA RĂMÂNE CARTEA UN PRIETEN AL COPIILOR? 
 

Prof. Cristea Daniela  

Liceul „Vasile Conta‖, Târgu-Neamţ 

 

 

Îşi face simţită prezenţa din ce în ce mai mult un fenomen îngrijorător: îndepărtarea  

tinerilor (şi nu numai a lor) de carte. Nu pentru că ar fi vina lor, ci pentru că influenţe şi  

presiuni conjuncturale venite dinspre societate – incluzând şi şcoala – plasează cartea într-o 

altă ordine de priorităţi, ea a intrat în derizoriu şi este privită ca un fapt de cultură perimat. 

Ce îl îndepărtează pe preadolescentul de azi de carte? 

 Programa şi manualele şcolare sunt încă încărcate, elevul nemaigăsind timp 

suficient pentru lectură. 

 Cartea este angajată astăzi într-o competiţie strânsă cu alte forme de  

informaţie în masă, mai ales cu televizorul şi computerul, rolul ei fiind diminuat uneori  

drastic în favoarea unei aşa-numite „culturi a imaginii‖, (cultură „vizuală‖) mai facile, dar şi  

mai comode, deci mai tentante. 

 Starea societăţii, care împinge interesul pentru carte pe planuri secundare,  

marginalizează cartea. 

 Senzaţionalul (faptic şi emoţional) transmis alert şi masiv de presă şi de  

televiziune fac „desuete‖ şi „obositoare‖ lecturile prea „lente‖ şi prea „cuminţi‖ pentru  

tânărul neliniştit, îmbătat de adrenalină. 

 Programul de tranziţie creează noi „modele‖ care transformă „Fefeleaga‖,  

„Budula Taichii‖ sau „Un om necăjit‖ şi chiar textele din manualele curente, în adevărate 

contramodele. 

Influenţa covârşitoare a divertismentului ieftin, a mesajelor libertine şi a altor 

forme de subcultură (telenovelele) îi face pe copiii noştri să se gândească mai degrabă  

cum să devină vedete sau cum să parvină mai repede, nicidecum să se cultive perseverent 

prin lectură. 

 Popularizarea cinică a relelor din societate – furtul, politicianismul, 

vulgaritatea, kitsch-ul, limbajul josnic, violenţa – fac să fie ignorate, ba chiar  

desconsiderate reperele, valorile consacrate pe care le transmite cartea, iar şcoala tinde să  

devină, încetul cu încetul, o instituţie bună doar pentru a obţine o diplomă, fără de care nu 

poţi fi „recunoscut‖, din păcate. 

 Comunicarea părinte-copil se rupe prin plecarea părinţilor la muncă în 

străinătate. 

 Calculatorul şi internetul pătrund accelerat peste tot, reducând dramatic din 

timpul lecturii, sportului şi al altor activităţi. 

În aceste condiţii ne punem întrebarea: „Ne resemnăm, lăsând cartea şi lectura să-

şi urmeze destinul involutiv sau ne mobilizăm pentru păstrarea lor‖? La o privire 

superficială, s-ar putea spune că renunţând la carte, renunţăm de fapt doar la unul dintre 

mijloacele de cunoaştere. Vom spune că sunt şi altele, cel puţin la fel de eficiente, dar  

lucrurile nu stau însă aşa. Scriitorul Eugen Uricariu afirma, cu intuiţia şi înţelegerea celui 

care îşi cunoaşte ca nimeni altul „obiectul muncii‖, că „folosirea tehnologiei moderne (...)  

înseamnă şi reducerea substanţială a proceselor interactive de cunoaştere, procese ce se 

declanşează în cursul lecturii‖, limitând până la anulare „mobilizarea afectelor şi a tuturor 

datelor subiective depozitate în memoria afectivă‖. („Tribuna învăţământului‖, nr. 668, 4-

10 nov. 2002). Dar limitează şi – putem adăuga – mobilizarea intelectuală creativă, atâta 

vreme cât privitorul elev devine robul micului ecran. 
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Literatura este în pericol de a deveni doar o „disciplină‖ ştiinţifică limitată la 

cunoaşterea resorturilor limbii şi a instrumentelor de receptare a textului. Prea puţin 

pentru a fi siguri că absolventul va fi, în continuare, un cititor consecvent. 

Dacă fenomenul poate fi numit o „criză a lecturii‖, ne putem întreba mai întâi dacă 

merită să mai ieşim din ea şi, dacă răspunsul este afirmativ, cum putem s-o facem. Mai 

poate fi lectura particulară făcută ca altădată? 

„Cartea este cel mai rafinat instrument de perfecţionare a omului” afirma, 

într-un interviu televizat, academicianul Alexandru Balaci. Pentru noi, profesorii de limba 

română şi învăţătorii, faptul este cu atât mai evident. Coborând la nivelul discuţiei noastre, 

ora de lectură particulară poate şi trebuie să devină altceva decât a fost. Nu este vorba 

de a suplimenta orele obişnuite sau de a le pretinde elevilor să citească şi mai mult.  

Fiecare profesor, ca autoritate lucidă, poate regândi desfăşurarea orei în alţi termeni.  

Ne gândim atât la aspecte de conţinut – în sensul selectării atente a modelelor 

valorice adevărate şi mentalităţii contemporane –, cât şi la noi abordări metodologice – 

în spiritul metodelor interactive şi/ sau al unor noi forme de lecţie, de exemplu lecţia-

colaj.  

Desigur, de una singură, ora de lectură particulară nu poate face minuni. 

Aparţinând însă unui „algoritm‖ educaţional bine înţeles, ora de lectură particulară va fi o 

cale de apropiere a elevului de cartea bună şi de formare a lui ca cititor avizat, în aşa fel 

încât, în cele din urmă, lectura să devină pentru el un act deliberat de cultură, deci de 

formare şi informare. 

Ora de lectură particulară este un cadru potrivit în care principiile „educaţiei noi‖ 

îşi găsesc – respectând proporţiile – loc bun de aplicare. 

Căci această „oră‖ se întemeiază pe: 

 activitatea personală a copilului/ tânărului; 

 fapte şi experienţe umane; 

 interesul spontan al copilului; 

 construirea şi exersarea competenţelor de comunicare; 

 atenuarea disparităţilor din ce în ce mai mari între elevii din mediul rural şi cei 

de la oraş, în ceea ce priveşte nivelul cultural; 

 oferirea unor resurse pentru dezvoltarea gândirii „academice‖, dar şi de 

activare a aşa-numitei inteligenţe emoţionale (capacitate de automotivare, de control al 

impulsurilor, sensibilitate subtilă de înţelegere a propriei fiinţe, dar şi pe cea a semenilor).    

Întrebări ca „Ce trebuie să învăţăm?‖ şi „În ce scop să învăţăm?‖ preocupă în 

prezent în egală măsură macrosistemul (societatea) şi şcoala, ca microsistem. Obiectivele 

macrosistemului devin teme de lucru pentru şcoală. Undeva, în acest ansamblu, se află şi 

literatura (română şi universală). Caracteristicile esenţiale ale curriculumului sunt 

„coerenţa, cunoaşterea interconexiunilor dintre elementele componente şi posibilitatea 

obţinerii unui feed-back semnificativ în raport cu obiectivele urmărite‖. (G. Văideanu, 

1986, p. 416, apud C. Creţu,  p.59). 

Modalităţile şi exerciţiile de adaptare a curriculumului focalizat pe lectură 

particulară privesc în ansamblu conţinutul, procesele psihice vizate, ambianţa 

psihologică, produsul rezultat (C. Creţu,  p. 74,  „Adaptare de la copiii performanţi‖).  

a) Conţinutul trebuie adaptat cantitativ şi calitativ la particularităţile de vârstă 

şi chiar individuale şi de clasă. 

b)  Procesele psihice vizate sunt: gândirea critică şi creativă, învăţarea 

independentă, procesele comunicării interpersonale şi intrapersonale, procesele afective 

(cu accent pe emoţiile superioare, sentimente, pasiuni).  



87 

c)  Atmosfera de lucru trebuie să fie destinsă, permisivă (de susţinere şi de 

securizare), stimulativă prin promovarea transferului de opinii, aprecieri, observaţii, 

sugestii, experienţă. 

Ora de lectură particulară în calitate de componentă a curriculumului nonformal 

poate fi socotită ca „ofertă socială şi pedagogică destinată tuturor elevilor‖. 

Cercetările de psihologie şi sociologie referitoare la lectură recomandă o gamă variată 

de mijloace, menite să favorizeze apropierea copilului de literatură. Dintre acestea reţinem: 

- crearea ambianţei de lectură, a atmosferei de cult pentru carte încă din perioada 

grădiniţei, prin introducerea de cărţi colorate, benzi desenate, ilustraţii,  desene înfăţişând 

personaje literare etc., în spaţiul de joacă al copiilor;   

- povestirea atractivă a conţinutului unor cărţi, accesibile vârstei, povestire efectuată 

de către educatoare, învăţător, de către părinţi sau elevii care au citit cărţile respective; 

- lectura expresivă a unor fragmente semnificative, audiţii după discuri, benzi 

magnetice, videocasete, a unor texte dramatizate;  

- prezentarea de ilustraţii la texte, a unor diafilme după opere literare asociate cu 

povestirea conţinutului pe baza lor, lectura unor cărţi alcătuite din benzi desenate etc.;   

- utilizarea filmului după opere literare, a foiletoanelor prezentate la TV ca imbold 

pentru lectura unor cărţi; 

- întocmirea de vitrine de noutăţi literare şi prezentarea de recenzii la cărţi recent 

apărute; 

- organizarea de standuri de cărţi în şcoală, vizite la librării; 

- întâlniri cu scriitorii şi vizionări de spectacole teatrale etc. 

Activitatea de dirijare sistematică a lecturii se realizează în şcoală prin corelarea cu 

studiul acesteia la clasă. În acest scop se alcătuiesc liste bibliografice, indicându-se lecturile 

obligatorii şi cele facultative. Aceste liste se comunică şi se afişează la sfârşitul anului şcolar 

pentru anul următor şi se reamintesc la începutul anului şi al fiecărui semestru. Totodată, la 

orele de literatură se semnalează noutăţile editoriale şi operele asemănătoare ca tematică şi 

mod de realizare cu cele studiate la clasă. 

Îndrumarea lecturii vizează formarea la elevi a plăcerii de a citi, de a simţi lectura ca 

pe  o necesitate cotidiană. 

În vederea realizării acestui obiectiv, profesorul trebuie să desfăşoare cu pricepere o 

activitate de iniţiere în aspecte ca ritmul şi felurile lecturii, modalităţile de a citi diferite 

categorii de cărţi (de idei, proză beletristică, piese de teatru, poezii etc.). Astfel, în privinţa 

ritmului lecturii se va recomanda lectura atentă, cu reveniri, fără a te încrede în prima 

impresie, evitând „lenea lecturii‖. Lectura grăbită este şi ea tot o formă a lenei. „A citi încet 

este primul principiu şi se aplică oricărei lecturi. Este arta de a citi în esenţa ei.‖ 

În privinţa lecturii diferitelor categorii de cărţi se va recomanda respectarea unor 

indicaţii de principiu. Astfel cărţile de idei reclamă arta de a citi confruntând şi corelând 

mereu. Cărţile care se adresează sentimentului cer să te laşi furat de lectură, căci autorul este 

un semănător de sentimente. El doreşte să emoţioneze, să-l facă pe cititor să-i împărtăşească 

sentimentele, încearcă să ne transpună, printr-un fel de contagiune, diferite stări sufleteşti. 

Luând în mână o carte trebuie să porneşti la lectura ei cu simpatie, aceasta fiind o altă 

cheie de pătrundere în universul ei. Se va atrage, de asemenea, atenţia că este recomandabil să-

ţi faci singur o părere despre o carte citită şi să nu te limitezi la lectura ghidată de critici sau 

numai la lectura cronicilor literare, a recenziilor.   

Îndrumarea lecturii presupune şi stimularea şi exersarea lecturii expresive şi recitirii 

artistice prin organizarea de concursuri de recitări şi lectură expresivă, de povestire artistică, 

prin dramatizarea şi interpretarea unor texte în proză, prin prezentări de cărţi, spectacole etc. 

Îndrumarea lecturii vizează, dincolo de cunoaşterea prin lectură a operelor literare, a 

tehnicilor de lectură, şi iniţierea elevilor în structura mesajului transmis prin cărţi. Aceasta 
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presupune prezentarea cărţii ca instrument de muncă intelectuală, clarificarea unor noţiuni ca 

broşură, volum, format al cărţii, pagină de titlu, tom, periodice, colecţie, serie, enciclopedie, 

culegere, crestomaţie, antologie, volum omagial, comemorativ, extras, copertă, supracopertă, 

datele publicării, casetă tipografică, prefaţă, introducere, comentarii, note, indice (tematic, de 

nume, de autori), anexe, bibliografie, tablă de materii, cuprins etc. Totodată, elevii trebuie 

familiarizaţi cu tehnica culegerii informaţiilor din cărţi prin elaborarea de fişe de lectură, 

extrase, teze, rezumate, conspecte, note de studiu sau cu forme de exprimare creatoare a 

ideilor desprinse din cărţi prin elaborarea de recenzii, note, cronici literare, eseuri. 

Cartea a fost şi trebuie să rămână un prieten al copiilor. Mihail Sadoveanu spunea:  

„Cărţile ne sînt prieteni statornici... Ne sînt sfetnici şi nu ne contrazic. Cărţile care ne plac 

sînt şi urne  pline de amintiri.‖ Să-i ajutăm pe copii să rămână în lumea minunată a lecturii! 
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CAPITALISMUL ŞI FEMEIA CA VALOARE DE SCHIMB ÎN 

MOARA CU NOROC DE IOAN SLAVICI 
 

Prof. Fărmuş Ioan 

Liceul „Vasile Conta‖ Târgu-Neamţ 

 

 
Dar pe când se întărea în această hotărâre, el era singur și părăsit. Ana, pe care o privea cu atâta 

drag mai nainte, încetul cu încetul se înstrăinase de dânsul și nu mai era veselă ca mai nainte, când se afla 

singură cu dânsul. El însuși se înstrăinase de dânsa. Din clipa în care ea și-a arătat bănuielile pe față, se 

stinsese orice tragere de inimă pentru dânsa din sufletul lui. Și-ar fi dat adesea toată viața pentru ca să mai 

poată simți, fie chiar pe o singură clipă, bucuria pe care o simțea odinioară când privea la dânsa; dar în 

zadar: ea nu mai era pentru dânsul ceea ce fusese; chipul ei frumos, trupul ei fraged, firea ei dulce nu mai 

putea să străbată până la inima lui plină de amărăciune. Din dragoste către dânsa și către copii venise la 

Moara cu noroc; din dragoste pentru dânsa și pentru copii se băgase în strâmtoarea în care se afla; și 
acum tocmai ea era cea dintâi din rândul acelora care nu țin seamă de strâmtoarea lui și de greutățile cu 

care se luptă, chiar și ea îl credea rău, când nu putea să-i înțeleagă purtarea. 

 

Capitalism = concept economic, definit de Marx drept un sistem economic şi mod de 

producţie bazat pe proprietate privată, acumulare de capital şi piaţă competitivă.  

Valoare de schimb = concept economic, definit ca valoare la care are loc schimbul 

unui bun pe o piaţă. 

Stranietatea = concept psihanalitic, definit de Freud drept prezenţa unui lucru 

familiar, uitat, într-o formă nefamiliară, stranie.  

Feminism = mişcare politică şi culturală, având ca scop apărarea drepturilor femeii.  

 

Ce pot avea în comun cele trei concepte preluate din sfere diferite? Un complex de 

relaţii care afectează atât percepţia asupra masculinităţii cât şi a feminităţii la începutul erei 

moderne, aşa cum vom încerca să demonstrăm pornind de la nuvela Moara cu noroc a lui 

Ioan Slavici.  

Definită din punct de vedere social tema nuvelei ar reprezenta-o încercarea lui Ghiţă, 

personajul principal al nuvelei, de a-şi crea o nouă identitate într-o lume în schimbare. De 

aceea, Ghiţă ia în arendă hanul Moara cu noroc. Apariția lui Lică Sămădăul la Moara cu 

noroc tulbură echilibrul familiei şi complică mult încercările lui Ghiţă de a urca în ierarhia 

socială. Lică Sămădăul, stăpânul neoficial al locurilor, doreşte să facă din Ghiţă „omul său‖.  

Ghiţă îşi ia toate masurile de apărare împotriva lui Lică: merge la Arad să-şi cumpere doua 

pistoale, doi câini şi angajează o slugă, dar, treptat, începe să se înstrăineze de familie, 

devenind, încetul cu încetul, un om închis, recalcitrant. Este pentru prima dată (să fim atenţi) 

când își dorește să nu aibă soție și copii pentru a se pune în cârdășie cu Lică. Profitând de 

slăbiciunea lui Ghiţă pentru bani, Lică face din el un „om bănuit‖ atunci când îl implică într-

un jaf şi o crimă. Depunând mărturie falsă şi acoperind nelegiuirile lui Lică, Ghiţă devine 

complice la crimă. În seara de Paști, la un an de la venirea familiei la Moara cu noroc, Ghiţă, 

orbit de gelozie, intenţionează să îl dea pe Lică pe mâinile lui Pintea şi o aruncă pe Ana în 

mâinile sămădăului. Finalul este unul tragic. Ana îl înşeală soţul, dar este ucisă de Ghiţă. 

Ghiţă moare împuşcat de unul dintre oamenii lui Lică. Acesta din urmă, pentru a nu cădea în 

mâinile jandarmului Pintea, se sinucide, izbindu-se cu capul de un copac. Un incendiu 

provocat de oamenii lui Lică mistuie cârciuma, focul purificând locul. Singurii care 

supravieţuiesc sunt copiii şi bătrâna.  

Despre prezenţa tragicului în nuvela lui Slavici şi despre faptul că la baza acestui 

sentiment tragic s-ar afla de fapt introducerea pe tărâm românesc a relaţiilor capitaliste s-a 

mai scris. O face Mircea Zaciu în unul dintre studiile pe care le consacră lui Slavici. Ce nu 
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face acesta este să demonstreze cum anume pătrunderea relaţiilor capitaliste transformă 

radical economia relaţiilor interumane şi raportul dintre bărbat şi femeie.  

Atunci când defineşte stranietatea în Das Unheimliche, Freud aşază la baza acestui 

concept familiarul: întotdeauna, dincolo de gradul de stranietate pe care îl ridică o operă, se 

află prezenţa unui aspect familiar ce provoacă acea teamă, anxietatea pe care personajele o 

resimt de-a lungul operei. Lui Ghiţă îi e frică de prezenţa autoritară, puternică, sfidătoare a lui 

Lică. Anei îi e teamă de ceea ce soţul său a devenit. Bătrânei îi e teamă de erodarea 

principiilor morale aflate la baza familiei, temându-se că ar putea cunoaşte la bătrâneţe ceea 

ce nu a cunoscut toată viaţa sa. Peste tot teama de necunoscut. Însă, vom vedea că teama la 

care opera face referire are în spate un aspect cunoscut şi care se manifestă într-un mod 

considerat a fi straniu. Iar la baza acestei frici se află, de fapt, noile relaţii economice – 

relaţiile capitaliste – care modifică radical economia relaţiilor dintre personaje, în special în 

cadrul cuplului Ghiţă-Ana.  

Conform definiţiei pe care Marx şi Engels o dau capitalismului, observăm prezenţa 

unor teme care foarte bine pot fi puse şi în relaţie cu nuvela lui Slavici: transformarea 

individului într-un obiect, dezumanizarea, instalarea relaţiilor de putere între personaje care 

duce la întreţinerea unui spirit de competiţie şi la tendinţa de control asupra celuilalt. Acest 

rol revine personajului Lică, cel care defineşte, după părerea mea, noul tipar masculin 

(promovat de societate capitalistă: agresiv, competitiv, autoritar, dezumanizat, posesiv), la 

care Ghiţă vrea el însuşi să adere. Odată cu sosirea lui Lică la Moara cu noroc economia 

relaţiilor cuplului Ghiţă-Ana se modifică radical. Lică pune stăpânire pe viaţa lui Ghiţă, 

cerându-i, de fapt, luând în posesie, în ordine, cheile casei, lada cu bani şi pe final pe soţia 

adversarului său – Ana. Aceste lucruri vor duce treptat la distrugerea relaţiilor din familia lui 

Ghiţă şi la intrarea acesteia într-o criză de comunicare.  

La toate aceste transformări reacţia Anei nu este una supusă. Ana răspunde, trage 

semnale de alarmă şi îşi acuză soţul, la un moment dat, că nu este altceva decât o muiere 

îmbrăcată în haine bărbăteşti. Replica în sine este memorabilă. De fapt, Ana nu doar îşi acuză 

soţul de transformare, ci putem observa aici şi o erodare a conceptului de masculinitate, căci, 

conform spuselor Anei, poziţia lui Ghiţă în cadrul familiei s-ar fi efeminat. Nefiind capabil să 

ofere familiei protecţia de care are nevoie, nereuşind să ofere lui Lică o replică pe măsură, 

poziţia lui Ghiţă, în ochii consoartei sale, se diminuează. Este pentru prima dată, o 

mărturiseşte Ghiţă însuşi, când şi-ar fi dorit să nu aibă nevastă, nici copii, pentru a putea să 

intre în cârdăşie cu Lică.  
Ghiță întâia oară în viața lui ar fi voit să n-aibă nevastă și copii, pentru ca să poată zice: „Prea 

puțin îmi pasă!" Se gândea la câștigul pe care l-ar putea face în tovărășie cu Lică, vedea banii grămadă 

înaintea sa și i se împăienjeneau parcă ochii: de dragul acestui câștig ar fi fost gata să-și pună pe un an, 

doi capul în primejdie. Avea însă nevastă și copii și nu putea să facă ce-i plăcea. 

Ce se observă mai greu este felul cum economia relaţiilor dintre cei doi soţi se 

redefineşte şi voci care nu le aparţin vorbesc prin ei. Ana vede în soţul ei un efeminat, iar 

acesta vede în soţia sa o femeie uşoară la minte în care nu poate afla nici un sprijin. În ambele 

cazuri este vorba despre puncte de vedere noi, concretizate într-un vocabular şi o concepţie 

nouă despre lume, în timp ce nici unul, nici celălalt nu observă faptul că au devenit lucrul de 

care se temeau cel mai tare: simple obiecte, într-un joc care îi depăşeşte şi pe care nu îl 

înţeleg.  
— Poate că știu, Ano, dar nu pot, zise el cu amărăciune. Ar trebui să mă silească cineva, să mă 

împingă. Mi-e greu să-i vorbesc maichii, pentru că ea ne-a zis să nu venim aici; mi-e rușine; iară tu ești 
bună, Ano, și blândă, dar ești ușoară la minte și nu înțelegi nimic: sunt cu tine ca fără de tine; în loc de a-

mi alunga gândurile cele rele, mă lași să mă mistuiesc cu ele, și când nu mai știu ce să fac, tu te uiți la 

mine cu milă, și atâta tot. 

De altfel, acuzele pe care Ana le duce lui Ghiţă poartă asemănări simptomatice cu 

unele dintre principiile care se aflau, la sfârşitul secolului al XIX-lea, la baza reproşurile pe 
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care luptătoarele pentru cauza feministă le aduceau societăţii patriarhale. Reproşând lipsa de 

încredere pe care în istorie bărbatul a arătat-o femeii, feministele cereau ieşirea femeii (din 

punct de vedere legal) din rândul minorilor. Replica seamănă izbitor cu reproşul pe care Ana 

i-l aduce  soţului ei:  
— Ghiță! grăi nevasta așezat. Nu vorbi cu mine ca și când ai avea un copil înaintea ta. Tu ești 

bărbat și trebuie să știi ce faci. Te întreb numai; nu vreau să te descos: tu îți dă seama dacă ai ori nu ceva 

să-mi spui. Fă cum știi, dar eu îți spun, și nu mă lasă inima să nu-ți spun, că Lică e om rău și om 

primejdios: asta se vede din ochii lui, din rânjetul lui și mai ales din căutătura ce are, când își roade 

mustața cu dinții. E om pătimaș, Ghiță, și nu e bine să te dai prea departe cu el. 

Modificarea vocabularului, a concepţiei şi a relaţiilor dintre parteneri nu sunt nimic 

altceva decât efecte ale pătrunderii relaţiilor capitaliste nu doar în spaţiul public, ci şi în cel 

privat. Cu alte cuvinte, capitalismul afectează relaţiile de tip economic, căci, pentru a-şi crea 

o identitate în lumea nouă, Ghiţă trebuie să adune capital, adică să obţină bani, dar şi 

economia relaţiilor dintre soţi, care se înstrăinează unul de celălalt, devenind, pe rând, simple 

obiecte într-un joc pe care nu îl înţeleg.  

Dar personajul care reflectă cel mai profund aceasta schimbare nu este Ghiţă, 

personajul masculin, ci Ana, personajul feminin, cea care în opera joacă rolul victimei. Felul 

cum eroina lui Slavici se schimbă pe parcursul operei nu trebuie privit doar din punct de 

vedere moral. Ea este doar un pion în planurile lui Lică de a pune stăpânire pe sufletul lui 

Ghiţă, dar discursul ei, dincolo de dimensiunea morală, reflectă, până la un punct, visul 

capitalist vizavi de identitatea femeii.  

Apariţia lui Lică la Moara cu noroc lasă semne vizibile asupra înţelegerii feminine:  
Dacă Lică ar fi fost alt om, el n-ar fi stătut așa cu privirea pierdută în vânt, ci s-ar fi bucurat de 

vederea femeii frumoase, care-l privea oarecum pierdută și speriată de bărbăția înfățișării lui. 

Ipostaza în care Slavici o aşază pe Ana confirmă aparent poziţia victimei, dar Ana 

decriptează imediat codul masculin pe care Lică îl introduce, odată cu apariţia sa, la Moara cu 

noroc. Este ceva nou şi, ca orice lucru nou, înfăţişarea bărbătească a lui Lică provoacă teamă.  

Lică merge apoi să îşi confrunte adversarul, pe Ghiţă, care, deşi încearcă să-i opună 

rezistenţă, nu poate pentru că este legat de familie. Iar Lică va specula această slăbiciune a lui 

Ghiţă, pentru că ştie de ce a venit Ghiţă la Moara cu noroc şi mai ştie şi că identitatea pe care 

Ghiţă o visează în lumea nouă nu-i poate fi acordată decât de el. De fapt, identitatea la care 

Ghiţă visează este cea a lui Lică, iar identitatea pe care acesta din urma o propune este una 

agresivă, posesivă, competitivă, dezumanizată – cu alte cuvinte imaginea masculinităţii în 

capitalism.  

Însă pentru ca aceasta să se realizeze este nevoie ca celălalt termen al opoziţiei 

masculin-feminin să fie transformat. Lică nu înţelege relaţiile dintre persoane decât la modul 

posesiv, în care unul controlează pe celălalt. Or acest lucru presupune transformarea unei 

persoane într-un obiect, într-un instrument – şi asta e ceea ce Lică îi propune lui Ghiţă încă de 

la prima lor întâlnire:  
— Atunci mă ştii de nume. Eu sunt Lică, sămădăul... Multe se zic despre mine, şi dintre multe, multe 

vor fi adevărate şi multe scornite. Tu vezi un lucru: că umblu ziua-n amiază mare pe drumul de ţară şi 

nimeni nu mă opreşte în cale, că mă duc în oraş şi stau de vorbă cu domnii. Voi fi făcut ce voi fi făcut, nu-i 

vorbă, dar am făcut aşa, că orişicine poate să creadă ce-i place, însă nimeni nu ştie nimic. De aceea am să 
dau seama despre douăzeci şi trei de turme de porci. M-ai înţeles? Nu doară c-aş putea plăti tot ce se poate 

pierde într-un an, ci pentru că de la mine nimeni nu cutează să fure, ba să-l ferească Dumnezeu pe acela pe 

care aş crede că-l pot bănui. M-ai înţeles?! Eu voiesc să ştiu totdeauna cine umblă pe drum, cine trece pe 

aici, cine ce zice şi cine ce face, şi voiesc ca nimeni afară de mine să nu ştie. Cred că ne-am înţeles!? 

Cum Ghiţă opune rezistenţă, Lică se îndreaptă asupra sufletului acestuia. A-l dezbrăca 

de suflet, a-l goli de umanitate este visul (capitalist) al transformării omului într-un obiect. 

Trei sunt modalităţile la care Lică apelează. Mai întâi controlul casei lui Ghiţă, căci la a doua 

întâlnire dintre cei doi, Lică cere şi obţine cheile casei. Este felul lui Lică de a spune 

adversarului său că el nu este stăpân pe ceea ce are, ci are doar dreptul de a-l folosi, atât timp 
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cât lucrează pentru el. Apoi îi cere lui Lică banii din agoniseala personală. Aici problema 

devine delicată, şi Lică ştie aceasta, căci Ghiţă de asta venise la Moara cu noroc. 

Dezumanizarea lui Ghiţă începe prin exploatarea slăbiciunilor acestuia, iar slăbiciunea sa cea 

mai mare este banul. Ultima piesă în drumul dezumanizării lui Ghiţă o reprezintă Ana. Este 

ultimul „obiect de schimb‖ pe care Ghiţă i-l cere adversarului său, piesa care va marca 

transformarea completă a lui Ghiţă, căci aşa cum s-a mai afirmat, el este un Lică în devenire. 

Dezumanizarea cârciumarului, imaginea completă a tipului de om pe care capitalismul îl 

propune, urmăreşte, până la un punct, paşii transformării lui Ghiţă într-un Lică.  

Şi, în mod simptomatic, ultimul pas al acestei transformări ţine de poziţia femeii în 

această nouă economie. Transformarea pe care ea o va suferi va urmări trecerea ei dintr-o 

economie de tip tradiţional în care ocupă rolul de „obiect sacru‖, într-o economie în care nu 

va fi nimic altceva decât un „obiect-valoare de schimb‖. Pentru ca dezumanizarea lui Ghiţă să 

fie completă, Lică îi cere, pe finalul operei, să renunţe la Ana în favoarea sa. Simbolic, 

ultimul obiect de care Lică se va folosi pentru a-şi dezumaniza adversarul (de fapt, pentru a 

face din un adversar un aliat) este transformarea soţiei sale într-un obiect care să poată deveni 

valoare de schimb între bărbaţi. Asta este recunoscută a fi şi cea mai mare slăbiciune a lui 

Lică şi, cum el împărtăşeşte simbolic o viziune capitalistă asupra lumii, asta e ceea ce femeia 

devine în visul capitalist – un obiect, un „obiect-valoare de schimb‖ între bărbaţi.  

Aşadar, ceea ce nuvela lui Slavici tematizează nu este capitalismul ca teorie 

economică, ci pătrunderea relaţiilor simbolice de tip capitalist şi modificarea lumii 

tradiţionale (pătrunderea relaţiilor economice capitaliste în mental), lucru care afectează 

întreg sistemul de relaţii între indivizi. Iar această viziune simbolică este reflectată în special 

de poziţia femeii în această economie. Când Ana îşi acuză soţul de faptul că nu-i comunică de 

la egal la egal, ci i se adresează ca unui copil, simptomatic, reproşul seamănă cu ceea ce 

primul val feminist românesc reproşa Codului Calimachi – situarea femeii, din punct de 

vedere legal, al recunoaşterii statutului de persoană, la acelaşi nivel cu minorii. Femeia 

devine, în cadrul noii economii, celei capitaliste, o valoare de schimb, un obiect oferit la 

schimb între bărbaţi pentru a întări relaţiile dintre ei.  

Lipsa de comunicare care apare în familia lui Ghiţă se datorează faptului că acesta 

trebuie să se conformeze unui alt ideal de masculinitate (unul generat de alte forţe de 

producţie, cele burgheze). El trebuie să „genereze‖ pentru familia sa, să intre într-un  mediu 

caracterizat de anxietate, relaţii de putere, control, competitivitate, agresivitate. De aici 

tendinţa lui Ghiţă de a se lupta cu Lică, de a intra în competiţie cu acesta – care e o luptă de la 

bărbat la bărbat şi în care familia e o piedică.  

Ana observă depărtarea lui Ghiţă de modelul de masculinitate de tip tradiţional 

(conservator, armonios, închis, ierarhizat). De aici şi ideea de „personaj în devenire‖. Ghiţă 

tinde spre idealul masculin întruchipat de Lică (singur, posesiv, competitiv, autoritar). 

Personajele în devenire sunt personaje specifice erelor de transgresie, atunci când o perioadă 

caracterizată de nişte norme socio-economico-culturale lasă loc altor tipuri de relaţii între 

indivizi, generate de noile relaţii economice. Reuşita lui Ghiţă în noua lume e condiţionată de 

Lică, iar ceea ce Lică face reprezintă visul capitalismului – anularea subiectivităţii, anularea 

capacităţii individului de a se constitui ca un subiect autonom, independent. Condiţia reuşitei 

lui Ghiţă o reprezintă dezumanizarea acestuia, transformarea într-un obiect, pătrunderea 

acestuia pe o piaţă în care totul obiect-ifică, totul trebuie să aibă o valoare de schimb, inclusiv 

umanul.  

 

 

 

 

 



93 

Bibliografie: 
Bucur, Maria, Miroiu Mihaela (Editoare), Patriarhat şi emancipare în istoria gândirii politice 

româneşti, Polirom, Iaşi, 1998 

Ciupală, Alin (coord.), Despre femei şi istoria lor în România, Editura Universităţii din 

Bucureşti, 2004 
Cosma, Ghizela; Ţârău, Virgiliu, Condiţia femeii în România în secolul XX: studii de caz, 

Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2002 

Engels, Friedrich, ―Origin of the Family, Private Property and the State‖, în Marx/Engels, 
Selected Works, Volume Three, 1884 

Filipaş, Elena Zaharia, Studii de literatură feminină, Editura Paideia, Bucureşti, 2004 

Mihăilescu, Ştefania, Din istoria feminismului românesc. Studiu şi antologie de texte (1929-

1948), Editura Polirom, Iaşi, 2006 
Miroiu, Mihaela, Drumul către autonomie. Teorii politice feministe, Editura Polirom, Iaşi, 

2004 

Miroiu, Mihaela; Bucur, Maria, Patriarhat şi emancipare în gândirea politică românească, 
Editura Polirom, Iaşi, 2002 

Pârvulescu, Ioana, În intimitatea secolului 19, Editura Humanitas, Bucureşti, 2005 

Mosse, L. George, The Image of Man. The Creation of Modern Masculinity, Oxford 
University Press, New York Oxford, 1996. 

Rubyn Gaile, ―The Traffic in Women‖, în Rayna Reiter, ed., Toward an Anthropology of 

Women, New York, Monthly Review Press (1975)  

Sandra M. Gilbert, Susan Gubar, The madwomen in the Attic, Yale University Press, 1984 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

SINTAXA VERBULUI „A FI” LA MODURI NEPERSONALE 
 

Prof. Filip Oana Mihaela 

Liceul „Vasile Conta‖, Târgu-Neamţ 

 

  

Din istoria sintaxei  

 

Pentru început, sintaxa (cuvântul grecesc syntaxis cu sensul de „organizare, ordine, 

construcţie, aşezare împreună; contingent‖  a fost introdus de Apollonis Dyskolos, 

supranumit şi „părintele sintaxei‖, prin celebrul tratat Peri syntaxeos, tradus ulterior în latină 

De constructione „Despre construcţie‖), a evoluat în timpul Antichităţii în paralel cu logica 

aristotelică ce şi-a construit teoria organizării judecăţii binare pe doi termeni principali: 

subiectul (thema) şi predicatul (rhema). Dacă subiectul, în calitate de temă, este purtătorul 

informaţiei cunoscute/vechi, predicatul, în calitate de remă sau de centru al remei, este 

purtătorul informaţiei noi (=novum) Mai târziu, aceşti termeni, preluaţi prin intermediul 

gramaticienilor latini, se regăsesc în gramatică medievală de la Port-Royal (Gramatica 

generală şi raţională de la Port Royale din 1660), lucrare în care este subliniată similitudinea 

dintre faptele de gândire şi cele gramaticale, pentru ca predicatul gramatical să fie conceput 

după modelul predicatului logic, indispensabil pentru structurarea unei propoziţii-judecăţi. 

Întrucât sintaxa, ştiinţă a frazei, se află în strânsă legătură cu cealaltă componentă a 

gramaticii, morfologia, considerată o ştiinţă a propoziţiei, lingvistica actuală le reuneşte sub 

denumirea de morfosintaxă al cărui obiect de studiu îl reprezintă „formele (flexiune şi 

derivare) şi regulile de combinare care conduc la construcţii sintactice superioare.‖
29 

Prima gramatică a limbii române datează din secolul al XVIII-lea: Gramatica 

rumânească (1757) scrisă de Dimitrie Eustatievici Braşoveanul şi rămasă în manuscris. Prima 

gramatică publicată îi aparţine lui Samuel Micu (Elementa linguae Daco-romanae sive 

Valachicae, tipărită la Viena în 1780). Ion Eliade Rădulescu publică în 1828 următoarea 

gramatică, la Sibiu, intitulată Grammatică românească. Alţi autori de gramatici sunt Timotei 

Cipariu (Gramatec’a limbei romane, în 2 părţi – 1869 Analetica, 1877 Sintetică), Hariton 

Tiktin (Gramatica română, 1891: Etimologia şi Sintaxă), Alexandru Philippide (Gramatica  

elementară a limbii române – 1897), lucrări din care reţinem câteva definiţii ale sintaxei:  

„Ce este sintaxis? Este dreaptă a părţilor cuvântului întru sine încheiere şi adevărata pricină a 

cuvintelor ce să încheie.‖ (Eustatievici, 1757); „Acea cuviincioasă orânduială ce trebuie 

să aibă între dânsele părţile cuvântului.‖ (Văcărescu, 1787)  

Până la apariţia lucrării academice (Gramatica limbii române, în 1963, sub 

îndrumarea lui Al. Graur), trebuie menţionate câteva contribuţii importante din domeniul 

gramatical: Gramatica limbii române de Iorgu Iordan (1937) şi Gramatica limbii române de 

Al. Rosetti, Jacques Byck (1943).  

 

Din istoria interpretării verbelor la moduri nepersonale 

 

Gramatica tradiţională limitează capacitatea verbelor de a reprezenta predicatul unei 

propoziţii la situaţia în care acestea se află la un mod personal, denumit şi mod predicativ/ 

finit. Lucrările de lingvistică românească recente şi mai puţin recente reevaluează sistematic 

acest aspect. Gramatica limbii române subliniază că nu se pot situa în poziţie de predicat 

verbele aflate la un mod nepersonal: infinitivul este un mod „ţine prin natura lui şi de verb şi 

de substantiv, putând avea funcţiuni sintactice specifice fiecăreia dintre aceste două 

                                                
29

 Gioroceanu, Sintaxa limbii române, p.7. 
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categorii‖
30

; participiul „ţine prin natura lui de verb şi de adjectiv, având trăsături specifice 

fiecăreia din aceste categorii‖
31

; supinul se comportă „ca un infinitiv lung, deci ca un 

substantiv verbal, dar şi ca un verb‖
32

. Gerunziul şi infinitivul „au o situaţie intermediară în 

cea ce priveşte caracterul personal, prin faptul că uneori au posibilitatea de a exprima 

categoriile persoanei şi numărului cu ajutorul subiectului sau al pronumelui reflexiv.‖
33

 Şi 

totuşi unor verbe aflate la modurile respective le sunt acceptate determinări/ compliniri 

specifice, reprezentate de complement circumstanţial şi necircumstanţial. Astfel, este introdus 

termenul de construcţii absolute care se referă la acele structuri formate din măcar două 

cuvinte aflate în relaţie de subordonare, organizate în jurul unui participiu, gerunziu sau 

infinitiv, „cu un subiect al lor diferit de subiectul propoziţiei din care formal fac parte.‖
34 

Pentru a-l diferenţia de nominativul-subiect, acest subiect al verbului din componenţa 

construcţiilor absolute este numit subiect secunda
35

, termen inadmisibil pentru alţi specialişti: 

„Indiferent însă de faptul că subiectul este sau nu diferit, exprimat sau neexprimat, dar 

implicat, organizarea fiind de acelaşi tip, anume propoziţional, construcţiile trebuie incluse în 

aceeaşi categorie, deosebirea dintre un tip şi altul urmând a fi făcută prin determinanţii: 

absolută/ nonabsolută.‖
36 

În limitele propoziţiei subiectul poate fi reperat din context prin indicii de predicaţie, 

dar omis chiar în relaţia cu verbele aflate la moduri predicative, indici care lipsesc la acele 

forme invariabile de conjunctiv perfect (eu să fi mers, tu să fi mers, el  să fi mers). 

Pornind de la aceste consideraţii, Caragiu respinge opoziţia modurilor personale/ 

nepersonale: modurile personale nu au „numai morfeme de persoană, ci şi de număr, de timp, 

de mod‖ şi unele moduri personale „sunt lipsite de morfem de persoană.‖
37

 Funcţionează ca 

predicate verbele aflate la gerunziu, infinitivul scurt şi participiul, dar nu şi la supin.  

Considerând că absenţa mijloacelor morfologice necesare exprimării categoriilor 

comune (de persoană şi de număr) nu reprezintă un argument în respingerea predicativităţii 

verbelor aflate la infinitiv, la participiu şi chiar la supin, I. Diaconescu
38

 condiţionează 

valoarea predicativă a acestora de poziţia sintactică a verbului din structura propoziţiei al 

cărei nucleu predicativ îl reprezintă. Adică îndeplineşte funcţia sintactică de predicat verbul 

aflat la un mod nepersonal care:
 

 face parte dintr-o  propoziţie independentă: 

A se păstra curăţenia! – infinitivul, după modelul limbii franceze, substituie              

un verb la imperativ 

Cui mă adresa? – infinitivul cu valoare de conjunctiv din interogaţii retorice 

De văzut şi opinia criticului! – supinul tot cu valoare de imperativ 

Plecat după marfă – participiu 

 face parte dintr-o propoziţie regentă, urmat de un relator subordonator (că, să):  

A se reţine că toţi au votat. – infinitivul 

De notat că nimeni nu s-a opus. – supinul 

Predicativ este şi verbul aflat la infinitiv din propoziţiile infinitivale relative sau 

interogative indirecte, verb al cărui regent poate fi a avea, a fi, (rar) a şti. Aceste subordonate 

subiective sau completive directe sunt introduse prin pronume/ adjectiv pronominal relativ 

                                                
30 Gramatica limbii române, I, p. 224. 
31 Ibidem, p. 228. 
32 Ibidem, p. 233. 
33

 Ibidem, p.234. 
34 Gramatica limbii române, II, p. 82. 
35 Diaconescu, Probleme de sintaxă a limbii române actuale, p.95-96. 
36 Teodorescu,Sunt propoziţiile subordonate propoziţii autentice?, p.234. 
37 Caragiu, Moduri nepersonale, p.40. 
38 Diaconescu, Probleme de sintaxă a limbii române actuale, p.95-96. 
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sau relativ-interogativ (N-are cine veni. Nu mai ştii ce va declara.), ori printr-un adverb 

relativ propriu-zis sau relativ-interogativ (Să n-avem de unde te lua! Nu ştiu încotro apuca). 

Verbul aflat la aceste moduri considerate nepersonale admite prezenţa unui subiect 

propriu: 

- infinitiv: Înainte de a pleca, el trecu pe la mine. 

- gerunziu : Dezbaterile sfârşindu-se, s-a trecut la vot. 

- participiu în construcţii eliptice: Odată ajunsă ea acasă, mă voi retrage în 

vestibul. 

De aceea, se impune acceptarea cu funcţia de predicat a verbelor aflate la infinitiv, la 

gerunziu şi la supin (participiul are un statut special, din cauza posibilităţii acceptării lui în 

calitate de  predicat nominal cu verbul copulativ neexprimat): 

Odată ajunsă ea acasă, dădu un telefon – Fiind ajunsă acasă….. / După ce a ajuns 

acasă, dădu un telefon. 

 

Sintaxa verbului a fi la modul infinitiv 

 

Infinitivul exprimă acţiunea ca fiind nedeterminată, generală şi se foloseşte cu două 

forme:  

- o formă scurtă, alcătuită din tema verbală şi un sufix caracteristic fiecărei 

conjugări şi precedat de morfemul a; 

- o formă lungă, lipsită de morfem şi formată prin derivare cu sufixul –re. (citire, 

dare): Este greu a scrie o carte/ scrierea unei cărţi. 

Prin conţinutul său semantic, se apropie de conjunctiv, având contexte comune: 

Era să plece. Era a pleca. 

În câteva situaţii, verbul aflat la modul infinitiv, însoţit de o intonaţie imperativă, 

poate îndeplini, funcţia sintactică de predicat: 

A nu se rupe florile! A se consuma rece! 

A fi atent la instrucţiuni!  

Tot predicativ este şi verbul la infinitiv ocurent în aşa-numitele „propoziţii 

subordonate relative infinitivale‖
39

, introduse prin elemente de subordonare nespecializate: 

Se cuvine a fi la şedinţă. – propoziţie infinitivală subiectivă 

Dorinţa de a fi la şedinţă i s-a împlinit. – propoziţie infinitivală atributivă 

Sperai a fi  la şedinţă. – propoziţie infinitivală completivă 

Vom face totul pentru a fi  la şedinţă. – propoziţie infinitivală circumstanţială  

Datorită intranzitivităţii sale, verbul a fi nu se poate combina cu pronume personale 

sau reflexive, care ar raporta acţiunea la o anumită persoană gramaticală şi nici nu cunoaşte 

categoria gramaticală a diatezei. 

Compară: a întreba (diateza activă) – a fi întrebat (diateza pasivă) – a se întreba 

(diateza reflexivă) 

 

Sintaxa verbului a fi la modul gerunziu 

 

Gerunziul exprimă acţiunea verbală în desfăşurare sau încheiată, fără referire precisă 

la momentul vorbirii; se caracterizează printr-o formă invariabilă obţinută prin ataşarea 

sufixelor gramaticale (-înd, -ind: lucrând, fiind). Şi verbul la gerunziu poate face parte din 

„construcţii gerunziale absolute‖
40

: 

Eu ascult vântul şuierând. – propoziţie gerunzială completivă directă 

                                                
39 Ibidem, p.143. 
40Gramatica Academiei, II, p 83. 
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Fiind el acasă, mă va ajuta serios. – propoziţie gerunzială circumstanţială 

În funcţie de dependenţa lor gramaticală, Diaconescu
41

 distinge două tipuri de 

gerunziu:  

- gerunziu dependent, folosit ca bază a funcţiilor de subiect, atribut, complement; 

- gerunziu secundar (semidependent), folosit ca predicat al unei propoziţii coordonate 

copulativ obţinute ca urmare a trecerii verbului de la gerunziu la un mod personal: 

I-am vorbit deschis şi i-am adus argumente./ I-am vorbit deschis, aducându-i     

argumente. 

Am primit liber şi am fost acasă./ Am primit liber, fiind acasă. 

În exemplul: Am primit liber, fiind obosită., numele predicativ obosită din cadrul 

construcţiilor cu verb copulativ la mod gerunziu primeşte diferite accepţiuni: fie constituent 

cvasipropoziţional
42

, fie nume predicativ secundar
43

, component al unui predicat nominal de 

tip special: Fiind obosită, am rămas acasă. 

Cele mai multe gerunzii pot funcţiona în propoziţie cu diferite valori: 

- cu valoare adverbială, când funcţionează ca un circumstanţial de mod, aflându-se 

în raport de subordonare faţă de verbul-predicat: 

Ploaia se aude căzând. – gerunziul este dependent datorită simultaneităţii acţiunilor 

exprimate de cele două verbe 

- cu valoare adjectivală, când determină un substantiv cu care se acordă în gen, 

număr şi caz: rana sângerândă – rănile sângerânde. 

Unele gerunziile pot fi transformate în propoziţii subordonate completive sau 

circumstanţiale:  

Te ascult vorbind. – Te ascult vorbind.  

Pornind de la trăsăturile semantice ale gerunziului, Caragiu introduce termenul de 

predicat-atribut
44

, funcţie sintactică intermediară între predicat şi atribut, gerunziul exprimă 

nu numai calitatea, ci şi un proces pe care-l desfăşoară subiectul. Astfel de propoziţii rămân 

insuficiente prin deducerea subiectului atribuibil gerunziului: 

Nefiind prin casă, am căutat cheile în laborator. 

Pentru Dimitriu „gerunziul-verb al verbelor noţionale predicative îndeplineşte, la fel 

cu indicativul, conjunctivul etc., funcţia sintactică de predicat verbal (simplu).‖
45

 

Gerunziul verbelor noţionale nepredicative nu poate forma singur predicatul, intrând 

în structura unui: 

- predicat verbal simplu: „Gândirilor dând viaţă, suferinţele întuneci.‖ 

(Eminescu)  

- predicat verbal compus: Nefiind  multe de spus, am plecat. 

- predicat nominal: „Fiind băiet păduri cutreieram...‖ (Eminescu) 

- predicat nominal compus: Putând fi director, a semnat actele. 

 

Sintaxa verbului a fi la modul supin 

 

Supinul exprimă numele acţiunii (Este greu de spus.), destinaţia obiectului (A 

cumpărat o nouă maşină de spălat.) şi scopul acţiunii. (Am plecat la săpat.) Se caracterizează 

prin prezenţa prepoziţiilor de, după, în, la, pentru, de, din care preced participiul verbului de 

bază. Uneori poate fi substituit cu un conjunctiv, mai ales după verbul semiauxiliar a trebui:  

Trebuie curăţat. = Trebuie să cureţi. 

                                                
41 Diaconescu, Probleme de sintaxă a limbii române actuale, p.37-39. 
42 Bîtea, Construcţii pseudodisjunctive copulative, p. 116. 
43 Găitanaru, Propoziţia subordonată predicativă, p.12-15. 
44 Caragiu, Sintaxa gerunziului românesc, p.62. 
45 Dimitriu, Tratat, p.599. 
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Supinul apare şi el în enunţuri imperative tot cu o valoare predicativă:  

De corectat erorile! 

De rezolvat ultimele trei teste! 

În concluzie, susţinem predicativitatea gerunziului, supinelor, infinitivelor autonome 

sau dependente şi a construcţiilor de tipul celor menţionate în vederea reconsiderării 

propoziţiei drept o unitate sintactică în care predicatul nu este exprimat doar prin verbe la 

moduri personale. 
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FORME ALE CREATIVITĂŢII 
 

Prof. Grigore Cristina 

Liceul Tehnologic „Arhim. Chiriac Nicolau‖, Vânători-Neamţ 

 

 
„Un învăţător dă învăţătură numai atâta timp cât el însuşi învaţă; numai acela dă cu adevărat 

educaţie, care continuă a lucra la propria-i educaţie. Cine a încetat de a se educa pe sine însuşi a încetat de a 

cultiva pe alţii.‖ 

(Fr. A. Diesterweg) 

 

Problemele cu care se confruntă lumea actuală sunt din ce în ce mai multe şi mai 

dificile. Explozia informaţională, alături de multe alte cauze, ne determină să afirmăm că 

procesul creativităţii a devenit o ţintă comună a acesteia. De asemenea, este şi motivul pentru 

care ea a devenit astăzi un subiect de dezbatere foarte frecvent pe plan pedagogic. 

Creativitatea poate fi considerată „un proces care conduce la un anumit produs‖ sau, 

în accepţiunea lui  Al. Roşca, „o proprietate generală a psihicului uman‖. Indiferent cum s-ar 

defini actul creator, trebuie avute în vedere caracteristicile produselor acestuia şi anume: 

„noutate şi originalitate, de o parte, utilitate sau valoare socială, de altă parte‖. Pot fi 

considerate forme ale actului de creaţie „tot ceea ce aduce noutate pe plan social, dar 

reprezintă un mod de rezolvare nou, pe plan individual, la care subiectul a ajuns pe o cale 

independentă.‖ O clasificare pe nivele ale creativităţii o face I. Taylor şi astfel avem o 

imagine a felului în care o putem cultiva la elevii noştri. Autorul vorbeşte despre nivelul 

creativităţii expresive, nivelul creativităţii productive, nivelul creativităţii inventive, nivelul 

creativităţii inovative şi nivelul creativităţii emergente. Toate aceste nivele oferă posibilitatea 

de a privi creativitatea în sens foarte cuprinzător. Actul creator în sine este privit în literatura 

de specialitate pe anumite etape, iar acestea au fost stabilite de G. Wallas, putând fi sintetizate 

astfel: prepararea – constă în acumularea informaţiei într-un domeniu dat; incubaţia – 

confruntarea, aranjarea şi rearanjarea materialului; iluminarea – soluţia îi apare subiectului 

aproape subit (este acel moment care se defineşte în limbajul cotidian drept  „inspiraţie‖) şi 

etapa finală este cea a verificării – adică etapa testării şi verificării rezultatelor în practică. 

Aceste etape ale creativităţii pot fi puse în practică prin raportare în sens larg, deoarece ştim 

că elevii îşi valorifică potenţele creative numai până la un anumit nivel. Considerăm că 

trebuie avute în vedere de către profesor, deoarece acesta poate influenţa, în mod adecvat, 

desfăşurarea fiecăreia dintre ele. Dar creativitatea are la bază şi nişte factori care fie o 

compun, fie o condiţionează. Ei pot fi obiectivi sau subiectivi. Dacă ne referim la factorii 

obiectivi, putem spune că ei reprezintă influenţele primate din afară de către o persoană 

umană şi decurg din caracterul social al fiinţei umane şi al procesului educativ. 

Dacă avem în vedere rolul de model al educatorului pentru elevul său, putem spune că 

o importanţă majoră în acest sens o au cultura, personalitatea şi aspiraţiile educatorului. Tot 

de importanţă majoră este considerată modalitatea prin care unitatea educativă este dotată din 

punct de vedere material şi didactic, favorizând astfel dezvoltarea unor interese, aptitudini, 

talente şi mai ales formarea unui stil de muncă individual. O altă latură a creativităţii 

obiective o reprezintă relaţiile care pot să influenţeze procesul creativ, favorizându-l sau 

împiedicându-l. O persoană, mai ales elevul, este influenţat vizibil de atitudinea celor din jur,  

de realizările acestora. O atitudine defavorabilă a creativităţii o reprezintă şi autoritatea 

excesivă a educatorului care poate avea urmări negative asupra elevului pentru că acesta va fi 

nevoit să adopte un stil de muncă conformist, impus de cel care îl educă. Aşadar, randamentul 

şcolar devine un rezultat al valorificării altor elemente, dar nu a creativităţii. În ceea ce 

priveşte factorii subiectivi, aceştia ţin de structura psihică şi dinamică a fiecărui individ. 
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În opinia unor specialişti, creativitatea nu poate fi educată, deoarece ea este, prin 

excelenţă, un produs al originalităţii, aşa încât acest lucru nu poate fi influenţat prin reguli ce 

vin din afara subiectului creator.  

În procesul creativ avem nevoie de forme şi modalităţi de realizare a acestuia. Una 

dintre modalităţi este aceea a însuşirii temeinice a informaţiei. Utilitatea acestei forme constă 

în faptul că nu poţi aspira la un domeniu de cunoaştere şi nu te poţi afirma decât dacă îl 

cunoşti foarte bine. O altă forma a actului creativ este acela al creării relaţiilor necesare şi al 

atitudinilor favorizante. Adică, între educator şi educat trebuie să existe o relaţie de 

cooperare, de sprijin reciproc, fără să vorbim de relaţia care are la bază autoritatea 

necondiţionată a educatorului. Putem vorbi, de asemenea, de un caracter nonconformist faţă 

de ştiinţa predată, cât şi faţă de opiniile elevilor. Nonconformismul trebuie argumentat în aşa 

fel încât să devină o atitudine pozitivă faţă de creativitate, iar aceasta va apărea în mod firesc. 

O altă modalitate de promovare a creativităţii o reprezintă folosirea metodelor euristice, 

deoarece acestea au calităţi formative apreciabile. Gândirea divergentă a elevului în însuşirea 

materiei de învăţământ este o altă modalitate de stimulare a creativităţii. Evaluarea este un 

pion important între modalităţile de favorizare directă a creativităţii elevului. Multiplele 

variante de rezolvare a temelor pot fi concepute în aşa fel încât să stimuleze creativitatea 

elevilor. De asemenea, programa şcolară poate promova tehnici speciale ce pot stimula 

creativitatea în grup sau pe cea individuală. Se pot institui cursuri special destinate cultivării 

creativităţii elevilor, constituind cea mai originală modalitate din multitudinea celor destinate 

educării creativităţii. Al. Roşca precizează că astfel de cursuri s-au organizat în SUA, după 

care au fost preluate şi de alte state.  

Cea mai importantă problemă este depistarea elevilor cu potenţial creativ superior. 

Acest lucru se poate face prin folosirea unor teste speciale, dar care sunt puţin cunoscute la 

noi. Totuşi putem depista elevii cu potenţial creativ în procesul de învăţământ, mai ales la 

orele de curs, atunci când folosim metode active. Elevii care au potenţial creativ vor ieşi în 

evidenţă prin alcătuirea unor compuneri deosebite, prin rezolvarea unor probleme cu 

soluţionări neaşteptate sau chiar prin întrebări adresate profesorului, uneori surprinzătoare.  

Important este ca profesorul, în primul rând, să manifeste creativitate în folosirea 

procedeelor şi condiţiilor de desfăşurare a lecţiilor. Activităţile la clasă, cât şi cele din afara ei 

pot stimula creativitatea elevilor. Credem că trebuie promovată independenţa în gândire a 

elevului, pentru ca acesta să fie capabil să se ridice cu propriile puteri şi nu mereu sprijinit de 

familie sau de şcoală. 

Prin urmare, putem face multe lucruri pentru cultivarea spiritului creativ în şcoală şi 

în afara ei. Însă, trebuie lucrat foarte mult la modul de gândire şi stilul de lucru de la clasă, 

deoarece învăţământul românesc tradiţional a cristalizat în secole un anumit mod de a trata 

elevii şi potenţialul acestora şi a fost foarte puţin preocupat de latura creativă a personalităţii 

elevului, latură ce capătă o importanţă din ce în ce mai mare în zilele noastre. 
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―Teachers must be willing accept and prize differences in styles and rates of learning in students and 

their motivations. They must learn to accept multiple goals and multiple styles. Only a teacher skilled in artistry 

and craftsmanship can inspire learners to their highest effort. As a profession, we should set our sights on 

nothing less.‖ (Peter Stevens) 

                                 

Education once was thought of as a process of transmission (pouring knowledge into 

empty vessels); research has made it abundantly clear that the quality of teaching and 

learning is improved when students have enough opportunities to clarify, question, apply and 

consolidate new knowledge. ―Language teaching will always remain an art in the hands of 

enthusiastic, competent, caring teachers, but it must become a respected science in its own 

right.‖(Mary Finocchiaro). Teaching is the art of creating circumstance for students to learn 

in the social climate of the classroom with its boundaries. Watching the unfolding dynamic, 

making sure that the students are not getting inhibited but using their capacities, staying 

engaged are the teacher‘s roles. There will always be the spaces for offering inputs based on 

one‘s experience, knowledge and wisdom. But teaching is never going to be the same as we 

knew, a teacher lecturing to students much of the time. Now teaching is definitely equal to 

engaged students, no longer engaged obediently out of fear of punishment.  

Today‘s changing scenario of the world demands for student-centered education and 

student‘s development. Hence, it appeared the need to shift to new techniques, methods and 

approaches. There are many methods and approaches of teaching English but Active 

Teaching and Learning is one of the best approaches, which provides natural environment 

for learning English language. The emphasis is on students‘ maximum involvement in the 

learning process; active learning involves them directly and engages them actively in the 

learning process itself. Students are involved in all stages of planning, design, execution and 

evaluation. The Active Learning Approach provides good opportunity to communicate as well 

as for reading, listening and writing through the group work and group discussion. This 

approach encourages them to interact with their group members to discuss in English, to 

increase their interest in learning language as well as to present their work. The teacher asks 

questions/puts forward various situations for students and they actively react accordingly. In 

the Active Learning Approach students easily adjust themselves with their group members of 

the same age and discuss their thoughts and the tasks which are given to them. In this way 

they will not feel any hesitation in expressing themselves as Active Learning helps them with 

positive interdependence and individual accountability. Environment is created for less 

emphasis on memorization, rote learning and cramming for examinations and more for real 

world abilities such as communication, problem solving and articulation of solutions.  

The incorporation of Active Learning Approach in the classroom enhances student 

learning greatly. Through greater student–teacher and student–student interactions learning 

becomes more student-centered which creates a classroom that is more conducive to develop 

language skills. Active Learning is an approach in which a learner learns through audio, 

visual, audio-visual mode, role play and collaborative learning. The teacher is a facilitator 

only - he widens, deepens and contextualizes the learning; he helps the students to learn the 

way they want and he prepares a lot of activities such as critical reading, questioning, quiz, 

puzzles, memory games; he guides students turning them into lifelong learners. The 
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classroom is a microcosm of the world. The students have the freedom to participate in the 

activity and find opportunities to participate in constructing knowledge.   

―Students must do more than just listen: they must read, write, discuss or be engaged 

in solving problems. Most important, to be actively involved, students must engage in such 

higher-order thinking tasks as analysis, synthesis and evaluation. Within this context, it is 

proposed that strategies promoting active learning be defined as instructional activities 

involving students in doing things and thinking about what they are doing." (Bonwell and 

Eison) The use of these techniques in the classroom is vital because of their powerful impact 

upon students' learning. Studies have shown that students prefer strategies promoting active 

learning to traditional methods. Students do something including discovering, processing and 

applying information. Active learning "derives from two basic assumptions: that learning is 

by nature an active endeavour and that different people learn in different ways". (Meyers and 

Jones) 

Why do we use active learning? To increase student engagement, to increase student 

retention, more student ownership in course, more exciting classroom experience, less 

lecturing and higher level thinking. An important learning principle, supported by extensive 

research, is that students learn best when they are actively involved in the learning process. 

This is illustrated using the learning pyramid; the further down the pyramid students go, the 

more information they learn and retain.  

 
Active learning strategies use one/more of these elements: reading, listening, talking, 

writing and reflecting. Experience + Reflection = Learning ―When learning is active, students 

do most of the work‖ (Silberman). They learn by doing. Active methods give the learners 

feedback on their incomplete understandings and encourage them to fix this; develop their 

thinking skills; help learners to use their learning in realistic and useful ways and see its 

importance and relevance.  

Active Learning Strategies 

Student-centered teaching methods shift the focus of activity from the teacher to the 

students and from delivery of subject content by the teacher to active engagement with the 

material by the students. Students spend the entire class time constructing a new 

understanding of the material being learned in a proactive way. A variety of hands-on 

activities are given in order to promote successful learning. Unique, distinctive learning styles 

are encouraged in a student-centered classroom and provide students with varied tools such 

as task- and learning-conscious methodologies, creating a better environment for students to 

learn. With the use of valuable learning skills, students are capable of achieving lifelong 

learning goals, which can further enhance their motivation in the classroom. These methods 

include active learning - in which students solve problems, answer questions, formulate 

questions of their own, discuss, explain, debate or brainstorm during classes; cooperative 
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learning - in which students work in teams on problems and projects under conditions that 

assure both positive interdependence and individual accountability; inductive teaching and 

learning - in which students are first presented with challenges (questions/problems) and 

learn the course material in the context of addressing the challenges. Inductive methods 

include inquiry-based learning, case-based instruction, problem-based learning, project-

based learning, discovery learning and just-in-time teaching.  

Through appropriate inputs from the teacher, students learn and practise how to 

apprehend knowledge and use them meaningfully. Active teaching and learning is a process 

whereby students engage in activities such as reading, writing, discussion / problem solving 

that promote analysis, synthesis and evaluation of class content. It involves the use of 

strategies which maximise opportunities for interaction; the kinds of strategies we employ in 

order to promote active learning are cooperative learning, group work, problem-based 

learning, research based projects, case studies, discussions, role play, drama and field trips. 

Active learning enhances the quality of students‘ learning as they learn by creating meaning 

rather than memorizing information transmitted by the teacher. In order to promote active 

learning in classrooms using student-centered instructional strategies is a must. Which 

instructional strategies should be used to facilitate active learning? Enabling the teachers to 

use active learning strategies in classes, cooperative learning techniques are widely used to 

actively involve students with course concepts and issues. ―What children can do together 

today, they can do alone tomorrow.‖ (Lev Vîgotski) 

Cooperative Learning Technique Cooperative learning is a successful teaching 

strategy in which small teams, each with students of different levels of ability, use variety of 

learning activities to improve their understanding of a subject. Each member of a team is 

responsible not only for learning what is taught but also for helping teammates learning, thus 

creating an atmosphere of achievement (TEAM means time, experience, age, materials). 

Students develop positive interdependence, contribute each others‘ learning and take 

responsibilities in group works. Cooperative efforts result in participants striving for mutual 

benefit so that all group members gain confidence from each other‘s effort, know that one‘s 

performance is mutually caused by oneself and one‘s team members, feel proud and jointly 

celebrate when a group member is recognized for achievement. When they work in groups, 

they give opinions, respect one another, stay on task, use quiet voices, participate actively 

and stay in their group.  

There are many classroom activities that use cooperative learning: jigsaw, three-step 

interview, think-pair-share, crosswords, word searches, mind-maps, matching exercises, 

quizzes, whip-around, round robin brainstorming, three-minute review, numbered heads, 

team pair solo, circle the sage and partners. Research has shown that cooperative learning 

techniques promote Ss‘ learning, increase Ss‘ retention, develop Ss‘ communication skills, 

promote Ss‘ self-esteem, help to promote positive race relations. The teacher merely provides 

a setting and atmosphere in which such attitudes and behaviours may develop. He creates and 

maintains a mutual feeling of responsibility to achieve group goals and he is responsible for 

contributing specific info when needed. Advantages of the cooperative learning technique: 

the group provides each member with an oppotunity to participate and thereby influences 

decison making; face-to-face learning situations promote an atmosphere of cooperation and 

empathy achieved in other learning situations; personal relationships are usually less 

problematic - there is also a greater chance of different opinions and varied contributions; it 

promotes learners autonomy by allowing Ss to make their own decisions in the group without 

being told what to do by the teacher; although we do not wish any individuals in groups to be 

completely passive, nevertheless some Ss can choose their level of participation more readily 

than in a whole-class/ pair work situation.  
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Problem-Solving Method Problem solving is a process to choose and use the effective 

and beneficial tool and behaviours among the different potentialities to reach the target. It 

contains scientific method, critical thinking, taking decision, examining and reflective 

thinking. This method is used in the process of solving a problem to generalize/to make 

synthesis; it helps Ss to gain the ability of scientific problem solving and using it in the every 

area of life. Teachers aim is to raise a youth which can solve problems in scientific way not 

just creating problems. Steps of the problem-solving method: choosing the topic and 

emergence of problem, delimitation of the problem, planning the application, preparing the 

working guide, providing the sources, examining the problem, getting a conclusion, giving 

opinions and solutions. Advantages of the problem-solving method: it provides the Ss‘ active 

participation in teaching-learning process; it habituates students to study regularly and 

organized; it provides Ss‘ scientific view and thinking; it makes Ss to be interested in 

learning; it provides Ss to face the problems boldly and to deal with it in a scientific 

approach; it helps students to adopt the view of benefit from others‘ ideas and to help each 

other; it improves the ability of making proposes and putting forward the hypothesis; it helps 

Ss to adopt the idea of not to be hurry to make a decision; it improves the Ss‘ sense of 

responsibility.  

Role Playing and Drama develop all types of communication skills, lead to activities 

for developing problem solving and critical thinking skills and develop self-confidence. Role 

playing can be done frequently and is important because it helps Ss to ‗get inside‘ other 

people and understand how they feel and act. Pretend you are a one-year-old child crawling 

round the house. How could you hurt yourself? Pretend a man you don't know who says he is 

a friend of your father offers you a lift in his car. What do you do and say? Pretend you are 

very old. How would you like children to treat you?  Students can be asked to act different 

roles in order to promote discussion (interviewing potential staff, deciding what to do with a 

budget surplus/deficit, holding a meeting, industrial relations, solving a dispute, the consumer 

–conflict with the retailer, the person at work). Drama Technique provides using language 

and the opportunity to practise the skills and it allows for exploration of solutions. The more 

students involve, the more they learn! Ss practise individual skills, communicate with other 

group members, gain an understanding of the others‘ feelings, learn to use body language. 

Children up to 7 years old are introduced to the English language in an active, lively and 

playful manner that mirrors the way they learn their native tongue. Through games with 

puppets, finger games, mime games, songs, chants, dances, dialogues, stories, exercises and 

other creative activities, they are immersed in an English-language world that is varied and 

entertaining. In this way, young children can experience English the way they want to 

experience a new language. Advantages of the drama: it is fun; it provides direct involvement 

in learning on the part of all students; it increases Ss‘ motivation, confidence and fluency in 

the spoken English as well as communication through the body language; it maximizes Ss‘ 

use of English; it develops the Ss‘ performance skills; it improves speaking and listening 

skills; it develops creativity and spontaneity; it promotes cooperation and group cohesion; 

students respect and appreciate what others feel. It helps students to communicate; often they 

who will not talk freely in class/to adults will express themselves in drama. Drama can be 

based on stories which children have heard/have read, on daily situations which are made up 

by the teacher/the children themselves. Children are very imaginative and bring drama to life 

in a way that adults never thought of. Whenever possible, children themselves can help to 

prepare the drama. 

Active Learning starts with the teacher! During Active Learning, the teacher‘s role 

changes from leader and presenter to coach and facilitator; he moves from being ―the sage on 

the stage‖ to ―the guide on the side‖. It is essential that teachers establish the classroom and 

instructional tone, environment and excitement that provide opportunities and encourage Ss 

http://www.benandbella.com/teaching-english-to-children.html
http://www.benandbella.com/
http://www.benandbella.com/index.html
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to become active learning participants. With careful planning, teachers create a learning 

environment that is conducive to active teaching strategies and learning activities. In 

classrooms, students have frequent and multiple opportunities to read, write, listen and speak 

in the context of education content. Lesson activities are modified to more appropriately meet 

their needs and abilities; modification techniques include increasing/decreasing the language 

rigour and increasing/decreasing the independence rigour and/or increasing product options. 

Best structures for Active Learning are where there is no competition; where seating 

favours discussion and peer learning; where it is explicit that class space is for learning by 

‗doing some things‘ and the ‗doing‘ is defined such that it can be seen as meaningful and 

applied in other contexts; mixed age environments are also a possibility. We need to create 

learning structures in which engagement is more important than demonstrable and 

measurable results, well-being is more important than performance, class structure will not 

permit regression to the older way and initiative is welcome. We must understand learners, 

accept differences among Ss, engage them in setting goals and expectations, be flexible and 

creative, use different methods: in-class, outside of class, encourage critical thinking and 

synthesis, create opportunities for reflection and try not to be surprised by anything that 

happens in the classroom! Practical strategies include ways to get students active from the 

start through activities that build teamwork and immediately get them thinking about the 

subject matter. These activities include ice-breakers for the beginning of class, strategies for 

the middle of a lesson and concluding exercises to foster students‘ reflection and future 

application. In addition, these activities are designed to enliven learning, deepen 

understanding and promote retention.  

The Active Teaching-Learning Process enthuses the Ss and arouses the creativity and 

curiosity among them. The student-centered teaching-learning process makes the interactive 

and innovative environment for learning. Active Learning is in a continuous improvement 

and upgrading. It helps to change the educational scenario in constructive direction and to 

provide an opportunity for collaborative and cooperative environment. Active Learning is not 

merely having Ss who are active in class; the teaching strategies and learning activities must 

be carefully selected to support the Ss’ achievement of the lesson’s content and language 

objectives. The various active techniques in the classroom provide innovation and effective 

impact on learners as well as on teachers. ―When I hear, I forget. When I hear and see, I 

remember a little. When I hear, see and ask questions about it or discuss it, I begin to 

understand. When I hear, see, discuss and do, I acquire knowledge and skill.‖ (Silberman) 
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Abstract 

Creativity in learning is often highlighted as a skill essential for success in the 21st 

century. Creative thinking is increasingly necessary to accomplish goals in our complex, 

interconnected world, and education researchers and psychologists presented the social, 

emotional, cognitive, and professional benefits of possessing creative abilities. 

Despite this increased attention to creativity, we still have little understanding of how to 

support creativity in current classroom contexts, particularly creative teaching. Teachers face 

the question of how to successfully integrate creativity into teaching practice when teachers 

have many pressures and little leeway. 

Researchers have been developing ways to integrate creativity into classrooms and 

explore the role of teachers in enhancing students' creative skills (Mishra, Koehler, & 

Henriksen, 2011; Mishra, Henricksen, & The Deep-Play Research Group, 2012). Their work 

goes beyond teaching generic techniques and seeks to genuinely embed creative approaches 

within disciplinary contexts. They  hope to resolve a fundamental dilemma about creativity. 

In other words, creative people have the ability to maintain a sophisticated knowledge of their 

field of expertise yet look outside the frames of that field to come up with new ideas. How do 

good teachers do this? 

Analyzing the successful and impressive work of exceptional, outstanding teachers they  

identified five key approache for creative teaching.  

Here are some concrete examples of creativity-rich lessons and practices: 

 

1. Connect Your Interests with Your Teaching 

Research shows that the most accomplished, innovative people in any field are also 

highly creative in areas outside their professional lives. They actively draw on outside 

interests and creative ways of thinking to improve their professional practice. 

These people have a variety of creative hobbies and interests, which they actively 

incorporate into classroom lessons and practices. For instance, teachers with musical and 

artistic interests found many ways to weave music or art into their teaching. 

These professionals connected their hobbies and creative passions to ideas or subjects 

they teach by seeing and deliberately exploring connections between their interests and 

school subjects. 

Teaching with the arts naturally becomes a key part of such connections. This could 

mean incorporating design activities into teaching science or having students write songs to 

learn a certain piece of information. One teacher with an interest in photography, design, and 

visual arts helps students create artistically designed "advertisements" for science concepts, 

such as a poster to sell a certain concept. Other teachers, who have an interest in rap and a 

talent for rhyming, have created engaging mathematics lessons that involve rapping about 

math ideas. These lessons have been the key to getting the students excited about math. 

The crucial point is not that these teachers used art or music, but that they turned their 

personal interests and creativity into valuable teaching techniques. 

Teachers used not only their hobbies, but also their subject-matter interests.  

The best way for teachers to start may be to take one step. Wherever possible, teachers 

should tap into their own interests and hobbies and begin to think of themselves as creative 

teachers and individuals. The interest area doesn't have to be a direct match with the subject 

matter. Consider areas of crossover, where two different subjects might touch on each other.  
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All teachers are encouraged to tap into their passions.  

 

2. Link Lessons to Real-World Learning 

Taking knowledge out of a vacuum and infusing it into an authentic experience ensures 

that creativity is grounded in relevant learning. Teachers should teach real-world applications 

which will make students feel relaxed and bring in novel thinking. 

Elementary teachers, for example, often start the school day with a "sky watch," during 

which kids collect weather data. When the first bell  rings, they spread out on the school 

courtyard. They talk about the clouds and the humidity and the weather and the wind 

direction, and they collect scientific data. Later, the kids go online and search for new 

information. 

Teachers of all subjects or grades should consider ways they might connect ideas and 

topics they teach to events and contexts in the real world. The place to begin is often to just 

consider examples of how these topics already inhabit the world around students.  

 

3. Cultivate a Creative Mind-Set 

In reflecting on their beliefs, most teachers note that creativity was not a generic or 

detached skill, but a mind-set that affects how they see the world. They maintained open-

minded awareness of interesting things in the world around them, looking for innovative 

ideas for the classroom. We have to train our mind to look at something and think about how 

it applies to teaching. 

Teachers might stimulate their creativity by deliberately—perhaps for 10 minutes a 

day—observing the world around them, keeping their eyes open for new ideas. Most teachers 

keenly observe their classes and students. Extending this observation to look for ideas from 

other disciplines or from something they see, read about, or interact with in daily life is a 

good first step. 

Open-mindedness also means considering other people's perspectives. A creative 

teacher imagines him- or herself in the position of students, asking how a particular class or 

group of students would want to learn something and what methods could make a topic 

interesting for that group. 

 

4. Value Collaboration 

Successful teachers often note that they develop their creativity through collaborative 

effort. They highlighted the importance of gathering ideas and bouncing them off other 

teachers: 

Anytime you have multiple brains focusing on one idea or one goal, the potential is 

exponential. You can start brainstorming ideas and bouncing them off one another. The 

difficult part is making sure you have time for this. 

Teachers questioned the myth of the solitary creative genius. Creative inspiration can 

certainly arise in the course of individualized work or play. Often, however, having the 

opportunity to talk through existing ideas and get new ones from others is an excellent 

creative catalyst. 

Teachers should seek out colleagues to ask questions of and share lessons and ideas. 

It's important that administrators who recognize the need for creativity in teaching 

ensure time for teacher collaboration and give teachers space—physically and figuratively—

to share with colleagues. They should set up a regular meeting time for teachers to get 

together and talk or share ideas. How this is organized may depend on the setting and the 

teachers themselves, but sessions should have a relaxed feeling. It's important to highlight 

creativity as a focus, such as by asking everyone to contribute an original idea from their own 
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classroom to begin the dialogue or brainstorming ways that the arts or cross-disciplinary 

lessons might be woven into the existing curriculum. 

Teachers tend to partner with others who teach similar content. To think outside the 

box, it's good to open up conversations among teachers from different subject matters to 

discuss areas of crossover.  

 

5. Take Intellectual Risks 
Another key theme that emerged from the teachers was the notion of intellectual risk 

taking in building a creative teaching practice. The teachers were willing to try out new ideas 

and approaches in their classrooms and were open to failure. Trying new things enables 

educators to find novel, interesting approaches to teaching—and to find out which novel 

approaches work. 

 "Intellectual risk taking" is tied to making frequent mistakes: we need to create the 

kind of environment where students feel able to make mistakes and know that making 

mistakes is part of our work and our process. That's really important if you want to be 

creative because if you can't hold two thoughts at once without judgment, it's hard to get past 

either of them. 

Creativity needs to be about the ability to make mistakes and to learn from those. When 

students see that kind of risk taking and iterative process, it helps them understand how to do 

things well themselves. Ultimately, what students will gain from these classes is not 

necessarily all content knowledge.  

Risk taking requires a school environment and leadership that allows 

experimentation.We also have to see the fire in the students' eyes, the passion for learning, 

and the excitement about being at school.  

For teachers, becoming an intellectual risk taker comes down to trying new things in 

the classroom as often as possible. This means that teaching practice can only be creative 

when it's always evolving. 

The current education climate can make risk taking difficult and the school plays an 

important role in establishing a climate that accepts thoughtful experimentation. To empower 

teachers to be innovative and try new things in the classroom, school leaders must be open to 

listening. If a teacher has an idea or wants to try something new, a leader should be willing to 

listen, discuss, and collaborate on ways that idea might be implemented. 

All teachers should encourage these five practices for building a more creative teaching 

practice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

INSTRUMENTE DE EVALUARE APLICATE LA CLASĂ 
 

Prof. Moisii Maria 

 Liceul „Vasile Conta‖, Târgu-Neamţ 

 

DEFINIŢIA EVALUĂRII: 

Evaluarea şcolară reprezintă procesul prin care se obţin informaţii privind asimilarea 

de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi, informaţii care permit luarea unor decizii ulterioare 

privind demersul didactic. Evaluarea progresului şcolar creează condiţii pentru tratarea şi 

orientarea diferenţiată a copiilor, prin adaptarea procesului de instruire, în scopul realizării 

succesului şcolar. 

 

TIPURI DE EVALUARE 

Predictivă (iniţială) – la începutul unui ciclu, al unei teme noi; 

Formativă (continuă) – la fiecare lecţie sau temă nouă; 

Sumativă (finală) – la sfârşitul unui ciclu, al unui capitol; 

 

INSTRUMENTE DE EVALUARE 

Instrumentul de evaluare este parte integrantă a metodei, fiind cel care concretizează, 

la nivel de produs, opţiunea metodologică a profesorului pentru măsurarea şi aprecierea 

cunoştinţelor şi competenţelor elevului într-o situaţie educaţională bine definită. Principalele 

calităţi ale unui instrument de evaluare sunt: validitatea, fidelitatea, obiectivitatea şi 

aplicabilitatea. 

În elaborarea diferitelor instrumente de evaluare, profesorul de religie îmbină şi aplică 

diferite metode, procedee şi reguli, cu măiestria proprie. Dintre instrumentele de evaluare 

amintim testele docimologice şi portofoliul.  

 

Etapele elaborării unui test docimologic: selectarea conţinuturilor de verificat; 

precizarea competenţelor sau a obiectivelor operaţionale, a căror realizare o va urmări 

evaluarea; fragmentarea sarcinilor; elaborarea itemilor; punerea itemilor într-o succesiune 

logică; prezentarea instrucţiunilor de lucru; precizarea timpului de execuţie în funcţie de 

volumul şi gradul de dificultate a itemilor; atribuirea punctajului pentru fiecare dintre itemi; 

multiplicarea testului docimologic pentru fiecare elev sau pentru grupuri de elevi. 

 

Metodele de evaluare pot fi: tradiţionale şi moderne (alternative). 

Metodele tradiţionale de evaluare, concepute ca realizând un echilibru între probele 

orale, scrise şi cele practice, constituie la momentul actual elementele principale şi dominante 

în desfăşurarea actului evaluativ. 

Strategiile moderne de evaluare caută să accentueze acea dimensiune a acţiunii 

evaluative care să ofere elevilor suficiente şi variate posibilităţi de a demonstra ceea ce ştiu, 

dar, mai ales, ceea ce pot să facă. 

 

A) METODE TRADIŢIONALE DE EVALUARE 

Din această categorie fac parte: 

1) probele orale – răspunsuri orale; 

2) probele scrise – lucrări, teze, teste elaborate după itemi bine definiţi; 

3) probele practice – experienţe, rezolvări de probleme şi exerciţii. 

 

B) METODE ALTERNATIVE DE EVALUARE 

1. Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor; 
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2. Investigaţia; 

3. Proiectul; 

4. Portofoliul; 

5. Autoevaluarea. 

 

1) Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor furnizează 

profesorului informaţii relevante asupra performanţelor elevilor săi, din perspectiva 

capacităţii lor de acţiune şi relaţionare, a competenţelor şi abilităţilor de care dispun aceştia. 

Pentru a înregistra aceste informaţii, profesorul are la dispoziţie modalităţile: fişa de 

evaluare, scara de clasificare şi lista de control/ verificare. 

2) Investigaţia, ca metodă complementară de evaluare, oferă posibilitatea elevului de 

a aplica în mod creativ cunoştinţele însuşite, în situaţii noi şi variate, pe parcursul unei ore 

sau unei succesiuni de ore de curs. Se caracterizează prin aceea că poate fi o sarcină care este 

efectuată fie individual, fie în grup, iar ca timp de lucru, acesta se limitează la 1-2 ore de curs.  

3) Portofoliul reprezintă un instrument de evaluare complex, care include rezultatele 

relevante obţinute prin diverse metode şi tehnici de învăţare. Portofoliul este „cartea de 

vizită‖ a elevului, înregistrându-i „creşterea‖ de la un semestru la altul, de la un an şcolar la 

altul sau chiar de la un ciclu de învăţământ la altul. 

Obiectivele unui portofoliu sunt: motivarea elevului prin aprecierea rezultatelor sale şi 

prezentarea experienţelor dobândite, urmărirea dinamicii procesului de instruire. 

4) Proiectul este o activitate mult mai amplă decât investigaţia şi presupune ca lucrul 

să se întindă pe parcursul mai multor zile chiar. Lucrat în grup sau individual, şi proiectul se 

finalizează cu prezentarea unui raport în faţa clasei. Metoda de evaluare prin proiect îmbină 

aspectele teoretice cu cele practice, fiind recomandată în evaluarea sumativă. 

Caracteristicile unui proiect educaţional sunt: caracterul de noutate, complexitatea, 

realizarea metodică şi progresivă, unicitatea, competitivitatea, interacţiunea cu alte activităţi 

din mediul educaţional, cu alte proiecte. Atragerea unor resurse umane şi materiale din cadrul 

departamentelor funcţionale ale instituţiei educaţionale necesită o coordonare şi un control 

clar al activităţilor şi obiectivelor pentru încadrarea în costurile şi performanţele stabilite.  

5) Autoevaluarea 

Ca metodă de măsurare şi apreciere, este o necesitate imperativă în procesul 

educaţional. Elevii au nevoie să se autocunoască. Aceasta le va da încredere în sine şi îi va 

motiva pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare. 

 

IV. PREZENTAREA TIPURILOR DE ITEMI 

Item = întrebare + formatul acesteia + răspunsul aşteptat 

Clasificarea itemilor în funcţie de gradul de obiectivitate oferit în corectare:  

A. ITEMII OBIECTIVI 

B. ITEMII SEMIOBIECTIVI 

C. ITEMII SUBIECTIVI 

A. ITEMII OBIECTIVI – sunt specifici evaluărilor de progres, deoarece permit o 

măsurare rapidă şi exactă a rezultatelor învăţării, au obiectivitate ridicată, se construiesc 

simplu, sunt uşor de cuantificat. 

Itemi cu alegere duală –presupun selectarea răspunsului corect din două răspunsuri 

posibile oferite. 

Exemplu: Clasa: a V-a: Unitatea de învăţare: „Sfinţirea timpului‖ 

Competenţa: Elevul trebuie să fie capabil să cunoască Sărbătorile împărăteşti. 

Enunţ: Citeşte cu atenţie afirmaţia următoare. În cazul în care apreciezi că afirmaţia 

este adevărată, încercuieşte litera A; dacă este falsă încercuieşte litera F.  

A/F Naşterea Domnului se sărbătoreşte în fiecare an la 24 decembrie. 
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Răspuns corect: F 

 

Itemi cu alegere multiplă (sau cu răspuns selectat) – presupun existenţa unui enunţ-

premisă şi a unei liste de alternative. Elevul trebuie să aleagă un singur răspuns corect sau cea 

mai bună alternativă (în al doilea caz, în unele variante, sunt necesare instrucţiuni speciale 

pentru modul de alegere a celei mai bune alternative). 

Exemplu: Clasa a IV- a; Unitatea de învăţare „Iisus Hristos – Dumnezeu şi Om‖ 

Competenţa: Elevul trebuie să identifice ordinea cronologică într-o succesiune. 

Enunţ: Alege răspunsul corect şi încercuieşte litera corespunzătoare 

Ordinea cronologică a următoarelor sărbători este: 

A) Învierea Domnului, Pogorârea Sfântului Duh, Înălţarea la cer a Mântuitorului, 

Intrarea Domnului în Ierusalim; 

B) Intrarea Domnului în Ierusalim, Învierea Domnului, Înălţarea la cer a 

Mântuitorului, Pogorârea Sfântului Duh; 

C) Înălţarea la cer a Mântuitorului, Intrarea Domnului în Ierusalim, Învierea 

Domnului, Pogorârea Sfântului. Duh; 

Răspuns corect: b 

 

Itemi de tip pereche – solicită din partea elevilor stabilirea unor corespondenţe/ 

asociaţii între cuvinte, propoziţii, fraze, litere sau alte categorii de simboluri dispuse pe două 

coloane. Se limitează, de obicei, la măsurarea informaţiilor factuale, bazându-se pe simple 

asociaţii, pe abilitatea de a identifica relaţia existentă între două lucruri/noţiuni/ simboluri etc. 

Exemplul 1: Clasa: a III a: „Sfinţii – prietenii copiilor‖ 

Competenţa: Elevul trebuie să identifice simbolurile principale din pilde. 

Enunţ: Scrieţi în spaţiul punctat din faţa fiecărui simbol din coloană (A) litera 

corespunzătoare explicaţiei din coloană (B) 

A                                                   B 

...1) Sfinţii                                                      a) Iaşi 

...2) Sfânta Parascheva                                   b) Bucureşti 

...3) Sfântul Dimitrie cel Nou                         c) Patras 

...4) Sfântul Andrei                                         d) rugători către Dumnezeu 

 

B. ITEMII SEMIOBIECTIVI – solicită elevului să construiască total sau parţial 

răspunsul la sarcina definită în itemi. Sunt, de regulă, itemi de completare (gen propoziţie 

lacunară) sau itemi de ordonare. Sunt o combinaţie între itemii obiectivi şi cei cu răspuns 

deschis (construit). 

 

A) Itemi cu răspuns scurt sau itemi de completare. 

Cele două categorii de itemi diferă prin forma de prezentare a cerinţei/ întrebării/ 

problemei şi uneori prin dimensiunea răspunsului cerut. Prin itemii cu răspuns scurt se 

solicită fraze, cuvinte, numere, simboluri, în timp ce itemii de completare solicită, de obicei, 

drept răspuns unul sau două cuvinte, care să se încadreze în contextul-suport dorit. În primul 

caz, cerinţa este de tip întrebare directă, în al doilea caz este o afirmaţie incompletă. 

Exemplu: Clasa a VIII-a; Unitatea de învăţare: „Sfânta Scriptură – izvor de 

înţelepciune şi iubire‖ 

Competenţa: Elevul va fi capabil să cunoască calităţile dreptului Iov; 

Enunţ: Completează spaţiile punctate cu informaţia corectă: 

Dreptul Iov este model de... în Dumnezeu. 

Răspuns corect: răbdare în suferinţă şi încredere 
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B) Întrebări structurate 

Întrebările structurate sunt itemi ce conţin mai multe sarcini de lucru, care pun elevul 

în situaţia de a construi răspunsurile şi de a alege modalităţile de formulare. 

Exemplu: Clasa a VI – a: Unitatea de învăţare: „Iisus Hristos – Mântuitorul lumii‖ 

Competenţe: Elevul va fi capabil: să definească o noţiune, să explice textul biblic, să 

argumenteze că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. 

Enunţ: Citiţi cu atenţie textul din Sfânta Scriptură: Pescuirea minunată (Luca 5,1-11) 

Pornind de la acest text, răspundeţi la următoarele cerinţe: 

Definiţi noţiunea de „minune‖... 

Precizaţi două motive pentru care Mântuitorul a săvârşit această minune... 

Explicaţi de ce Domnul nostru Iisus Hristos îi spune Sfântului Petru: „Nu te teme! De 

acum înainte vei fi pescar de oameni‖... 

Scrieţi un argument, ce reiese din minune, în favoarea afirmaţiei „Domnul nostru Iisus 

Hristos este Fiul lui Dumnezeu‖. 

Răspuns corect: Răsplata credinţei Sfântului Petru şi ascultarea de Cuvântul 

Mântuitorului. Ilintar este în credinţă şi îl va alege să-i fie ucenic. 

4. Are putere să facă minuni şi cunoaşte inimile oamenilor. 

 

C. ITEMII SUBIECTIVI solicită un răspuns deschis. Sunt destinaţi activării 

creativităţii, originalităţii şi posibilităţilor elevului de a transfera cunoştinţe. 

1) itemi tip „rezolvare de probleme”, care determină confruntarea elevului cu o 

situaţie nouă, inedită, pentru care el trebuie să găsească soluţia, să aleagă strategia de lucru şi 

să le rezolve singur, pe baza achiziţiilor anterioare şi a experienţei sale. 

Exemplul: Clasa a VII a: Unitatea de învăţare „Iisus Hristos – Învăţător şi Mântuitor‖ 

Competenţa: Elevul va fi capabil să interpreteze date factuale din perspectiva 

cunoştinţelor teoretice dobândite; 

Enunţ: „Şi iată, un învăţător de Lege s-a ridicat, ispitindu-L şi zicând: «Învăţătorule, 

ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci?» Iar Iisus a zis către el: «Ce este scris în Lege? Cum 

citeşti?» Iar el, răspunzând a zis: «Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, din toată inima ta şi 

din tot cugetul tău şi din toată puterea ta, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi!» Iar El a zis: 

«Drept ai răspuns; Fă aceasta şi vei trăi.»‖ (Lc. 10, 25-26) 

Schema de evaluare va urmări următoarele răspunsuri: 

Domnul nostru Iisus Hristos ştia că acest învăţător una zice cu gura şi alta plănuieşte 

în inima sa, de aceea nu i-a răspuns la cuvintele sale, ci îi pune o altă întrebare.  

Învăţătorul ştia foarte bine Legea lui Moise, dar nu credea că Iisus este Fiul lui 

Dumnezeu, de aceea îi spune să împlinească Legea veche. 

Legea lui Moise era „călăuză spre Hristos‖, iar cel ce crede în învăţătura lui Moise, 

acela crede şi în Hristos. 

2) itemii tip „eseu liber‖ pun elevul în situaţia de a construi un răspuns liber în 

conformitate cu un set dat de cerinţe. Este utilizat în general la sfârşitul orei pentru ca elevii 

să îşi poată aduna toate ideile legate de subiectul textului şi pentru ca profesorul să îşi dea 

seama de nivelul de învăţare în acea oră. Va urmări scrierea de către elevi a unui lucru pe 

care l-au învăţat în lecţia respectivă şi formularea unei întrebări pe care o au în legătură cu 

subiectul prezentat. 

Exemplul: Clasa a VIII-a: Unitatea de învăţare: „Exprimarea învăţăturii creştine‖ 

Competenţa: elevul va fi capabil să structureze învăţături creştine 

Enunţ: Iubirea faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele – legea desăvârşită a Noului 

Testament 
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Argumentaţi în maxim 20 de rânduri, caracterul de sinteză al iubirii faţă de Dumnezeu 

şi faţă de aproapele în „Predica de pe Munte‖. 

Schema de notare va urmări: 

Explicarea succintă a fericirilor 

Explicarea importanţei faptelor bune 

Utilizarea corectă a limbajului şi a limitei de spaţiu. 

Cele mai reprezentative date ale cercetărilor realizate, din analiza răspunsurilor 

elevilor la chestionarele administrate, pe aspecte legate de evaluare: 

Obiectul evaluării: procentul mare de elevi (72,21%) care susţin evaluarea 

comportamentului religios-moral (aprecierea se poate realiza şi propoziţional, nu neapărat 

prin calificative sau note) demonstrează că elevii îşi asumă finalităţile acestei discipline de 

învăţământ; 

Modul de realizare a evaluării preferat de elevi (62,57%) se pronunţă în favoarea 

metodelor moderne de evaluare, mult mai aproape de structura epistemologică a religiei; 

Implicarea elevilor în autonotare: un procent mic de elevi se autonoteaza corect 

(11,69%), cele mai importante cauze fiind lipsa comunicării de către profesor a baremului de 

corectare, a criteriilor de evaluare şi inconsecvenţa profesorilor în notare; 

Notarea la religie: 78,07% dintre elevi se pronunţă în favoarea notării la religie. 

Motivaţiile celor 21,93% dintre elevi care se pronunţă împotriva notării au în vedere 

deficienţele de notare ale profesorilor lor de religie.  

Din Sfânta Scriptură aflăm că un creştin este evaluat de Dumnezeu, de semeni şi de 

propria conştiinţă. 

Pe baza revelaţiei divine, putem afirma că Dumnezeu i-a dăruit omului două 

mecanisme evaluative care-l pregătesc şi-l ajută spre un „răspuns bun la Înfricoşătoarea 

Judecată‖; evaluarea făcută de semeni şi autoevaluarea, făcută de propria conştiinţă, cu rol de 

feed-back permanent, ale căror rezultate se cer valorificate continuu, prin reconsiderarea 

propriilor valori şi atitudini. 

Autoevaluarea sprijinită de trăirea credinţei şi de Spovedanie îl conduce pe elev spre 

a-şi realiza „o radiografie obiectivă a stării lui sufleteţti, a sensului existenţei sale, a relaţiei 

cu Dumnezeu, cu părinţii şi cu semenii, a menirii lui în cadrul Bisericii şi al societăţii‖, dat 

fiind că urcuşul duhovnicesc nu apare niciodată că o ascensiune solitară. 
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INTEL TEACH: COMPETENŢE DIGITALE ŞI ABORDĂRI 

EDUCAŢIONALE PRIN PROIECTE 
 

                                                    Prof.  Niculescu Oglinzanu Eugenia-Coca 

Colegiul Tehnic „Ion Creangă‖, Târgu-Neamţ  

 

 
„Atunci când încep un proiect, mă împart în mai multe direcţii încercând să facilitez mai 

multe activităţi în acelaşi timp. Zilele educaţiei prin proiecte sunt mai grele decât cele în care şcoala 
se făcea cu hârtie şi creion, însă elevii sunt atât de ocupaţi, atât de implicaţi în ceea ce fac, încât 

merită să depui toate eforturile." (Lisa-Helen Shapiro, învăţătoare) 

 

Într-o lume în continuă transformare, rolul şcolii se diversifică şi se nuanţează, 

necesitând o adaptare continuă. Profesorul din societatea actuală capătă şi el valenţe multiple: 

model, prieten, călăuză, magician, consilier, maestru, susţinător, facilitator. Statutul 

profesional şi activitatea specifică îi cer să penduleze între ele, în funcţie de contextul 

educaţional din momentul respectiv. Pentru a-şi putea îndeplini cu succes diversele roluri 

care îi revin, cadrul didactic trebuie să conlucreze cu toţi ceilalţi factori implicaţi şi să se 

folosească de oportunităţile pe care le oferă în prezent tehnologia. Plecând de la reperele şi 

sugestiile din cursurile Intel Teach, articolul încearcă să prezinte câteva elemente pentru 

ameliorarea practicii educaţionale. 

Viitorul este al copiilor, iar copiii sunt în mâinile noastre, ale celor adulţi, şi ale 

cadrelor didactice, în mod special. 

O modalitate prin care educaţia şcolară poate deveni mai atractivă pentru elevi este 

reprezentată de utilizarea calculatorului şi a internetului atât în faza de documentare, cât şi ca 

instrument de evaluare. Aceasta presupune însă o pregătire mult mai susţinută a profesorului 

înainte de a începe activitatea propriu-zisă de „predare-învăţare-evaluare‖. În acest sens, 

activitatea profesorului presupune: planificarea şi proiectarea structurată a activităţii, alegerea 

şi conceperea materialelor suport de facilitare, realizarea activităţilor de mentorat (îndrumare, 

facilitare), coordonarea activităţilor de evaluare a produselor, folosirea feed-back-ului pentru 

a-şi regla şi adapta în permanenţă metodele şi strategiile la situaţia concretă. 

O proiectare eficientă presupune cunoaşterea punctului de plecare, stabilirea ţintei de 

atins, alegerea drumului de parcurs (metode, strategii) şi a mijloacelor (resurse umane, 

materiale, de timp) pentru atingerea acestea, alegerea modalităţilor de evaluare a gradului de 

îndeplinire a obiectivelor propuse. 

În cadrul fiecărei discipline, ţintele sunt stabilite la nivel macro, prin documentele 

elaborate la nivel naţional (programele pe discipline, manualele şcolare, auxiliarele 

curriculare), iar la nivel micro, prin documentele elaborate de către cadrele didactice 

(planificările calendaristice, pe discipline, unităţi de învăţare, lecţii). 

Dar, oricât de bine ar fi alese ţintele, căile şi mijloacele, învăţarea nu se va produce 

dacă cel care trebuie instruit nu are motive temeinice să o facă. Factorii care pot contribui la 

motivarea elevilor pentru învăţare sunt factori externi (reprezentaţi de organizarea şi 

prezentarea făcută de profesor, metodele folosite de acesta, climatul social asigurat atât cel 

din cadrul familiei, al clasei sau şcolii, cât şi cel din comunitate) şi factori interni (adevărata 

motivaţie a învăţării, adică ansamblul factorilor care activează, susţin şi direcţionează 

comportarea spre obţinerea unui scop – învăţarea). 

Proiectele oferă elevilor posibilitatea abordării unor situaţii autentice pe care le vor 

întâlni atât în activitatea cotidiană, cât şi în viitoarea activitate profesională. Lucrând în grup, 

colaborativ, elevii se pot ajuta şi completa reciproc. În acest fel, ei vor contribui atât la 

propria lor formare, cât şi la formarea colegilor. 
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Punctul de plecare se stabileşte pe baza competenţelor pe care ar trebui să le aibă elevii 

şi se reglează pe baza rezultatelor evaluării iniţiale: test iniţial, diagrama Ştiu – Vreau să ştiu 

– Am învăţat, brainstormingul, listele de verificare (în special pentru disciplinele socio-

umane, lucrul în echipă şi TIC), diverse teste şi grile. 

Pe baza competenţelor şi a obiectivelor urmărite, se pot formula întrebări-cheie 

(întrebarea esenţială, întrebări de unitate, întrebări de conţinut), care au rolul de a stârni 

curiozitatea şi de a dezvolta motivaţia pentru învăţare. Întrebarea esenţială trebuie să fie de 

tip deschis şi să corespundă unei preocupări a societăţii actuale. 

Un rol important în organizarea învăţării îl au metodele şi strategiile alese. Acestea pot 

contribui la stimularea şi menţinerea interesului, dezvoltarea motivaţiei. Metoda proiectului, 

cu suportul tehnologiilor moderne, este una dintre metodele care antrenează într-o foarte 

mare măsură elevii, iar prin munca în echipă elevii contribuie la propria învăţare, învăţând pe 

ceilalţi sau de la ceilalţi colegi de echipă. Materialele promoţionale adresate elevilor, dar şi 

părinţilor sau cadrelor didactice trebuie să precizeze în ce constă activitatea fiecăruia şi 

modul cum va fi evaluată. 

Facilitarea învăţării poate fi realizată cu ajutorul unor materiale suport puse la 

dispoziţia elevilor, atât în formă listată, cât şi pe site (fişe de documentare, albume, prezentări 

PowerPoint, tutoriale, şabloane/ template), dar şi prin încurajarea elevilor să caute şi alte 

surse de documentare sau să ceară ajutorul părinţilor, altor cadre didactice (profesorului 

documentarist – pentru conectare la internet –, profesorului de informatică – sprijin în 

redactare). În cazul elevilor cu cerinţe speciale, pot fi acceptate şi produsele realizate fără 

ajutorul calculatorului (poster pe foi tip flipchart). 

În scopul eficientizării învăţării, este indicat să se solicite un feed-back, la terminarea 

fiecărei activităţi. Pe baza acestuia, se vor reorganiza activităţile ulterioare. 

 

Despre iniţiativa Intel® Education 

Iniţiativa Intel® Education pune accent pe pregătirea profesorilor şi a elevilor de astăzi 

pentru cerinţele societăţii de mâine. Iniţiativa Intel® Education reflectă angajamentul 

corporaţiei Intel faţă de educaţie şi promovează utilizarea eficientă a tehnologiei în sălile de 

clasă din toată lumea. Obiectivele acestei iniţiative sunt:  

 îmbunătăţirea însuşirii ştiinţelor şi a matematicii în învăţământul 

preuniversitar; 

 creşterea utilizării eficiente a tehnologiei în predarea la clasă; 

 lărgirea accesului la tehnologie.  

În cadrul acestei acţiuni, site-ul dedicat Intel® Education este conceput în primul rând 

pentru profesori şi coordonatori IT din sistemul de învăţământ. Site-ul furnizează informaţii 

despre programele educaţionale Intel, precum şi despre conţinutul şi serviciile care susţin 

studierea ştiinţelor, a matematicii şi informaticii. 

 

Intel Teach – Instruirea în societatea cunoaşterii 

Programul Intel® Teach este un program validat prin implementarea la nivel mondial, 

destinat dezvoltării profesionale, care îi ajută pe educatori să îmbunătăţească procesul 

didactic în secolul al XXI-lea prin utilizarea eficientă a tehnologiei. 

Programul Intel® Teach este un program de perfecţionare, cu peste 5 milioane de cadre 

didactice instruite în 40 de ţări. Profesorii învaţă de la alţi profesori cum, când şi unde să 

introducă tehnologia în planul de lecţie, punând accent pe dezvoltarea capacităţilor cognitive 

de nivel superior ale elevilor. Pentru aceasta, profesorii utilizează noi abordări în crearea de 

instrumente de evaluare şi de lecţii care să răspundă obiectivelor educaţionale şi standardelor 

naţionale. 
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Profesorii apelează întotdeauna la colegi pentru a găsi idei referitoare la modul în 

care pot să-şi îmbunătăţească activitatea de predare. Resursa Elaborarea proiectelor 

eficiente oferă o colecţie de modele de planuri de unităţi de învăţare prin care tehnologia este 

integrată în proiectele desfăşurate de elevi. Cele mai multe unităţi au fost elaborate de cadre 

didactice care au participat la programul de formare profesională Intel® Teach. Programul 

pune accentul pe elaborarea unui curriculum în conformitate cu standardele de performanţă şi 

promovează gândirea de nivel superior prin utilizarea întrebărilor cheie ale curriculumului, 

prin sarcini reale de proiect, prin strategii eficiente de instruire şi prin evaluarea continuă 

a performanţelor. Resursa Elaborarea proiectelor eficiente reprezintă baza unei activităţi 

eficiente de planificare şi vă ajută să adaptaţi modelele de unităţi de învăţare sau să elaboraţi 

propriile dumneavoastră unităţi de învăţare. 

Atunci când evaluarea dirijează instruirea, elevii învaţă mai mult şi devin mai 

încrezători şi autonomi în învăţare. Evaluarea proiectelor ajută cadrele didactice să creeze 

instrumente de evaluare care au în vedere Competenţele pentru secolul al XXI-lea şi 

furnizează strategii pentru integrarea evaluării în propriul proces de predare, precum şi în 

procesul de învăţare al elevilor. 

Pentru alte informaţii despre cursul Intel Teach – Instruirea în societatea cunoaşterii, 

consultaţi: www.elearning.ro/instruireasistatadecalculator.php* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elearning.ro/instruireasistatadecalculator.php
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EVALUAREA ELEVILOR PRIN ACTIVITĂŢI EXTRŞCOLARE  

SIMPOZIONUL REGIONAL „ARTA DE A FI GAZDĂ” 

 
Prof. Olariu Mihaela  

Prof. Vîntu Raluca 

Colegiul Tehnic „Ion Creangă‖, Târgu-Neamţ 

 

Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie care asigură în mare parte 

transferul de cunoştinţe, acumulate de către elevi, în cadrul programului standard de ore 

obligatorii (curriculum formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a 

implementa în practică cunoştinţele teoretice acumulate. Pe de altă parte, aceasta, urmărind 

formarea şi dezvoltarea abilităţilor creative pro-active ale copilului, în baza aptitudinilor 

personale individuale, duce spre crearea perspectivelor de educare armonioasă, multilaterală a 

elevului, fapt care dezvoltă şi formează cultura generală a fiecărui individ în parte şi trecerea 

de la nivelul mediu de educaţie la performanţa de acumulare a inteligenţei personale şi, deci, 

la formarea personalităţii de succes. 

Tehnicile, utilizate în scopul asigurării unei dezvoltări admirabile, ţin de domeniul 

activităţilor extraşcolare şi extracurriculare şi sunt reprezentative ale curriculei şi educaţiei 

non-formale şi informale.  

Intercalarea celor trei forme ale educaţiei (formală, informală şi non-formală) vizează 

activitatea extraşcolară şi extracurriculară. Pentru a monitoriza eficacitatea educaţiei 

extraşcolare din cadrul instituţiilor de învăţământ, direcţiile de învăţământ, Ministerul 

Educaţiei precum şi alte organe administrative, organizaţiile guvernamentale şi non-

guvernamentale, special acreditate, organizează diverse concursuri, festivaluri, competiţii, 

olimpiade etc. 

Definirea noţiunilor de concurs, festival, competiţie etc. va ghida asigurarea clarităţii 

în domeniu: 

Concurs – întrecere care se termină întotdeauna cu un clasament şi cu acordarea unor 

diplome, premii celor mai buni dintre participanţi. Este un examen pentru dobândirea, în 

ordinea clasificării, a unor rezultate scontate, luptă între două sau mai multe persoane (state, 

organizaţii) care urmăresc acelaşi avantaj sau acelaşi rezultat. Poate fi tratat ca concurenţă, 

competiţie. Concursul poate fi de mai multe tipuri (artistic, intelectual, creativ), clasificat pe 

domenii de activitate (cultură, învăţământ, sport, biologie, matematică, sistem bancar, 

ecologie, medicină etc.). 

Olimpiadă – competiţie sportivă internaţională cu caracter complex, care are loc o 

dată la patru ani (jocuri olimpice) sau concurs pe specialităţi, organizat anual pe plan local, 

naţional şi/ sau internaţional, pentru elevi, la diverse obiecte de învăţământ. 

Competiţie – luptă între două sau mai multe persoane sau state, organizaţii, care 

urmăresc acelaşi avantaj sau acelaşi rezultat tip concurs, concurenţă, întrecere sportivă. Poate 

fi reuniune, care constă din lupta pentru întâietate în una sau în mai multe probe sportive. 

Festival – eveniment artistic naţional sau internaţional, manifestare artistică 

(muzicală, teatrală etc.) cuprinzând o serie de reprezentaţii şi având caracter festiv, organizată 

periodic, unde se demonstrează realizările într-un domeniu artistic, cu program variat. În 

acelaşi timp, poate fi ciclu de manifestări cultural-artistice cu program variat, ocazional sau 

periodic. Festivalul nu poartă obligatoriu caracter de concurs, concurenţă. 

Festival-concurs – festival în cadrul căruia are loc şi un concurs (din festival + 

concurs). 

 

Simpozion Regional ”Arta de a fi gazdă” a apărut ca urmare a nevoii elevilor, 

cadrelor didactice şi a agenţilor economici locali de promovare a rezultatelor activităţilor 
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formale şi nonformale: implicarea acestora în promovarea spiritului românesc, a tradiţiilor 

precum şi valorificarea eficientă a patrimoniului turistic. 

Temele activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului vizează cultura, tradiţiile şi 

turismul deoarece premisa care a stat la baza conceperii proiectului a fost aceea că fără 

cultură şi tradiţie nu poţi trăi într-o societate modernă. Prin derularea acestui proiect 

considerăm că aducem plus valoare şi vizibilitate în conturarea calităţii de gazdă, activităţile 

propuse urmărind şi evidenţierea ospitalităţii moldoveneşti, aceea de a primi cum se cuvine 

pe toţi cei care doresc să ne calce pragul.  

Ne propunem să valorizăm dorinţa de cunoaştere a elevilor, curiozitatea lor, 

determinându-i să participe activ la culegerea de informaţii, prelucrarea şi prezentarea lor 

într-un mod cât mai original. 

 

Scopul proiectului 

Promovarea educării şi responsabilizării elevilor faţă de obiectivele turistice, cultura, 

tradiţia românească. Prin derularea acestui proiect, considerăm că aducem plus valoare şi 

vizibilitate în conturarea calităţii de gazdă, activităţile propuse urmărind şi evidenţierea 

ospitalităţii moldoveneşti, aceea de a primi cum se cuvine pe toţi cei care doresc să l‘ne calce 

pragul. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului 

1. stimularea tinerilor pentru a manifesta interes şi curiozitate pentru cunoştinţele 

din domeniul turismului şi alimentaţiei; 

2. dezvoltarea abilităţilor de comunicare, organizare şi lucru în echipă prin 

stimularea creativităţii şi imaginaţiei în organizarea activităţilor din cadrul proiectului; 

3. realizarea unui schimb de experienţă între elevii şi cadrele didactice din 

unităţile şcolare participante; 

4. dezvoltarea şi perfecţionarea deprinderilor necesare unei „gazde ideale‖; 

5. identificarea şi prezentarea obiectivelor turistice locale;  

6. creşterea implicării elevilor în  activităţi de cercetare pentru promovarea 

obiectivelor turistice;  

7. conştientizarea valorii tradiţiilor locale culturale şi promovarea lor;  

8. familiarizarea elevilor cu procesul de utilizare a resurselor pentru asigurarea   

 

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt cadrele didactice, elevii şi factorii educaţionali 

participanţi la concurs. Beneficiarii indirecţi sunt colegii elevilor şi ai cadrelor didactice 

implicate în proiect.  

„Arta de a fi gazdă‖ se derulează în unitatea noastră începând cu anul 2009. Primele 

două ediţii au fost judeţene şi începând cu anul şcolar 2013-2014 a devenit simpozion 

regional. 

 

Descrierea activităţilor  

Activitatea nr. 1 

                         

Preparate culinare tradiţionale româneşti 

 

Descrierea activităţii: se va organiza sub formă de concurs. Vor participa grupe de 

maxim 3 elevi de la specializările /domeniul Turism şi Alimentaţie Publică, resurse ale 

unităţilor şcolare partenere. Elevii vor veni cu materiile prime şi semipreparatele necesare 

realizării produselor. Preparatele culinare se vor realiza în laboratorul de specialitate, sub 

coordonarea profesorilor şi vor fi prezentate juriului. 
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Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt elevii şi factorii educaţionali participanţi la 

concurs. Beneficiarii indirecţi sunt colegii elevilor şi ai cadrelor didactice implicate în 

proiect, agenţii economici locali. 

 

Pentru evaluare se vor  elabora  fişe de evaluare care să cuprindă criteriile de 

evaluare:  

 respectarea temei; 

 complexitatea executării preparatului/ desertului; 

 modul de decorare şi prezentare; 

 analiza organoleptică; 

 originalitate. 

Juriul este format din profesori de specialitate, reprezentanţi ai agenţilor economici,  

reprezentant al Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ.     

 

Activitatea nr. 2 

                

Promovarea unei oferte turistice în limba engleză 

 

Activitatea se va desfăşura sub formă de concurs, prin participarea directă a elevilor şi 

a cadrelor didactice interesate. Vor participa grupe de maxim 4 elevi de la profilurile Servicii 

ale unităţilor şcolare partenere. Elevii vor prezenta, în limba engleză, o ofertă turistică 

(circuit, sejur, croazieră etc.) cu accent şi pe promovarea obiectivelor turistice de interes 

naţional, timpul de prezentare 3-5 minute. Se vor puncta de asemenea şi calitatea şi 

complexitatea materialelor folosite de către elevi pentru promovarea ofertei turistice (pliante, 

broşuri, cataloage, afişe etc.). Modul de prezentare a ofertei aparţine concurenţilor. Nu se 

acceptă oferte externe.  

Pentru evaluare se vor elabora fişe de evaluare care vor cuprinde criterii precum:  

 respectarea temei (prezentarea modalităţilor de cazare, masă, servicii de 

agrement, obiective turistice) 

 modul şi stilul de prezentare (exprimare liberă, expresivitate, argumentare, 

pronunţie corectă, cursivitate) 

 nivelul de utilizare a limbii engleze (corectitudine gramaticală, vocabular, 

exprimare corectă) 

 complexitatea materialelor de promovare  

 diversitatea materialelor de promovare 

 originalitate şi creativitate  

 impresie asupra juriului 

Se vor completa de asemenea şi chestionare de feed-back.  

Juriul este format din: un  profesor de specialitate (limba engleză), un reprezentant al 

ISJ Neamţ, reprezentanţi ai agenţilor economici din zonă, un reprezentant al şcolii 

organizatoare.   

         

              Activitatea nr 3 

 

Promovarea obiectivelor turistice cultural istorice 
 

Participanţi sunt elevii din instituţiile şcolare participante, cadrele didactice 

coordonatoare ale grupurilor de elevi participanţi, părinţi, reprezentanţi ai agenţilor 

economici locali. 
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Secţiunea Promovarea obiectivelor turistice cultural-istorice se va organiza sub 

formă de concurs. Vor participa grupe de maxim 3 elevi de la profilul Servicii ale unităţilor 

şcolare partenere. Proiectul trebuie să cuprindă prezentări Power-Point, filme şi materiale de 

promovare. Proiectul îl vor preda, în aceiaşi zi, în format electronic, persoanei responsabile 

cu organizarea secţiunii pentru a asigura o fluenţă a prezentărilor. Elevii vor prezenta 

proiectul în faţa juriului, timp de prezentare: 3-5 minute. 

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt elevii şi factorii educaţionali participanţi la 

concurs. Beneficiarii indirecţi sunt colegii elevilor şi ai cadrelor didactice implicate în 

proiect, agenţii economici locali. 

Evaluarea se va realiza pe baza unor fişe de evaluare care vor cuprinde următoarele  

criterii de evaluare: 

 modul de prezentare (dicţie, coerenţă, cursivitate) 

 complexitatea materialelor de promovare 

 diversitatea materialelor de promovare 

 mesajul transmis 

 originalitatea prezentării 

Lucrările vor fi ierarhizate conform grilelor de evaluare. Se vor selecta cele mai bune 

lucrări. Vor fi oferite premiile I, II şi III şi câte trei menţiuni pentru fiecare secţiune.  
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TEACHING GRAMMAR THROUGH SONGS AND JOKES 
            

  Prof. Olaru Ana-Georgiana,  

Liceul „Vasile Conta‖, Târgu-Neamţ 

 

 

Songs and jokes represent a good teaching tool through which students can learn and 

practice certain grammar structures in a non-threatening way. They add variety to a lesson 

consequently strengthening the students‘ motivation.  

Humorous learning materials have a number of advantages. Firstly, they increase 

motivation by being potentially amusing. Secondly, they are memorable and can help the 

learner to remember grammar. Lastly, they lead to spontaneous practice and consolidation of 

grammar through the learner‘s natural desire to share jokes with others. 

The acquisition of irregular verbs is a very difficult process for the English language 

learners. They are often difficult to teach since you basically just have to memorize them. 

As far as songs are concerned, I consider that an effecient mateial in teaching 

irregular verbs is Mark Hacock‘s song entitled ‖What a crazy day!‖ which is abounding in 

action irregular verbs. It will also help students to develop skills like: listening, speaking and 

reading. This song will change the atmosphere in the classroom, motivating students and 

building cultural awareness. 

I will design a sequence of activities in order to emphasize the advantages of using 

songs and jokes in teaching grammar (irregular verbs). 

 

What a crazy day! 

 

I woke up this morning and I got into bed. 

Then I ate a cup of tea and drank a slice of bread. 

Oh, what a crazy day! Oh, what a crazy day! 

I went to the bus stop, and caught the train to school. 

Then I rode my bicycle in the swimming pool. 

Oh, what a crazy day! Oh, what a crazy day! 

Someone broke the telephone. So then I rang my friend. 

We went to the football field, and swam from end to end. 

Oh, what a crazy day! Oh, what a crazy day! 

I came home this evening, and watched the radio. 

I lay down on the ceiling, and read a video. 

Oh, what a crazy day! Oh, what a crazy day! 

 

Instructions: 

Give pupils the title of the song. Play the song and ask them to listen and explain why 

it was a crazy day. 

Ask the pupils to underline all verbs. 

Ask pupils to underline irregular verbs and give three forms of the verb. 

Take the verbs out of the song, making a list of them at the end of the song. Ask the 

pupil to replace the verbs. 

Ask pupils to focus on the vowel sound from the word bed. Ask them to find several 

words in the song with this sound. Point out that ate may be pronounced like the number 

eight. The past tense of read is spelt the same but is pronounced like the color red. 

Give the Past Tense of the following verbs: swim, go, ring, break, come, watch, lie, 

read, catch, ride, drink, wake, get, eat. 
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In pairs, write two similar lines to complete the song. 

Another way of teaching irregular verbs is through jokes. A joke is a speech act which 

requires a grate deal of communicative competence on the part of the speaker and hearer. The 

comprehension no less than the telling of a joke also requires a fair degree of sociolinguistic 

familiarity with the second culture. In terms of length jokes are generally shorter forms of 

expression than songs. Consequently, exercises made on the basis of jokes will be 

significantly shorter. This does not mean that it makes them easier. 

 

Complete the jokes by using the past form of the verb (in brackets): 

1. Why are you only wearing one glove? Did you lose one? 

>No, I only………one. (find) 

2. I woke up with toothache this morning, so I went to the dentist 

>Does your tooth still hurt? 

I don’t know. The dentist……it. (keep) 

3. The watch you……me isn’t working. (sell) 

>But it was our best model. 

I know. 

>It was shockproof. 

I know. 

>And it was waterproof. 

I know. 

>So what happened to it? 

It…….fire. (catch) 

4. A little boy was in the garden and he……a snake for the first time. (see) 

He…….to his mother and said, ―Come quick mum. There’s a tail without a body in 

the garden. (run) 

5. Ronald got into trouble at the zoo yesterday? 

>Really! What did he do? 

He……the monkeys. (feed) 

>There’s nothing wrong with that! 

Oh, yes there is. 

He……them to the lions (feed) 

6. Student: I ate seven cakes at my birthday party. 

Teacher: Don’t you mean……..? (eat) 

Student: Ok, ate eight cakes at the party. 

7. I…..my dog yesterday. (shoot) 

>Was it mad? 

Well, it wasn’t very happy about it. 

 

Grammar learned through songs and jokes is more easily retained and memorable. 

They propose a change from habitual classroom actions and through using modern popular 

songs and jokes, the teacher can meet the challenges of the children needs in the classroom. 
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