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Introducere 

 
Cu prilejul sărbătorii a 21 de ani de la înființare, la data de 1 noiembrie 

2018, în cadrul Liceului „Vasile Conta” din Târgu Neamț, a avut loc o 

manifestare aniversară la care au participat, alături de elevi și cadre didactice, 

oameni și reprezentanți ai instituțiilor care sunt și au fost alături de unitatea 

școlară. 

Anul acesta, Zilele liceului au fost sărbătorite printr-o activitate de amploare 

care a cuprins patru momente distincte: Simpozionul „Ars Oeconomca”, 

lansarea volumului „Neamțul prin călători străini – sec. XV-XX”, dezbateri pe 

teme economice care au avut ca invitați reprezentanți ai mediului universitar și 

ai mediului de afaceri și un regal artistic în cadrul parteneriatului încheiat de 

liceul nostru cu Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași. 

Proiect educativ înscris în CAERI 2018, la poziția 1942/2018, 

Simpozionul Regional „ARS OECONOMICA” (manifestare premiată în anul 

2015 de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice la categoria 

Științific din cadrul competiției „O activitate de succes în săptămâna Școala 

Altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun”) aflat deja la cea de-a VI-a ediție, a 

vizat două direcții de acțiune: 

PATRIMONIUL ECONOMIC care își propune să promoveze lucrări științifice 

care să valorifice experiențele școlare în domeniul educației tehnologice actuale 

și 

PATRIMONIUL CULTURAL cu secțiunile: ARS LITTERAE, ARS 

DRAMATICA, ARS   PHOTOGRAPHICA și ARS LUDICA, adresate elevilor 

și cadrelor didactice. 

Cu acest prilej, în sala de festivități a liceului s-au reunit zeci de elevi, 

profesori, părinți și invitați speciali: din partea Administrației Locale, 

consilierii Ioan Rucsăndescu și Ciprian Bistriceanu, din partea Consiliului 

Județean Neamț, Octavian Tărăntuș, din mediul universitar, prof. univ. dr. 

Eugenia Harja de la Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității 



4 

 

„Vasile Alecsandri” 

din Bacău și, din 

mediul de afaceri, 

doamna Olga 

Pricop, din partea 

asociației 

„Proparentes”, pe 

doamna președinte 

Nadia Ghinea, alți 

colaboratori 

instituționali: 

Biblioteca 

Orășenească, 

reprezentată de 

doamna director Lidia 

Richter, Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, Școala Gimnazială „Grigore 

Ghica”, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, Clubul Copiilor și Clubul 

Sportiv Școlar, darși reprezentați ai mass media. 

Activitatea a fost deschisă de cuvântul organizatorilor-prof. Cojocariu Karina 

Ingrid- director și prof. Emanuel Bălan- director adjunct, care au punctat 

momente din evoluția instituției școlare pe care o reprezintă, dar și precizări 

care țin de organizarea simpozionului. 

După alocuțiunile invitaților, evenimentul a continuat cu promovarea 

experiențelor economice, sociale și culturale ale elevilor, în cadrul secțiunilor 

simpozionului „Ars Oeconomica”. 

După ora 12.00, parterul Liceului „Vasile Conta” a fost invadat de zeci 

de pasionați în ale economiei care s-au înscris la prima direcție a simpozionului: 

PATRIMONIUL ECONOMIC. 

Prima secțiune a 

simpozionului, Teorii  ale  științelor  economice  la  începutul  mileniului al 

treilea, moderată de profesoare Frigare Iulia și Atudosiei Iuliana și dedicată 

cadrelor didactice din învățământul universitar și preuniversitar, specialiștilor, 

cercetătorilor din domeniul științelor economice, a adunat peste 30 de referate și 

comunicări   științifice, centrate pe cunoașterea noilor teorii și practici din 

domeniul finanțelor,  marketingului, managementului,  statisticii, contabilității 

etc. Toți participanții au încercat, prin lucrările lor, să găsească soluții privind 

rezolvarea provocărilor economico-sociale de la începutul acestui mileniu. 

A doua secțiune a simpozionului, Descoperă științele economice, care 

a luat forma unui concurs, s-a adresat elevilor de liceu, fiind structurată pe 

următoarele activități: 

1. Concursul interdisciplinar „Economia contează”, moderat de doamna 

profesoară Simona Bălan, în cadrul căruia s-a întrecut cinci echipaje de 4-5 

elevi de clasa a X-a, care au fost nevoiți să răspundă, în mod interactiv, la o 

serie de întrebări din domeniul economic; 
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2. Concursul „Eticheta te reprezintă”, moderat de domnul profesor Pintilie 

Radu Mihail, adresat elevilor de clasa a XI-a, care au fost provocați să creeze 

eticheta unui produs alimentar concretizat într-un soft pus la dispoziție de 

Windows 10 sau pachetul Microsoft Office. În vederea stabilirii câștigătorilor, 

au fost analizate elementele de identificare a etichetei, corectitudinea 

informațiilor, designul, atractivitatea. 

3. Târgul firmelor de exercițiu, concurs moderat de doamnele profesoare 

Lorena Timofte și Anișoara Ioniche, la care au concurat nu mai puțin de 13 

echipe și care s-a adresat elevilor de clasele a XI-a și a XII-a, cu următoarele 

subsecțiuni: „Cel mai bun negociator în limba engleză”, „Cea mai bună 

prezentare a firmei la stand”, „Cele mai atractiv stand (cele mai bune materiale 

promoționale)”, „Cel mai bun spot publicitar (participare indirect)”, „Cel mai 

bun site (participare indirectă)”. 

A treia secțiune, Inovație și creativitate pedagogică, moderată de 

doamnele profesoare Grosu Cristina și Bălțătescu Marinela, a fost destinată atât 

cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, cât și elevilor profilului 

Pedagogic, care au prezentat, sub forma referatelor și studiilor științifice, teme 

cu privire la strategiile didactice, auxiliarele curriculare utilizate la clasă, toate 

reunite sub tema „Eficientizarea  proceselor educaționale din domeniul 

tehnologic și vocațional”. 

Simultan cu concursurile dedicate domeniului economic, s-au desfășurat 

și activitățile dedicate celei de-a doua direcții a simpozionului: PATRIMONIUL 

CULTURAL. Aceasta a adunat, fie cu participare directă, fie indirectă, sute de 

participanți reprezentând cele trei niveluri de învățământ preuniversitar: primar, 

gimnazial și liceal. 

Prima secțiune, ARS LITTERAE, moderată de prof. Filip Oana 

Mihaela, a constat într-un concurs adresat elevilor cu preocupări literare din 

învățământul gimnazial și cel liceal, care a adunat nu mai puțin de 80 de creații 

originale în versuri sau în proză în limba română, engleză și franceză, reunite 

sub tema Centenarului. 

A doua secțiune, ARS DRAMATICA, moderată de profesoarele 

Cojocariu Karina Ingrid și Stafie Raluca, dedicată elevilor din învățământul 

preuniversitar, a avut ca scop valorificarea potențialului artistic al elevilor. Cele 

25 de momente artistice au reunit interpretări vocale, vocal-instrumentale, dans 

și teatru. 

A treia secțiune, ARS   PHOTOGRAPHICA, moderată de prof. Dan 

Țârdea și de doamna profesoară Ilica Lenuș Lăcrămioara, a fost un concurs 

adresat elevilor din ciclul primar, gimnazial și liceal. Cele peste 180 de lucrări 

înscrise au avut ca scop valorificarea artistică a patrimoniului cultural surprins 

în instantanee fotografice, pictură, grafică, sculptură, design, reprezentări 3D. 

Cea de a patra și ultima secțiune a simpozionului, ARS  LUDICA, 

moderată de educatoarea Maftei Alina și de învățătoarea Mosor Elena, a fost un 

concurs  adresat  elevilor  din  învățământul  preșcolar și primar, care a strâns nu 
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mai puțin de 300 de lucrări artistice realizate de către cei mici, plecând de la 

meșteșuguri tradiționale din zona Neamțului. 

Mulțimim tuturor participanților dar și partenerilor mass-media, 

Andreea Trăsnea-Ziar de Tărgu Neamț, Ciprian Sturzu-ZCH și Mesagerul 

de Neamț, pentru promovarea activităților simpozionului 
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ANALIZA ÎN DINAMICĂ A INDICATORILOR 

VALORICI. STUDIU DE CAZ PRIVIND DINAMICA 

CÂŞTIGURILOR MEDII SALARIALE NETE ÎN URMA 

APLICĂRII LEGII UNITARE A SALARIZĂRII ŞI A 

NOULUI COD FISCAL ÎNCEPÂND CU ANUL 2018 
 

Prof.univ.dr. Eugenia HARJA,  

Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău,  

Facultatea de Ştiinţe Economice 
 

 

Anliza în dinamică a indicatorilor economico-sociali va sta în 

permanenţă în centrul atenţiei muncii oricărui economist, indiferent de 

specialitatea studiilor absolvite. Practic nu există domeniu de activitate din 

economie, în care managerul să nu dorească informaţii permanente şi reale cu 

privire la evoluţia rezultatelor activităţii organizaţiei pe care o reprezintă, iar 

acest rol revine în primul rând angajaţilor din sectorul financiar contabil, care 

trebuie să întocmească studii şi analize.  

Începând cu anul 1990, România s-a confruntat cu un fenomen mai 

puţin simţit şi cunoscut până atunci, fenomenul de creştere generalizată a 

preţurilor din economie, cunoscut în economie ca inflaţie. Astfel, treptat inflaţia 

a început să anuleze puterea banilor câştigaţi sau economisiţi în timp de către 

populaţia României, devenind un motiv în plus de dispută între patronat şi 

sindicate, în cadrul negocierilor salariale. Au urmat creşteri salariale, dar în 

perioadele imediat următoare s-au înregistrat noi creşteri de preţ, datorită 

creşterii costului forţei de muncă şi, tot aşa, s-a format aşa zisa "spirală 

inflaţionistă". În România şi în toate Statele membre ale Uniunii Europene, 

inflaţia se măsoară prin intermediul IPC (Indicelui mediu al Preţurilor de 

Consum), acesta fiind unul din indicatorii cei mai folosiţi în practica economică. 

Practic datorită inflaţiei, nu mai poate fi efectuată nicio analiză în dinamică a 

unui indicator valoric, fără aducerea în prealabil a datelor din preţurile curente 

ale fiecărei perioade, în preţuri medii comparabile, cu ajutorul IPC aferent 

perioadei respective. Acesta este un subiect care ar trebui inclus în programa 

şcolară din ultimul an la clasele cu profil economic, pentru ca elevii, viitori 

lucrători în domeniul economic, să ia un prim contact cu efectele inflaţiei asupra 

banilor lor, să-şi poată estima corect dinamica reală a veniturilor lor şi nu doar a 

unei cantităţi de monede cu care poate nu mai poate cumpăra nimic. Elevii ar 

trebui să cunoască o primă regulă de bază la calculul oricărui indice, respectiv 



9 

 

acela de comparabilitate a datelor comparate, din toate punctele de vedere. Aşa 

cum nu putem compara dinamica în timp a efectivelor şcolare împărţind 

numărul de elevi din învăţământul liceal dintr-un an la numărul de elevi din 

învăţământul gimnazial dintr-un alt an anterior, la fel nu putem să vorbim de 

comparabilitate dacă raportăm venitul nostru de acum la venitul nostru de acum 

zece ani, dat fiind faptul că inflaţia, respectiv creşterea preţurilor a anulat o parte 

din puterea de cumpărare a banilor noştri. Din acest motiv, în primul rând 

trebuie să aducem în preţuri medii comparabile datele analizate în dinamică, cu 

ajutorul IPC aferent perioadei respective. 

IPC este disponibil pe site-ul Institutului Naţional de Statistică, existând 

o aplicaţie de calcul automat a IPC pentru orice perioadă dorită, la adresa 

http://statistici.insse.ro/shop/?page=ipc1&lang=ro 

Utilizatorii nu trebuie decât să selecteze perioada pentru care doreşte un 

IPC (o lună a unui an faţă de o lună anterioară, sau un an calendaristic faţă de un 

alt an anterior), iar acesta este furnizat automat. Spre exemplu, după cum se 

poate observa din figura nr. 1, care este un print screan a paginii I.N.S. unde s-a 

solicitat calculul IPC aferentă lunii august 2018 faţă de luna august 2017, a 

rezultat un IPC pe total de 105,06%, ceea ce semnifică o creştere medie a 

preţurilor de consum din România de 1,0506 ori în decurs de un an, sau altfel 

spus o rată a inflaţiei de 5,06%, rata inflaţiei fiind obţinută din IPC exprimat în 

% minus 100 şi exprimând cu câte procente au crescut în medie preţurile de 

consum. Din datele obţinute se poate constata că dinamica preţurilor a fost 

diferită pe cele trei mari grupe, acestea înregistrând cea mai mare creştere la 

grupa mărfurilor nealimentare, respectiv cu 6,78%, urmată de grupa mărfurilor 

alimentare cu 4,15% şi de grupa tarifelor serviciilor care au cunoscut o creştere 

cu 2,61%. 

 

Figura nr. 1 Calculul automat al unui IPC pe site-ul www.insse.ro 
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Pentru a calcula dinamica oricărui indicator valoric, trebuie să aducem 

cele două valori comparate în preţuri medii comparabile. Una din metodele ce 

poate fi folosită constă în transformarea (reactualizarea) sumei din perioada de 

bază, în preţurile medii ale perioadei curente, după care se calculează dinamica 

relativă (indicele şi ritmul de creştere) şi respectiv dinamica absolută (sporul 

absolut, ca diferenţă între numărătorul şi numitorul indicelui). Spre exemplu, 

dacă vrem să calculăm dinamica reală a salariului vom face următorul calcul: 

,
0/10

1sal.real

0/1
IPCS

S
I


  respectiv  )( 0/101

sal.real

0/1 IPCSS   

 

unde: 















curente;  lunii  preturile  in  curente  lunii  salariulS

baza;  de  lunii  preturile  in  baza  de  luna  din  salariul

baza; de luna de fata curenta luna din  Consum  de  Preturilor  Indicele

1

0

0/1

S

IPC

  

Spre exemplu, dacă vrem să calculăm dinamica câştigurilor medii 

salariale nete din economia naţională a României din luna august 2018 faţă de 

luna august a anului anterior, ştiind că IPC aferent perioadei a fost de 105,06% 

(după cum a rezultat din calculul automat efectuat anterior) şi, cunoscând 

salariul mediu net din august 2017 de 2364 lei, iar din august 2018 de 2669 lei, 

vom putea calcula indicele de creştere a câştigului mediu net salarial real din 

august 2018 faţă de august 2017, precum şi sporul absolut aferent acestei 

perioade, ca diferenţă dintre numărătorul şi numitorul indicelui, astfel: 

 

107,5%sau    0746,1
6,2483

2669

0506,12364

2669sal.real

2017.08/2018.08 


I  

 

lei  18524842669sal.real

2017.08/2018.08   

 

Dacă s-ar fi efectuat un calcul al dinamicii doar în preţurile curente ale 

celor două perioade ar fi rezultat o creştere cu 12,9% a salariului, respectiv cu 

+305 lei mai mult, dar din calculul în preţuri comparabile rezultă că salariul net 

real a crescut în luna august 2018 faţă de august 2017 de 1,075 ori, respectiv cu 

7,5 %, ceea ce a condus la o creştere absolută a salariului cu 185 lei. Rezultă că 

inflaţia a anulat practic 120 lei din creşterea absolută a salariului, în loc de un 
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spor de 305 lei având practic doar un plus de 185 lei la salariu. Aceste date pot 

fi urmărite şi în imaginea grafică din figura nr. 5, în mod similar fiind calculate 

şi dinamicile reale atât absolute cât şi relative pentru activităţile din economia 

naţională, la nivel de secţiune CAEN (Clasificarea Activităţilor din Economia 

Naţională). 

Pentru a exemplifica analiza în dinamică a indicatorilor valorici, am 

ales în continuare un scurt studiu de caz asupra evoluţiei câştigului mediu net 

salarial în ultimele 12 luni la care există date disponibile, atât la nivelul întregii 

economii naţionale cât şi a judeţelor Bacău şi Neamţ. Câştigurile salariale 

constituie cea mai importantă categorie de venituri, având ponderea cea mai 

mare în veniturile totale ale gospodăriilor din ţara noastră. Astfel, în Regiunea 

de Nord-Est ponderea veniturilor din salarii în total venituri băneşti medii lunare 

ale unei gospodării este de 58,0%1 (faţă de media ţării de 67,5%), urmate de 

veniturile din prestaţii sociale (25,2% în Regiunea de Nord-Est şi 23,8% media 

ţării). 

Câştigurile salariale se calculează sub două forme binecunoscute: brut şi 

net. 

"Câştigul salarial nominal brut cuprinde salariile, respectiv drepturile în 

bani şi în natură cuvenite salariaţilor pentru munca efectiv prestată (inclusiv 

pentru timpul lucrat suplimentar) potrivit formei de salarizare aplicată, sporurile 

şi indemnizaţiile acordate ca procent din salariu sau sume fixe, alte adaosuri la 

salarii potrivit legii, sumele plătite pentru timpul nelucrat (concedii de odihnă şi 

studii, zile de sărbătoare şi alte zile libere, sumele plătite din fondul de salarii 

pentru concediile medicale), premiile, primele de vacanţă şi alte sume plătite din 

fondul de salarii conform actelor normative sau contractelor colective de muncă, 

sumele plătite din profitul net şi din alte fonduri, inclusiv contravaloarea 

tichetelor de masă. 

Pe baza acestor câştiguri se calculează şi câştigul salarial mediu lunar, 

care reprezintă raportul dintre sumele plătite salariaţiilor de către operatorii 

economici în luna de referinţă, indiferent pentru ce perioadă se cuvin, şi 

numărul mediu de salariaţi"2. 

Până în ianuarie 2018, câştigul salarial nominal net se obţinea prin 

scăderea din câştigul salarial nominal brut: a contribuţiei salariaţilor pentru 

asigurările sociale de sănătate (5,5%), a contribuţiei individuale de asigurări 

sociale de stat (10,5%), a contribuţiei salariaţilor la bugetul asigurărilor pentru 

şomaj (0,5%) şi la final a impozitului (16%). 

                                                 
1 I.N.S., Ancheta Bugetelor de Familie, trim. IV 2017. 
2 I.N.S., Buletinul statistic lunar nr. 8, 2018. 
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Începând cu luna ianuarie 2018, conform OUG nr. 79/2017 cu 

modificările şi completările ulterioare, contribuţia de asigurări sociale, respectiv 

cele de asigurări sociale de sănătate care cădeau în sarcina angajatorului au fost 

transferate în sarcina salariatului, fiind suportate în totalitate de acesta. Astfel, 

începând cu 1 ianuarie 2018, câştigul salarial nominal net se calculează 

scăzând din câştigul salarial nominal brut: contribuţia salariaţilor pentru 

asigurările sociale de sănătate (10%), contribuţia individuală de asigurări sociale 

de stat (25%), iar după toate acestea a impozitului (10%).  

Începând cu 1 ianuarie 2018 au intrat în plată şi noile salarii prevăzute 

prin legea salarizării unitare, respectiv Legea 153/2017, care prevedea printre 

altele şi majorarea salariilor cu 25%, dar nu mai mult decât maximul prevăzut 

pentru a fi atins în anul 2022 în grila de salarizare a fiecărei categorii de 

bugetari. Această majorare a  

Figura nr. 2  

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică 

 

acoperit la marea majoritate a bugetarilor contribuţiile angajatorului care au fost 

transferate la angajat. Cu toate acestea au mai existat o serie de salariaţi bugetari 

cărora le-a scăzut salariul net, fie datorită încadrării în altă grilă de salarizare 

inferioară decât cea iniţială, caz în care s-a atins plafonul maxim din grilă fără a 

acoperi contribuţiile angajatorului oprite începând din ianuarie 2018 de la 

angajat, fie datorită limitării sporurilor la maxim 30% pe ordonator de credite. 

Prin Legea 79/2018, care a aprobat cu modificări şi completări OUG 

91/2017, care la rândul său a modificat şi completat Legea 153/2017, s-au 
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îndreptat o serie de scăderi ale salariului net, prin majorarea plafonului maxim 

pentru personalul de conducere al anumitor categorii de bugetari începând cu 1 

aprilie 2018, chiar dacă aceste modificări nu au rezolvat complet problema 

aceasta. 

Începând cu 1 martie 2018, conform Legii 153/2017, au mai fost 

majorate cu 20% salariile din învăţământul preuniversitar şi universitar de stat, 

iar pentru cei din sistemul de sănătate publică s-au acordat salariile la plafonul 

maxim prevăzut pentru anul 2022. 

Toate aceste modificări legislative se pot observa şi din imaginea 

grafică care prezintă evoluţia câştigului mediu salarial net în perioada august 

2017 - august 2018.  

Decalajul înregistrat între judeţul Neamţ şi ţară, în ceea ce priveşte 

câştigul salarial nominal mediu net lunar a crescut în perioada analizată, de la o 

valoare minimă de  -488 lei (-20,6%) în august 2017, la un maxim de -626 lei (-

23,5%) în august 2018. A crescut totodată şi decalajul existent între câştigurile 

nete salariale din cele două judeţe, cel din Neamţ fiind cu -236 lei (11,2%) faţă 

de Bacău în august 2017 şi cu -447 lei (-18%) în august 2018. 

În cadrul Regiunii de Nord-Est, toate judeţele regiunii se află sub media 

ţării la acest indicator. 

Precizez faptul că evoluţia câştigurilor medii salariale este în general 

una sezonieră, fiind influenţată de lunile în care se acordă diferite premii în bani 

sau în natură, în special cu ocazia anumitor sărbători. Din acest motiv în fiecare 

an se înregistrează un maxim în luna decembrie. Prin urmare, scăderile medii 

salariale care se observă şi din figura grafică nr. 2 în luna ianuarie 2018, nu sunt 

numai datorită unor scăderi de salarii nete datorate modificărilor legislative, ci 

în mare parte sunt datorate primelor de Crăciun şi anul nou, a diferitelor 

bonusuri de final de an acordate, dividende şi altele de acest gen, o parte din 

acestea fiind acordate şi în luna ianuarie la unii angajatori, motiv pentru care şi 

în luna februarie din acest an se înregistrează scăderi ale câştigului mediu net 

salarial faţă de ianuarie. 

În luna martie 2018 câştigul mediu net salarial a cunoscut din nou un 

salt în termeni nominali cu +8,7% în România, cu +11,3% în judeţul Bacău şi cu 

+8% în judeţul Neamţ. Dacă la nivelul ţării media pe economie s-a stabilizat 

oarecum începând cu luna martie 2018 uşor peste 2700 lei, în judeţul Bacău 

aceasta a cunoscut fluctuaţii destul de mari de la o lună la alta, iar în judeţul 

Neamţ s-a stabilizat în jurul unei medii de 2073 lei pentru următoarele şase luni. 
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În termeni reali, dinamica lunară a câştigului mediu salarial net din 

judeţele Bacău şi Neamţ, comparativ cu media ţării, poate fi observată în 

graficul de mai jos. 

În afara majorărilor date de primele ocazionale sezoniere, vârful de creştere se 

vede clar începând cu luna martie, cu siguranţă şi ca influenţă a majorărilor din 

învăţământ, sănătate, a unor corecţii aduse legii unitare a salarizării.  

Salariul real reprezintă cantitatea de bunuri şi servicii de consum care 

poate fi cumpărată, la un moment dat, cu salariul nominal. Evoluţia puterii de 

cumpărare se măsoară prin raportul dintre indicele câştigului salarial mediu 

nominal net şi indicele mediu al preţurilor de consum. 

 Dacă în luna august din acest an câştigul mediu net salarial la 

nivelul ţării a scăzut în preţuri curente cu 1,4% faţă de luna iulie, această 

scădere a fost amplificată de o rată a inflaţiei de 0,28%, ceea ce a condus la 

scăderea reală a acestuia cu 1,7%. În judeţul Neamţ, pentru aceeaşi perioadă a 

avut loc o scădere în termeni nominali cu 0,8%, iar în termeni reali cu -1,1% în 

timp ce în judeţul Bacău câştigul net salarial a crescut în termeni nominali cu 

6,2%, iar în termeni reali cu +5,9%. 

 Pe activităţi ale economiei naţionale (la nivel de secţiune 

CAEN) există în continuare mari decalaje, raportul dintre cel mai mare câştig 

salarial mediu net din activitatea de "informaţii şi comunicaţii" şi cel mai mic 

din "hoteluri şi restaurante" fiind de aproape 3,4 ori. Dacă analiza se face mai în 

profunzime, la nivel de clasă CAEN, decalajul salarial apare şi mai pronunţat, 

salariaţii din "activităţile de servicii în tehnologia informaţiei" şi cei din 

"hoteluri şi restaurante" fiind de 4,06 ori, primii având cu +4763 lei în medie 

mai mult decât ultima categorie. 
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În figura grafică nr. 4 se pot observa atât decalajele dintre salariile pe 

activităţi principale, cât şi activităţile cu creşteri mai mari în august 2018 faţă de 

august 2017 sau cu diferenţe mai mari negative în august 2018 faţă de 

decembrie 2017, fiind vorba în mare parte de activităţile în care s-au acordat 

diferite câştiguri suplimentare (prime)  în decembrie. 

Se poate observa că la toate activităţile există creşteri ale câştigului 

mediu net salarial în mai 2018 faţă de mai 2017, ceea ce înseamnă că în medie 

nu numai că nici o activitate nu a pierdut la salariul mediu datorită introducerii 

plăţii tuturor contribuţiilor de către salariat, dar s-a înregistrat chiar şi o creştere. 

 

 

Figura nr. 3 

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică 
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Figura nr. 4 

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică 
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a trecut peste media pe economie, dar nu pentru mult timp. În luna august a 

acestui an, câştigul mediu net salarial din învăţământ revine din nou sub media 

pe economie, cu -0,9% (-25 lei), aceasta şi datorită faptului că în luna august nu 

s-au mai plătit ore suplimentare efectuate de cadrele didactice din posturile 

vacante, fiind o lună de vacanţă, cadrele didactice primind doar salariul lunar de 

încadrare aferent postului ocupat. 

Din păcate, o parte din creşterile medii nete salariale au fost între timp 

anulate de creşterea medie a preţurilor de consum. De remarcat că în acest an s-

au înregistrat rate de creştere anuală a preţurilor din cele mai mari, cuprinse 

între un minim de +4,32% în ianuarie 2018 faţă de ianuarie 2017 şi maxim de 

+5,41% în mai 2018 faţă de mai 2017.  Aceasta după ce în perioada primului 

semestru din anul trecut ratele anuale de creştere a preţurilor medii de consum 

au fost sub 1%, crescând la peste 3% în ultimele două luni din an. 

Dacă pe economia naţională câştigul mediu salarial net a înregistrat o 

creştere nominală cu 12,9% în august 2018 faţă de august 2017, datorită 

creşterii medii a preţurilor de consum pentru aceeaşi perioadă cu 5,06%, acesta 

a cunoscut o creştere reală cu 7,5%, după cum se poate observa şi din graficul 

din figura nr. 5. Practic creşterea nominală de +305 lei a câştigului net salarial a 

fost anulată de inflaţie cu 120 lei, iar salariatul a rămas cu o creştere reală de 

+185 lei cu care să-şi cumpere în plus bunuri sau servicii, faţă de aceeaşi lună 

din anul trecut. 



18 

 

 

832

573

433

387

396

305

290

249

250

347

289

225

229

224

181

200

150

160

141

97

10

697

335

321

218

202

185

185

161

150

134

123

118

112

112

97

94

79

65

41

-13

-176

-400 -200 0 200 400 600 800 1000

Sănătate şi asistenţă socială

Informaţii şi comunicaţii

Învăţământ

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi 
termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

Administraţie publică şi apărare; asigurări 
sociale din sistemul public

TOTAL ECONOMIE

Tranzacţii imobiliare

Construcţii

Distribuţia apei; salubritate gestionarea 
deşeurilor, activităţi de decontaminare

Intermedieri financiare şi asigurări

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

Industria prelucrătoare

Transport şi depozitare

Industrie total

Alte activităţi de servicii

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea 
autovehiculelor şi motocicletelor

Hoteluri şi restaurante

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de 
servicii suport

Agricultură, silvicultură şi pescuit

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative

Industria extractivă

lei

Dinamica câştigului salarial mediu net din 
August 2018 faţă de August 2017 pe activităţi ale economiei 

naţionale în România (lei)

Dinamică reală

Dinamică nominală 



19 

 

 

Figura nr. 5 

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică 
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La fel şi în activitatea de „intermedieri financiare şi de asigurări” unde scăderea 

nominală este cu 16,6% (-909 lei), iar reală cu -18,5% (-1.030 lei). 

La polul opus, primele două activităţi care cunosc creşteri, sunt 

activităţi la care în general sectorul public este preponderent şi la care nu se 

acordă prime, respectiv: "sănătate şi asistenţă socială" la care creşterea este în 

termeni nominali cu 26,1% (+723 lei), iar în termeni reali cu +23,3% (+661 lei) 

şi "învăţământ", unde creşterea nominală a fost cu 12,2% (+288 lei), iar reală cu 

+9,8% (+236 lei). 

În "administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul 

public", creşterea nominală a fost cu 6,4% (+255 lei), iar reală cu +4,1% (+167 

lei). 
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Figura nr. 6 

Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică 
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Utilizarea calculatorului în activitatea didactică reprezintă o necesitate 

atât datorită avantajelor incontestabile pe care acesta le oferă în procesul de 

predare – învăţare, cât şi în contextul dezvoltării accelerate a tehnologiei 

informaţiei ce caracterizează societatea actuală. 

  

Utilizând date statistice oficiale furnizate de către Institutul Naţional de 

Statistică din România, prezenta lucrare urmăreşte evidenţierea evoluţiei dotării 

unităţilor şcolare din învăţământul liceal, profesional, postliceal şi de maiştri 

după anul 2001, comparativ cu situaţia, în ansamblu, de la nivelul unităţilor 

şcolare din România. De asemenea, având la bază cele mai recente date oficiale, 

s-a urmărit evidenţierea decalajelor existente din perspectiva problematicii 

analizate în profil teritorial (regiuni de dezvoltare, judeţe).  

           Referindu-ne la avantajele instruirii asistate de calculator, utilizarea 

acesteia în procesul didactic influenţează formarea intelectuală a elevilor prin 

stimularea interesului faţă de nou şi a imaginaţiei, dezvoltarea unei gândiri 

logice, autoeducaţie, permiţând învăţarea în ritm propriu; permite simularea pe 

ecran a unor fenomene şi procese, asigură optimizarea randamentului predării şi 

aprecierea obiectivă a rezultatelor şi progreselor obţinute. (Sursa: Instruire 

asistată de calculator - Suport Curs, Universitatea din Craiova, 2018) 

Pe lângă rolul utilizării calculatorului în procesul instructiv-educativ, 

dezvoltarea competenţelor digitale ale populaţiei şcolare reprezintă o necesitate 

în contextul digitalizării societăţii, făcând, astfel, obiectul strategiilor de 

dezvoltare de la nivel european şi naţional. Astfel, Strategia Națională privind 

Agenda Digitală pentru România 2020, elaborată pe baza programului Agenda 

Digitală pentru Europa 2020, precizează direcţiile de acţiune în scopul 

dezvoltării competenţelor digitale ale elevilor, precizându-se că „un factor 

premergător folosirii PC-urilor şi Internetului în cadrul procesului de învăţare îl 

reprezintă accesul elevilor la aceste tehnologii”.  
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Dotarea cu PC-uri a unităţilor din învăţământul liceal, profesional, 

postliceal şi de maiştri din România, a înregistrat o dinamică accentuată după 

anul 2001, înscriindu-se, practic, în traiectoria înregistrată la nivelul unităţilor 

şcolare în ansamblu (aşa după cum rezultă din figura nr. 1). Astfel, dacă în anul 

2001 unităţile şcolare din România erau dotate cu un număr de 60,5 mii PC-uri, 

în anul 2017, efectivul acestora a ajuns la aproximativ 387,8 mii PC-uri, ceea ce 

reprezintă o creştere de peste 6 ori, respectiv cu o rată medie anuală de 

aproximativ 12,3%. Din totalul PC-urilor, în anul 2001, aproximativ 25 mii PC-

uri (41,1% în total) aparţineau învăţământului liceal, profesional, postliceal şi de 

maiştri, iar în anul 2017, efectivul acestora a ajuns la 123,2 mii (31,8% în total), 

creşterea aferentă întregii perioade fiind de aproape 5 ori, respectiv +10,5% în 

medie anual. (Sursa: preluare şi prelucrare proprie după TEMPO-online, INS 

România, 1998-2018) 

 

 

Figura nr. 1. Dinamica numărului de PC-uri pe total unităţi şcolare 

din România, precum şi la nivelul celor din învăţământul liceal, 

profesional, postliceal şi de maiştri, în perioada 2001 – 2017 (2001 

=100%) 

 

Sursa: prelucrare proprie după TEMPO-online, INS România, 

1998-2018 

 
Mult mai relevant în aprecierea gradului de dotare cu PC-uri a unităţilor 

de învăţământ, precum şi a evoluţiei în timp a acesteia, este indicatorul ce atestă 

efectivul mediu al populaţiei şcolare care utilizează 1 PC. Astfel, pe fondul 

creşterii numărului de PC-uri al unităţilor de învăţământ (îndeosebi), coroborat 
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cu scăderea populaţiei şcolare (de la 4554466 elevi şi studenţi în anul 2001, la 

3578561 în anul 2017 pe total; respectiv de la 1035695 elevi în anul 2001, la 

819800 în anul 2017 în învăţământul liceal, profesional, postliceal şi de maiştri) 

se constată o scădere a numărului de elevi care utilizează un PC după anul 2001. 

Astfel, în învăţământul liceal, profesional, postliceal şi de maiştri, numărul 

mediu al elevilor ce utilizează un calculator a scăzut de la aproximativ 42 în 

anul 2001, la 6,7 elevi la 1 PC în 2017, valori situate sub media ţării de-a lungul 

întregii perioade analizate. (Figura nr. 2) (Sursa: preluare şi prelucrare proprie 

după TEMPO-online, INS România, 1998-2018) 

 

Figura nr. 2. Evoluţia efectivului mediu al populaţiei şcolare 

care utilizează 1 PC, pe total unităţi de învăţământ, precum şi la 

nivelul celor din învăţământul liceal, profesional, postliceal şi de 

maiştri, din România, în perioada 2001 - 2017 

 
Sursa: prelucrare proprie după TEMPO-online, INS România, 

1998-2018 
În profil teritorial se constată diferenţe în ceea ce priveşte numărul 

mediu de elevi ce utilizează un calculator. Astfel, conform datelor aferente 

anului 2017, la nivelul unităţilor de învăţământ liceal, profesional, postliceal şi 

de maiştri, regiunile în care se constată cel mai mare grad de dotare cu PC-uri 

sunt: Nord-Vest şi Centru (sub 6 elevi în medie / 1 PC), la polul opus situându-

se regiunile Sud-Vest Oltenia şi Nord-Est (peste 7,5 elevi în medie / 1 PC). 

Decalajul între regiuni manifestat la nivelul unităţilor de învăţământ liceal, 

profesional, postliceal şi de maiştri este relativ comparabil cu cel de la nivelul 
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Nord-Vest, Centru şi Vest devansând media naţională din perspectiva gradului 

de dotare a unităţilor şcolare cu PC-uri, iar regiunile: Nord-Est, Sud-Est, Sud-

Muntenia, Bucureşti - Ilfov şi Sud-Vest Oltenia situându-se sub nivelul mediu al 

ţării. (Tabelul nr. 1) 

Practic, exceptând Regiunea Bucureşti – Ilfov, regiunile care 

înregistrează un grad sporit de dotare a unităţilor de învăţământ cu PC-uri sunt 

şi cele mai bogate ale ţării, conform PIB regional pe locuitor din anul 2015 

(ultimul an pentru care dispunem de date); nivelul mai scăzut de dezvoltare 

economică al celorlalte regiuni fiind asociat şi cu o mai redusă dotare a 

unităţilor de învăţământ. (Sursa: TEMPO-online, INS România, 1998-2018) 

 

Tabelul nr. 1. Numărul de PC-uri şi efectivul mediu al 

populaţiei şcolare care utilizează un PC pe total unităţi şcolare din 

România, precum şi la nivelul celor din învăţământul liceal, 

profesional, postliceal şi de maiştri, în anul 2017 

Regiune 

de dezvoltare 

Total unităţi şcolare 
Unităţi de învăţământ 

liceal, profesional, postliceal şi 

de maiştri 

Nu

măr PC-

uri 

Număr 

mediu elevi şi 

studenţi care 

utilizează un PC  

Nu

măr PC-

uri 

Număr 

mediu elevi care 

utilizează un PC  

Total 
387

786 
9,2 

12

3182 
6,7 

Nord-Vest 
706

72 
7,1 

19

366 
5,5 

Centru 
494

99 
8,7 

15

994 
5,6 

Nord-Est 
618

92 
10,1 

19

854 
7,5 

Sud-Est 
421

85 
10,0 

14

833 
7,1 

Sud-

Muntenia 
428

15 
10,6 

16

064 
7,0 

Bucureşti - 

Ilfov 
528

10 
9,6 

12

692 
6,9 

Sud-Vest 

Oltenia 
309

48 
10,7 

12

353 
7,8 

Vest 
369

65 
8,5 

12

026 
6,2 

Sursa: preluare şi prelucrare proprie după TEMPO-online, INS 

România, 1998-2018 
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La nivel de judeţe, se constată din figura nr. 3, că o dotare sporită a 

unităţilor din învăţământul liceal, profesional, postliceal şi de maiştri, 

comparativ cu media ţării (6,7 elevi / 1 PC) se înregistrează, conform datelor din 

anul 2017, în judeţele: Cluj, Harghita, Covasna, Tulcea, Alba, Arad, Sălaj, 

Sibiu, Bihor, Timiş, Braşov, Ialomiţa, Călăraşi, Satu Mare, Buzău, Prahova, 

Brăila, Neamţ şi Maramureş; în timp ce: Giurgiu, Olt, Teleorman, Vaslui, 

Galaţi, Suceava, Mehedinţi, Vrancea, Caraş-Severin, Mureş, Vâlcea, Botoşani, 

Dolj, Hunedoara, Iaşi, Ilfov, Bacău, Constanţa, Argeş, Bistriţa-Năsăud, 

Dâmboviţa, Municipiul Bucureşti şi Gorj au o dotare sub medie. 

 

 

 

Figura nr. 3. Numărul mediu de elevi ce utilizează 1 PC, în 

unităţile din învăţământul liceal, profesional, postliceal şi de maiştri, 

pe judeţe*, în anul 2017 

  

* inclusiv Ilfov şi Municipiul Bucureşti 

Sursa: prelucrare proprie după TEMPO-online, INS România, 

1998-2018 
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4
.2 4
.3 4
.6 5

.1
5

.2 5
.3

5
.4 5
.5 5
.6 5
.7 5
.8 5
.9

5
.9 6
.2 6
.5

6
.5 6
.6

6
.6 6
.7 6
.8 6
.9 6
.9

7
.0

7
.0 7
.0 7
.2

7
.2

7
.3

7
.3 7
.5 7
.5

7
.6 7
.6

7
.7

7
.7 8
.1 8
.2 8
.5

8
.6

9
.4 9
.7

1
1

.7

0

2

4

6

8

10

12

14

C
lu

j
H

ar
g
h

it
a

C
o
v

as
n

a
T

u
lc

ea
A

lb
a

A
ra

d
S

ăl
aj

S
ib

iu
B

ih
o

r
T

im
iş

B
ra

şo
v

Ia
lo

m
iţ

a
C

ăl
ăr

aş
i

S
at

u
 M

ar
e

B
u
ză

u
P

ra
h

o
v

a
B

ră
il

a
N

ea
m

ţ
M

ar
am

u
re

ş
G

o
rj

M
u

n
ic

ip
iu

l 
B

u
cu

re
şt

i
D

am
b
o

v
iţ

a
B

is
tr

iţ
a-

N
ăs

ău
d

A
rg

eş
C

o
n

st
an

ţa
B

ac
ău

Il
fo

v
Ia

şi
H

u
n
ed

o
ar

a
D

o
lj

B
o
to

şa
n

i
V

âl
ce

a
M

u
re

ş
C

ar
aş

-S
ev

er
in

V
ra

n
ce

a
M

eh
ed

in
ţi

S
u

ce
av

a
G

al
aţ

i
V

as
lu

i
T

el
eo

rm
an O
lt

G
iu

rg
iu

N
u
m

ăr
 e

le
v
i 

/ 
1

 P
C

Media ţării: 6.7 elevi / 1 PC



27 

 

respectivele unităţi şcolare pe judeţe (inclusiv Ilfov şi Municipiul Bucureşti) 

constatăm existenţa unei legături directe, puternice între cele două variabile; 

verificarea semnificaţiei statistice a legăturii cu testul Fisher atestând că legătura 

este una semnificativă pentru un nivel de semnificaţie de 0,1%. Astfel, conform 

modelului de regresie şi corelaţie determinat se constată că 90% din variaţia 

numărului de PC-uri pe judeţe este explicată de variaţia numărului de elevi, în 

medie, la creşterea cu 100 elevi a populaţiei şcolare înregistrându-se o creştere 

cu 14 a numărului de PC-uri. (Figura nr. 3 şi Tabelul nr. 2). 

 

Figura nr. 3. Legătura statistică dintre efectivul elevilor şi 

numărul de PC-uri în unităţile din învăţământul liceal, profesional, 

postliceal şi de maiştri, pe judeţe*, în anul 2017 

 
* inclusiv Ilfov şi Municipiul Bucureşti 

Sursa: prelucrare proprie după TEMPO-online, INS, România, 

1998-2018 

Tabelul nr. 2. Legătura statistică dintre efectivul elevilor şi 

numărul de PC-uri în unităţile din învăţământul liceal, profesional, 

postliceal şi de maiştri, pe judeţe*, în anul 2017 
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R

eziduală 
1346

2037,1 

* inclusiv Ilfov şi Municipiul Bucureşti 

Sursa: prelucrare proprie după TEMPO-online, INS România, 

1998-2018 

 
În concluzie, dotarea cu PC-uri a unităţilor din învăţământul liceal, 

profesional, postliceal şi de maiştri din România a înregistrat o dinamică 

accentuată (relativ similară cu cea de la nivelul unităţilor şcolare, în ansamblu), 

ducând, implicit, la o scădere a numărului mediu de elevi ce utilizează un 

calculator, de la peste 40 elevi în anul 2001, la sub 7 elevi în anul 2017.  

 Pe regiuni geografice se constată anumite discrepanţe în ceea ce 

priveşte dotarea unităţilor şcolare cu PC-uri (atât în cazul învăţământului liceal, 

profesional, postliceal şi de maiştri, cât şi pe total unităţi de învăţământ), 

regiunile mai sărace ale ţării fiind şi cele unde mai mulţi elevi sunt nevoiţi să 

utilizeze acelaşi calculator. Astfel, numărul mediu de elevi ce utilizează un PC 

în învăţământul liceal, profesional, postliceal şi de maiştri variază de la 5,5 elevi 

/ 1 PC în Regiunea Nord-Vest, la 7,8 elevi / 1 PC în Regiunea Sud-Vest Oltenia. 

Referindu-ne la aceleaşi unităţi de învăţământ, la nivel de judeţe decalajele sunt 

şi mai mari, numărul mediu de elevi ce utilizează 1 PC, variind între 4,2 elevi / 

1 PC în judeţul Cluj şi 11,7 elevi / 1 PC în judeţul Giurgiu. 
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ANALIZA DIAGNOSTIC A RESURSELOR 

UMANE 
 

 

Prof. Loredana FRIGARE 

Liceul „Vasile conta” Tîrgu Neamţ 

 
Termenul de diagnostic este de origine greacă şi înseamnă „apt de a 

discerne”. În plan economic conceptul de diagnostic la nivelul unei firme 

presupune identificarea disfuncţionalităţilor activităţii ei precum şi identificarea 

cauzelor şi a măsurilor care să conducă la reglarea sau îmbunătăţirea situaţiei 

economice. 

Analiza diagnostic reprezintă mijlocul prin care o firmă poate să-şi 

identifice propriile puteri şi slăbiciuni, în raport cu mijloacele de care dispune, 

precum şi cu oportunităţile ivite şi ameninţarile la adresa ei. Astfel, conducerea 

firmei dobândeşte posibilitatea de a găsi soluţii de rezolvare a problemelor sau 

optimizare a dezvoltării activităţii.  

Gestionarea resurselor umane trebuie să asigure realizarea integrală şi la 

termen a obiectivului de activitate, obţinerea unor produse şi servicii de calitate 

superioară, competitive.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Analiza asigurării resurselor umane pentru întreprindere 

Necesarul de personal la nivelul întreprinderii se stabileşte în funcţie de 

criterii specifice  pentru fiecare categorie.9       3 

 Dimensiunea potenţialului uman şi calificarea acestuia trebuie să fie în 

concordanţă cu potenţialul tehnic şi producţia realizată de către orice 

întreprindere. Pentru o dimensionare corectă a resurselor umane trebuie realizată 

o analiză, astfel putându-se lua decizii privind angajarea, restructurarea sau 

reducerea numărului de personal.  Principalii indicatori folosiţi sunt: 

   1. Indicatori pentru dimensionarea resurselor umane 

Resursa umană aflată la dispoziţia unei întreprinderi poate fi caracterizată 

cu ajutorul următorilor indicatori:10       4 

                                                 
9 Impărţire personalului pe diferite categorii trebuie să se facă în funcţie de 

anumite criterii unitare pe economie naţională, corelate cu practica internaţională pentru 

a se asigura compatibilitatea datelor. 
10 Mihaele Bîrsan – Analiza economico financiară I-II, curs universitar, 

FŞEAP, Suceava, 2010. 
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- numărul scriptic de salariaţi, care cuprinde totalitatea personalului 

existent în evidenţa unităţii, in baza unui contract sau a unui alt document 

generator de drepturi şi obligaţii pentru ambele părţi. 

- efectivul scriptic prezent la lucru, care exprimă, la un moment dat, 

numărul personalului prezent la lucru, indiferent de timpul de lucru efectiv. 

- numărul mediu scriptic (lunar, trimestrial, anual), care caracterizează 

prezenţa în unitate a personalului, în raport cu durata calendaristică a perioadei 

luate în calcul. 

- numărul maxim de salariaţi, adică limita superioară în cadrul căreia se 

poate înscrie firma în funcţie de volumul de activitate şi de productivitatea 

muncii. 

- efectivul fiscal, egal cu numărul salariaţilor care au figurat în 

evidenţa întreprinderii. 

Numărul personalului unităţii se modifică datorită intrărilor sau 

plecărilor de personal şi ca urmare se impune calcularea numărului mediu 

scriptic de salariaţi. 

Numărul mediu scriptic de salariaţi se poate calcula la nivelul unităţii 

astfel: 

E

n

i

i

T

N

N

 1  unde: i=1,2,3,..n-zile ale perioadei în care unitatea şi-a 

desfăşurat activitatea; 

                             Ni-efectivul personalului din ziua „i”; 

                             TE-timpul efectiv lucrat. 

Numarul maxim de salariati se poate calcula la nivelul unitatii astfel:              

Nmax = 
100

0 qIN 
                            

           Abaterea personalului efectiv existent  faţă de personalul  corespunzător 

cifrei de afaceri: 

                              N 1/0  =N1 – N0 • q
I               

unde:  N1 – personalul existent în perioada „1”; 

N0   Iq = personalul  corespunzător cifrei de afaceri. 

2.  Analiza mobilităţii personalului 

În cadrul unei firme stabilitatea personalului conduce la o mai bună 

utilizare a forţei de muncă. 

file:///C:/Users/Dir_adj/Desktop/referate%20208%20ARS%20OECONOMICA/ECONOMIC/referate/Analiza%20diagnostic%20a%20resurselor%20umane%20Referat%20(1).docx%23_Toc297843219
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Mobilitatea forţei de muncă apare atât sub forma intrărilor cât şi a 

ieşirilor, indiferent de cauza generatoare.11              .5  

Modificările de personal sunt reflectate de două categorii distincte, 

circulaţia personalului şi fluctuaţia personalului. 

Circulaţia forţei de muncă, prezintă mişcarea personalului în cursul 

unei perioade (intrări şi plecări) determinată de cauze economice (pensionare, 

decese, transferuri, restrângerea activităţii). 

Pentru caracterizarea acestui fenomen se folosesc următorii indicatori.12         
6:  

- coeficientul intensităţii intrărilor, care se calculează ca raport între 

numărul salariaţilor intraţi în întreprindere într-o anumită perioadă de timp, de 

obicei un an, şi numărul mediu de salariaţi.  

Coeficientul intrărilor= 100
Intrări în cursul perioadei

Numarul mediu de personal
  

- coeficientul intensităţii ieşirilor, care se stabileşte ca raport între totalul 

plecărilor justificate şi numărul mediu de salariaţi.  

 

Coeficientul ieşirilor= 100
...

...


personaldemediuNumarul

perioadeicursulinIesirile
 

 

- coeficientul mişcării totale (Mt), care reprezintă raportul dintre suma 

intrărilor şi ieşirilor de salariaţi şi numărul mediu al acestora.  

           Coeficientul mişcării totale= 

100
...




salariatidemediuNumarul

IesiriIntrari
 

 

În cadrul plecărilor poate fi remarcată fluctuaţia forţei de muncă, ca un 

fenomen nenormal reprezentând plecările din întreprindere, fără aprobarea 

conducerii întreprinderii sau ca urmare a nerespectării legislaţiei muncii. 

                                                 
11 A. Işfănescu – Analiza economico-financiară (cu aplicaţii în societăţile 

comerciale industriale, de construcţii şi transporturi) Ed.Economică, 1999, pag 265. 
12 Mihaela Bîrsan, Analiză economico-financiară în comerţ şi turism, 

Ed.Universităţii, Suceava, 2003. 
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Coeficientul de fluctuaţie, se stabileşte ca raport între numărul 

lucrătorilor plecaţi din proprie iniţiativă, al celor concediaţi pentru nerespectarea 

disciplinei în muncă şi numărul mediu de salariaţi.  

Coeficientul de fluctuaţie= 

100
...

.


persoanaldemediuNumarul

atenejustificIesiri
 

Gradul de stabilitate ce caracterizează firma din perspectiva stabilităţii 

potenţialului uman: Gradul de stabilitate (GS) = 1- Mt 

Activitatea practică demonstrează că cele mai frecvente cauze ce stau la 

baza fenomenului de fluctuaţie sunt:  

• nemulţumiri de ordin salarial provenite din neânţelegeri apărute în 

legătură cu modul de stabilire a drepturilor băneşti; 

• deficienţe în activitatea de organizare a producţiei şi a muncii care 

generează de cele mai multe ori conflicte cu şeful direct: deficienţe în 

amenajarea locului de muncă, orarul de muncă  atitudinea şefilor şi a colegilor; 

• condiţii de lucru necorespunzătoare cu un grad mai mare de toxicitate; 

• nemulţumiri de ordin psihosocial: posibilităţi de asigurare a locuinţei, 

apropierea de domiciliu, transport, instabilitate în dorinţe şi aspiraţii nerealiste 

provenite din lipsa de informare; 

• nemulţumiri de ordin profesional: dorinţa de a obţine condiţii mai 

bune din punct de vedere a naturii muncii, perspectivele de promovare. 

3.  Analiza eficienţei muncii 

Eficienţa economică reprezintă cea mai generală categorie care 

caracterizează rezultatele ce decurg din diferite variante preconizate pentru 

utilizarea (consum productiv, consum individual, vânzare) sau economisirea 

unor resurse (umane, materiale sau financiare) intrate sau neintrate în circuitul 

economic.14       7 

În cadrul oricărei companii se doreşte progresul economic al său. 

Realizarea acestui progres are la bază un factor decisiv reprezentat de eficienţa 

                                                 
14 Iosefina Moroşan – Analiza economico-financiară – Ed. Fundaţiei România 

de Mâine, B 2006 pg 157. 

D.Mărgulescu, coordonator – Analiza economico-financiară a întreprinderii, 

Editura Tribuna Economică, BucureŞti, 2004, pg.188. 
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cu care sunt utilizate resursele naturale, umane şi financiare de care depinde 

compania respectivă.  

Realizarea unei creşteri economice intensive, scopul ce se doreste a fi 

atins de către orice companie, se poate realiza doar prin străduinţa factorului 

uman de a utiliza căt mai eficient fiecare unitate de resursă naturală, umană şi 

financiară. 

Pentru caracterizarea şi analiza eficienţei muncii se folosesc indicatorii: 

   1. Productivitatea muncii 

   2. Profitul pe salariat 

 

3.1  Analiza productivităţii muncii 

Productivitatea muncii este definită în literatura de specialitate, ca fiind 

forţa productivă a muncii, adică acea capacitate (posibilitate) a factorului muncă 

de a crea, într-o perioadă de timp, un anumit volum de bunuri şi de a presta 

anumite servicii.15      8 Productivitatea muncii este unul dintre cei mai 

importanţi indicatori sintetici ai eficienţei activităţii economice a 

întreprinderilor, care reflectă eficacitatea sau rodnicia muncii cheltuite în 

procesul de producţie. Creşterea productivităţii muncii constituie cel mai 

important factor de sporire a volumului producţiei, de reducere a costurilor de 

producţie şi de creştere a rentabilităţii şi competitivităţii produselor. 

Progresul oricarei întreprinderi depinde într-o masură decisivă de 

eficienţa cu care sunt folosite resursele umane, naturale şi financiare de care 

dispune. Întreprinzatorul raţional va compara permanent rezultate obtinute cu 

factorii de producţie utilizati. Acest lucru se realizeaza mai ales prin intermediul 

productivităţii. 

Productivitatea muncii în expresie valorică se determină ca raport între 

efectul obţinut şi efortul depus în vederea realizării acestui efect. 

Ca indicatori de reflectare a efectului se pot folosi: valoarea producţiei 

exerciţiului (Qf), valoarea adăugată (Va), producţia obţinută destinată livrării 

(Qf), cifra de afaceri (Ca). Efortul îmbracă forma consumului de forţă de 

muncă, iar ca indicatori de reflectare a efectului se pot folosi: numărul mediu de 

salariaţi (Ns), total om-zile lucrate ( Tz ) şi total om-ore lucrate (T ).16     

Analiza situaţiei generale a productivităţii muncii are în vedere 

urmărirea dinamicii indicatorilor valorici ai acesteia, din punct de vedere al 

modului de calcul şi al perioadei la care se referă. 

                                                 
15 www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/pagina2.asp?id=cap6. 
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Raportând indicatorii de măsurare a efectului mai sus menţionaţi la 

numărul mediu de salariaţi se determină productivitatea muncii care îmbracă 

următoarele forme: 

 productivitatea medie anuală a muncii (Wa ): 

    
; ; ;Qf CA Qe VA

Wa
Ns

  

 productivitatea medie zilnică (Wz ): 

    
; ; ;Qf CA Qe VA

Wz
Tz

  

 productivitatea medie orară (Wh ): 

    
; ; ;Qf CA Qe VA

Wh
T

  

Ritmul de creştere diferit al productivităţii medii a muncii (anuală, 

zilnică, orară), evidenţiază modul de folosire a timpului de muncă care 

constituie o rezervă deosebit de importantă a cărei mobilizare reflectă efortul 

propriu al întreprinderii. 

Productivitatea muncii reprezintă un indicator de calitate a utilizării 

factorului uman, fiind influenţată de mai mulţi factori. 

Factorii care influentează gradul de crestere a productivitatii muncii sunt:17     9:  

- factori privind introducerea progresului tehnic; 

-  factori privind impactul managementului performant;  

- Factori de natură bio-psiho-sociologică. 

Creşterea valorii indicatorului  productivităţii muncii are următoarele 

consecinţe: 

1. Acţionează direct asupra reducerii cheltuielilor cu salariile; 

2. Influenţează volumul desfacerilor de mărfuri (încasărilor) care 

contribuie la rândul său la reducerea nivelului relativ al 

costurilor constante; 

3. Contribuie la accelerarea vitezei de circulaţie a mărfurilor şi ca 

urmare se realizează economii la cheltuielile pentru 

manipularea, păstrarea, sortarea, ambalarea mărfurilor, la 

dobânzi şi comisioane bancare; 

4. Duce la creşterea rentabilităţii. 

 

3.2  Analiza profitului pe salariat 

                                                 
17 ww.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/pagina2.asp?id=cap6. 
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Raţionalitatea activităţilor economice cu caracter comercial este 

relevată de profit, căruia i se mai spune şi beneficiu. Profitul este excedentul 

încasărilor realizate peste costurile de producţie şi distribuire a bunurilor 

obţinute.  

Lipsa profitului face dificilă sau chiar imposibilă existenţa în continuare 

a activităţii care se încheie cu un asemenea rezultat şi a firmei ce o realizează. 

Unităţile economice îl urmăresc sistematic, constituind motivaţia obiectivă a 

proprietarilor capitalului. Maximizarea profitului la nivelul unităţilor 

economice constituie criteriul cel mai important al activităţii lor. 

Din punct de vedere al firmei,diferenţa dintre încasările totale şi 

costurile totale reprezintă profitul brut. După ce firma plăteşte impozitul şi alte 

taxe pe profit, partea ce rămâne este profitul net. 

Profitul pe salariat reprezintă un indicator semnificativ pentru 

caracterizarea eficienţei muncii, întrucât pune în evidenţă legătura dintre 

înzestrarea tehnică, eficienţa utilizării acesteia şi productivitatea muncii.18        10 

 Literatura de specialitate recomandă mai multe metode de analiză. 

Astfel: 

a)  

𝑅𝐸

𝑁𝑠
=
𝐶𝐴

𝑁𝑠
×
𝑅𝐸

𝐶𝐴
 

Acest model reprezintă corelaţia dintre productivitatea muncii şi rata 

rentabilităţii comerciale. 

b)    

𝑅𝐸

𝑁𝑠
=

𝑇

𝑁𝑠
×
𝐶𝐴

𝑇
×
𝑅𝐸

𝐶𝐴
 

 

 T – reprezintă fondul de timp exprimat în om-zile sau om-ore. 

 RE -  rezultatul din exploatare ori profit. 

 CA – cifra de afaceri. 

 Ns – numărul de salariaţi. 

 

Concluzii: 

Diagnosticul personalului urmăreşte, pe de o parte aspecte referitoare la 

asigurarea resurselor umane, dimensionare, calificare, structura şi 

comportamentul personalului în procesul muncii, iar pe de altă parte eficienţa 

utilizatorilor acestor resurse. 

                                                 
18  ww.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/pagina2.asp?id=cap6. 
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Funcţionarea oricărei activităţi economico-sociale nu se poate realiza 

fără prezenţa şi intervenţia omului, care este nu numai purtătorul unei nevoi de 

consum ci şi posesor al unor abilităţi ce-i permit să acţioneze în scopul 

satisfacerii acestor nevoi.  

Asigurarea companiei cu personalul de specialitate necesar, folosirea lui 

eficientă în activitatea operativă şi de conducere constituie premisa potenţării 

resurselor materiale şi financiare şi totodată a valorificării, în avantajul acesteia, 

a condiţiilor pe care le oferă mediul natural şi social. 

 

Bibliografie: 

1. A. Işfănescu – Analiza economico-financiară (cu aplicaţii în societăţile 

comerciale industriale, de construcţii şi transporturi) Ed.Economică, 

1999, pag 265 

2. Mihaela Bîrsan, Analiză economico-financiară în comerţ şi turism, 

Ed.Universităţii, Suceava, 2003. 

3. D.Mărgulescu, coordonator – Analiza economico-financiară a 

întreprinderii, Editura Tribuna Economică, BucureŞti, 2004, pg.188 

4. Iosefina Moroşan – Analiza economico-financiară – Ed. Fundaţiei 

România de Mâine, B 2006 pg 157 

5. D.Mărgulescu, coordonator – Analiza economico-financiară a 

întreprinderii, Editura Tribuna Economică, BucureŞti, 2004, pg.188 
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ATITUDINEA ELEVILOR FAȚĂ DE CONSUMUL DE 

ETNOBOTANICE ȘI DROGURI. 

STUDIU DE CAZ LA LICEUL ”VASILE CONTA” 

 
Prof. Radu-Mihail PINTILIE 

Liceul „Vasile conta” Tîrgu Neamţ 

 

 
Lucrarea de față reprezintă un exemplu de bună practică pentru 

disciplina „Statistică și analiză economică”, precum și o diagnoză asupra 

cunoștințelor elevilor privind pericolul consumului de droguri.  

 

În perioada mai-iunie 2018 prof. Pintilie Radu-Mihail a realizat și 

aplicat un chestionar elevilor de la Liceul „Vasile Conta” referitor la atitudinea 

acestora față de consumul de etnobotanice și de droguri. La studiu au participat 

elevi din clasele a VII a – a XII a. S-au înregistrat 144 de răspunsuri.  

Chestionarul a fost distribuit cu ajutorul platformei online 

google.classroom, înregistrată la Universitatea de Vest Timișoara. 

Chestionarul are 6 întrebări. Toate întrebările sunt obligatorii. 

Chestionar  

1. După părerea ta, consumul de droguri este de actualitate? * 

a) Da 

b) Nu 

c) Nu știu 

2. Care este motivul pentru care se consumă droguri ? (se pot alege mai 

multe variante) * 

a) Curiozitatea 

b) Anturajul 

c) Dorința de a trăi experiențe noi 

d) Altele:........................................................... 

3. Unde ai aflat prima dată de existența drogurilor/etnobotanicelor? * 

discoteci, petreceri, localuri 

a) pe stradă 

b) Dorința de a trăi experiențe noi 

c) școală 

d) mass-media 

4. Ai fi tentat să consumi droguri/etnobotanice? * 

a) nu, categoric 
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b) aș dori să încerc un drog /etnobotanic slab 

c) poate, nu m-am gândit 

5. Ţi s-au oferit vreodată droguri/etnobotanice? * 

a) nu 

b) poate, dar nu am știut că sunt droguri/etnobotanice 

c) poate, nu m-am gândit 

d) da, dar am refuzat 

e) da 

6. Ai cunoștință de efectele pe care le produce consumul de 

droguri/etnobotanice asupra organismului? * 

a) nu 

b) da 

c) nu am suficiente cunoștințe 

6. Ce soluții propui pentru lupta antidrog? * 

Răspunsul dvs.......................................................... 

 

Concluzii: 

1. La chestionar au răspuns 144 de elevi. 68,1% dintre respondenți sunt de gen 

Feminin și 31,9% sunt de gen Masculin. 

2. 75,7% dintre respondenți provin din mediul rural și 24,3% provin din mediul 

urban. 

3. Vârsta respondenților a fost între 12-18 ani. S-au înregistrat 2 respondenți cu 

vârsta mai mare de 20 de ani. 

4. La prima întrebarea „consumul de droguri este de actualitate? ”, 50,7% dintre 

respondenți au răspuns „Da”, 29,2% au răspuns „Nu” și „Nu știu” au răspuns 

20,1%;  

a) Din cei 50,7% respondenți care au răspuns „Da”, 38,19%  sunt de gen F, iar 

61,81% sunt de gen B. 

b) 32,7% dintre respondente au vârsta cuprinsă între 14-16 ani, iar 50,91% 

dintre respondente au vârsta cuprinsă între 16-18 ani. 
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Figura 1  Răspunsuri la întrebarea 

1. La întrebarea nr. 2, elevii respondenți au ierarhizat motivele pentru care se 

consumă etnobotanice și droguri astfel: 

a) „Anturajul” ocupă primul loc; 

b) „Curiozitatea” se află pe locul secund; 

c) „Dorința a trăi experiențe noi” se află pe locul al III-lea; 

d) 59,18% dintre respondenții care au ales „Anturajul” sunt de gen F;  

2. Elevii care au ales la întrebarea 2 varianta „Anturaj”, se încadrează în grupele 

de vârstă astfel: 

a) 36,73% dintre respondenți au vârsta cuprinsă între (14-16] 

ani; 

b) 24,49% dintre respondenți au vârsta cuprinsă între (16-18] 

ani; 

c) 20,41 dintre respondenți au vârsta cuprinsă între (12-14] ani. 

3. Elevii care au răspuns „Anturaj” la întrebarea 2 provin din mediul Rural în 

proporție de 73,47%, din care 61,11% sunt de gen F.  

a) Adică, există o vulnerabilitate a elevelor care provin din mediul rural 

(care fac naveta) în ceea ce privește consumul de etnobotanice/droguri și aceasta 

se datorează Anturajului. 

4. Având în vedere că elevii au putut opta pentru mai multe variante la 

întrebarea 2, se pot corela răspunsurile astfel: 

a) 20,93% dintre respondenți pot lua decizii să consume 

etnobotanice/droguri în cadrul anturajului, motivând „dorința de a trăi 

experiențe noi”. 
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Figura 2 Răspunsuri la întrebarea 2 

1)În ceea ce privesc soluțiile privind lupta antidrog, elevii au răspuns: 

a) „Poliția să fie mai atentă”. 

b) „Să nu se mai poată procura foarte ușor”. 

c) „Părinții ar trebui să vorbească cu copiii lor despre aspectele urate ale 

drogurilor”. 

d) „Aș vrea ca la școală să ni se prezinte detalii despre droguri, fumat și tot ce 

este dăunător vieții ! 

e) „Propun niște controale periodice ale poliției în toate barurile și cartierele”. 

f) „Fiecare să-și aleagă mai bine anturajul, deoarece eu sunt de părere că în 

grup se încurajează unul pe altul ca să facă această prostie și uneori grupul 

de prieteni poate avea o influență greșită”. 

g) „Crearea unui "curs" în spații publice din mai multe orașe. Să se explice ce 

conțin aceste substanțe, rezultatul negativ pe care acestea îl aduc”. 

  h)   „Cred că în școli ar trebui organizate mai multe campanii anti- drog”. 

                             

Recomandări: 

 

1. Introducerea în cadrul orelor de dirigenție a unor lecții pentru 

conștientizarea pericolului consumului de etnobotanice și de droguri 

începând cu clasa a VII a; 

2. Discuții cu părinții privind conștientizarea calității anturajului în care se 

află elevul; 

3. Participarea profesorilor la cursuri care prezintă modalitățile de 

identificare a consumatorului de etnobotanice/droguri, modalitățile de 

consiliere a elevilor consumatori 



41 

 

 

TEORIA SI ISTORIA SOCIALISMULUI SI A 

CAPITALISMULUI 

 
Prof.  Lavinia OGLAGI 

                        Colegiul Tehnic de Transporturi, Piatra Neamț 

  

1. Viaţa şi opera pe scurt-Marx economistul 

Karl Marx s-a născut în Germania, la Trier, în 1818, într-o familie de 

evrei, convertiţi la protestantism din motive de integrare socială. Încă de mic 

Karl Marx părea a avea un potenţial şi o minte ageră, fapt ce l-a determinat pe 

tatăl său să-l trimită la studii la Bonn, Berlin şi Iena. 

În timpul studiilor devine membru al Organizaţiei tinerilor hegelieni de 

stânga, iar în scurt timp, nemulţumit de activitatea acestora, devine redactor şef 

la revista Gazeta Renană, revistă interzisă la acea vreme de regimul prusac 

(1843). Pentru scurtă vreme Marx v-a sta la Paris după care se va stabili la 

Bruxelles. Tot în această perioadă îl va cunoaşte pe Friedrich Engels cu care va 

rămâne prieten şi colaborator toată viaţa. Prima şi cea mai de seamă creaţie a lui 

Marx a fost Manifestul Partidului Comunist ca mai apoi la îndemnul bunului 

său prieten să se preocupe de domeniul ştiinţei economice. Rezultatele vor fi 

imediate şi se vor concretiza în: Critica filosofiei dreptului lui Hegel (1843), 

Manuscrisele filosotico economice (1844), Ideologia germană şi Tezele lui 

Feurbach (1845). În 1848 se întoarce în Germania pentru a lua parte la revoluţe, 

dar e nevoit să plece deoarece a fost renegat. Se va refugia la Londra unde se 

consacră scrisului şi studiului până la sfârşitul vieţii, 14 martie 1883. 

În domeniul ştiinţei economice, Marx are multe lucrări, dar vom 

menţiona câteva mai importante: Munca salariată şi capitalul, Salariu, preţ, 

profit, Capitalul, Critica economiei politice.   

Lucrarea Capitalul este opera de căpătâi a întregii scrieri marxiste. 

Dincolo de mesajul socio-politic pe care ni-l transmite, această operă face parte 

din literatura clasică şi îl reprezintă pe Marx ca pe un: “excelent analist, un 

teoretician de excepţie; un pionier al teoriei gestiunii (Cartea a II a); un pionier 

al Istoriei doctrinelor economice (volumul IV) şi, suntem convinşi, unul dintre 

cei mai buni cunoscători ai literaturii economice din timpul său”11.   

 

                                                 
11 Ion Pohoaţă, Doctrine economice universale. Predecesori şi fondatori, Editura Fundaţia Gh. 

Zane, Iaşi, 1993, p. 165. 
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2. Metoda lui Marx 

  

Pentru a înţelege ce au însemnat ideile lui Marx pentru secolul XX, 

trebuie mai întâi de toate să ştim care au fost acestea, şi cum au fost ele înţelese 

de contemporanii săi, dar şi de urmaşi. De aceea este înţelept să vorbim despre 

elementele definitorii ale teoriei lui Marx tocmai pentru a înţelege cum şi pe 

cine au influenţat şi, binenţeles, în ce măsură.    

La baza analizei sale, Marx a plecat de la principiile materialismului 

istoric: oamenii fiind cei care-şi făuresc istoria. În viziunea lui lumea este 

materială, iar spiritul este produsul materiei: “Nu conştiinţa oamenilor le 

determină existenţa, ci, dimpotrivă, existenţa lor socială le determină 

conştiinţa”12. Este vorba de un materialism dialectic13 în baza căruia evoluţia 

lumii şi raporturile economico-sociale pot fi înţelese numai în unitatea lor 

contradictorie, de unitate a contrariilor. Prezentarea lucrurilor în această manieră 

formează dimensiunea princilpală a stilului lui Marx, şi anume, un stil critic.

 Înarmat cu o metodă şi un arsenal de mijloace proprii, Marx îşi propune 

să caute ascunzişurile societăţii capitaliste, fiind totodată preocupat să 

demonstreze că în spatele raporturilor dintre lucruri stau raporturi dintre oameni.  

Căutând totodată sâmburele conflictului în societatea capitalistă, el 

descoperă că acesta stă în condiţia materiala şi nu în conştiinţa socială a vieţii. 

Plecând   de   aici,   el   ajunge la   o   integrare   economica   a   istoriei;   

introduce   în   analiză   noţiunea   de   mod   de   producţie, înţeles ca totalitatea 

forţelor de producţie (mijloacele   de   producţie şi forţa   de   muncă) şi a 

relaţiilor de  producţie (raporturi   sociale   ce   se   stabilesc   între   oameni   în   

cadrul   procesului  de  producţie);  elementul important sau factorul prim  în 

evoluţie, îl constituie, după Marx,  forţele   de   producţie;    relaţiile   de   

producţie care  au tendinţa  de  a  rămâne în   urmă  şi,  din  cadru  propice al 

dezvoltarii, devin frâne; punerea de  acord înseamnă revoluţie socială14. Fr. 

                                                 
12 K. R. Popper, Societatea deschisă şi duşmanii ei. Epoca marilor profeţi: Hegel şi Marx, Editura 

Humanitas, Bucureşti, 2005, p.118, apud conform cu Prefaţa lui Marx la Contribuţii la critica 

economiei politice.  
13Materialism dialectic, concepţie filozofică întemeiată de Karl Marx şi Friedrich Engels; ştiinţa 

despre raportul dintre materie şi conştiinţă, despre legile cele mai generale ale schimbării şi 

dezvoltării naturii, societăţii şi gîndirii, care este în acelaşi timp baza filozofică a marxismului.  
14 Revoluţia socială provoacă transformări calitative, de esenţă, în toate domeniile vieţii sociale: 

economic, politic, ideologic, în structura de clasă şi comunitară a societăţii, la toate nivelele 

organizaţionale ale vieţii sociale. Baza economică obiectivă a revoluţiei socială o constituie 

neconcordanţa care apare, pe o anumită treaptă a dezvoltării societăţii, între forţele de producţie şi 

relaţiile de producţie existente. Această neconcordanţă se reflectă pe plan social în conflictul 

dintre principalele clase antagoniste ale orînduirii respective – www.marxists.org. 

http://www.marxists.org/romana/dictionar/f/Filozofie.htm
http://www.marxists.org/romana/dictionar/m/Marx_Karl.htm
http://www.marxists.org/romana/dictionar/e/Engels_Friedrich.htm
http://www.marxists.org/romana/dictionar/c/Constiinta.htm
http://www.marxists.org/romana/dictionar/s/Societate.htm
http://www.marxists.org/romana/dictionar/g/Gindire.htm
http://www.marxists.org/romana/dictionar/m/Marxism.htm
http://www.marxists.org/romana/dictionar/p/Politica.htm
http://www.marxists.org/romana/dictionar/i/Ideologie.htm
http://www.marxists.org/romana/dictionar/c/Clasa_sociala.htm
http://www.marxists.org/romana/dictionar/b/Baza_si_suprastructura.htm
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Engels, în Anti-Diihring,  dezvoltă   şi   completează   această   teorie. Mai mult, 

analiza detailiată a economiei capitaliste îi dezvăluie lui Marx o serie de 

contradicţii interne obiective,   capabile   să  condamne   această    societate   la 

dispariţie.  

Concluziile trase îl ridică împotriva adepţilor societăţii capitaliste, care 

asimilau legile economice legilor naturii pe principiul ordinii naturale sau a 

mâinii invizibile şi, în virtutea acestui fapt, considerau societatea capitalistă ca 

pe una dată pentru totdeauna. Marx este de altă părere, fiecare mod de producţie 

fiind supus transformărilor şi evoluţiei, iar motorul acestei evoluţii nu mai este 

interesul personal.   

El construieşte în acest sens o nouă teorie a claselor sociale şi a luptei 

dintre clase, noutatea constând în definirea claselor în funcţie de poziţia lor faţă 

de mijloacele de producţie. După acest criteriu, societatea capitalistă se împarte 

în doua mari clase: burghezia, posesoarea mijloacelor de producţie şi 

proletariatul, lipsit de mijloace de producţie şi obligat să-şi vânda forţa de 

muncă. Categoriile sociale cuprinse între cele două mari grupuri au un rol 

insignifiant în determinarea evoluţiei istoriei, astfel că între cele două clase, 

predominante nu pot fi decât relaţii de exploatare “Epoca noastră, epoca 

burgheziei, se deosebeşte însă prin faptul că a simplificat antagonismele de 

clasă. Societatea se scindează din ce în ce mai mult în două mari tabere 

duşmane, în două mari clase direct opuse una alteia: burghezia şi 

proletariatul”15. Din acest moment, Marx, îşi asumă rolul de iluminator al celor 

exploataţi. El vrea să-i facă să conştientizeze de rolul pe care îl au în făurirea 

istoriei; de faptul că societatea capitalistă este condamnată la dispariţie. Cu alte 

cuvinte a depus o muncă uriaşă “pentru făurirea a ceea ce el socotea a fi arme 

ştiinţifice destinate luptei pentru ameliorarea soartei marii majorităţi a 

oamenilor”16. În operele sale vrea să arate că drumul spre o societate fără clase 

este cel al înlocuirii societăţii capitaliste cu dictatura proletariată. Acest mijloc 

nu este decât unul şi anume lupta de clasă. Economiştii care au studiat în 

amănunt opera lui Marx, sunt de parere că scrierile lui sunt instigatoare la luptă, 

la lupta între clase, care în viziunea marelui economist este mai presus de lupta 

între naţiuni  ‘Marxismul....este o teorie ce urmăreşte prezicerea evoluţiilor 

                                                                                                                        
 

15 Ion Ionaş, Marx, Engels, Lenin. Despre dialectică, texte alese, sistematizate şi comentate de Ion 

Ionaş, Editura Minerva, Bucureşti, 1978, p. 185, apud Marx şi Engels, Manifestul Partidului 

Comunist (1847’1848), vol. 4, p. 467. 
16K. R. Popper, op. cit., p. 109. 
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viitoare pe plan economic şi pe planul puterii politice, mai cu seamă a 

revoluţiilor‘17.  

Pentru a înţelege esenţa metodei lui Marx, dar mai presus de toate 

pentru a înţelege de ce vreme de câteva secole teoria lui a subjugat lumea, mai 

ales Europa, se cuvine să vorbim mai în amănunt despre teoria valorii şi teoria 

plusvalorii ca idei de căpătâi ale socialismului ştiinţific, fondat de către el. 

  

 Teoria valorii  

  

Teoria valorii reprezintă punctul de plecare al întregii sale construcţii, 

dincolo de care nici una din concluziile sale nu ar mai fi valabilă. Marx face 

distincţia între utilitatea unui lucru şi valoarea acestuia. Pentru el marfa este 

unitatea dialectică a două laturi: valoarea de întrebuinţare şi valoarea. Valoarea 

de întrebuinţare a unui bun înseamnă ansamblul însuşirilor acestuia care fac din 

el o utilitate. Această însuşiri decurg din calităţile mărfii şi din cele ale modului 

special în care s-a desfăşurat munca pentru a produce marfa.  

Valorile de întrebuinţare sunt, în acelaşi timp, purtătorii materiali ai 

valorilor de schimb. Aceasta reprezintă proporţia raporturilor în care valori de 

întrebuinţare diferite se schimbă între ele. Pentru a determina natura şi 

dimensiunea acestui raport de schimb, Marx a recurs la următorul exemplu: “1 

quarter de grâu se schimbă pe X chintale de fier. Ce înseamnă această ecuaţie ? 

Că un element comun de aceeiaşi mărime există în două obiecte diferite... Cele 

două obiecte sunt, deci, egale cu un al treilea element, care în sine nu este nici 

unul, nici celălalt... Dacă facem abstacţie de valoarea de întrebuinţare a 

corpurilor mărfurilor, nu le mai rămâne decât o singură calitate: aceea de a fi 

produse ale muncii..Nu a mai rămas din ele decât aceeiaşi materialitate 

fantomatică, simplă masă gelatinoasă de muncă omenească nediferenţiată, adică 

de cheltuire de forţă de muncă omenească, indiferent de forma în care se face 

această cheltuire... Cristale ale acestei substanţe sociale comune, ele sunt valori, 

valori-marfă” 18 . Elementul comun care apare în raportul de schimb este 

valoarea, dată de munca omenească încorporată în marfă. 

Pentru a înţlege acest raţionament, al dublului caracter al mărfii, trebuie 

să facem distincţia între munca concretă şi munca abstractă. Aceste două 

                                                 
17K. R. Popper, op. cit., p. 110. 
18 Ion Pohoaţă, Doctrine economice universale. Predecesori şi fondatori, op. cit., p. 169-170, 

apud K. Marx, Capitalul, vol. I, Cartea I, Editura de stat pentru literatura politică, Bucureşti, 1957, 

p. 77-78. 
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elemente ale muncii, privită din unghiuri diferite, dau tocmai caracterul dublu al 

valorii. 

Munca, mai întâi de toate, are o determinare calitativă, dată de o 

anumită calificare, anumite mijloace, un scop bine precizat şi un rezultat 

specific. Munca concretă este dată de activitatea productivă a omului 

desfăşurată într-o formă specială cu anumite obiecte şi unelte de muncă, 

îndreptată spre un scop anumit şi are ca rezultat o valoare de întrebuinţare 

oarecare.  

Munca concretă şi munca abstractă nu sunt munci diferite, ci sunt 

aceeiaşi muncă privită din două părţi diferite: “Orice muncă este, pe de o parte, 

cheltuire de forţă de muncă omenească în sens fiziologic şi în această calitate a 

ei de muncă omenească, egală sau abstractă, ea crează valoarea mărfurilor. 

Orice muncă este, pe de altă parte, cheltuire de forţă de muncă omenească într-o 

formă specială, în vederea unui anumit scop, şi în această calitate a ei de muncă 

utilă concretă ea produce valori de întrebuinţare”19. Dublul caracter al muncii 

este una din descoperirile lui Marx de o importanţă majoră în definirea şi 

găsirea locului muncii în cadrul modelului socialist.  

  

 Teoria plusvalorii 

  

Tot ce a construit Marx pe terenul teoriei valorii a fost subordonat 

explicării exploatării capitaliste. Din căutarea originii plusvalorii, a căilor de 

mărire a acesteia, şi-a făcut un ţel. 

Pentru a începe raţionamentul său legat de plusvaloare, Marx găseşte 

potrivit să înceapă cu formula generală a capitalului  şi a contradicţiilor acestuia. 

În formula circulaţiei simple de mărfuri M – B – M’, punctul de plecare şi cel 

final îl reprezintă o marfă. Banii servesc doar ca mijlocitor pentru a atinge un 

scop care este o altă valoare de întrebuinţare decât cea posedată. Este vorba de o 

vânzare urmată de o cumpărare, între cele doua mărfuri fiind doar o diferenţă 

calitativă.  

Banii devin capital într-o altă formă a circulaţiei şi anume B-M-B’, sau 

bani-marfă-bani. Cele două faze îşi schimbă succesiunea; cumpărarea este 

urmata de vânzare. Între cele două extreme deosebirea nu poate fi decât 

cantitativă. Ca să aibă motivaţie, formula trebuie să fie, bani-marfă-bani mai 

mulţi, sau B-M-B’ în care B’= B+Δb. Prin această formulă se dă o definiţie 

simplă a capitalului. Referitor la legea valorii, exista şi o serie de contradicţii, 

deoarece aceasta admite doar schimbul de echivalenţe (B’ ar trebui să fie egal 

                                                 
19 Ibidem, p. 170-171. 
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cu B, dar în realitate este mai mare). Pe de altă parte formula generală a 

capitalului contrazice şi teoria valorii-muncă. Potrivit acestei teorii valoarea 

înseamnă muncă omeneasca înmagazinată în marfă în procesul complex de 

producţie. Din formula B-M-B’ s-ar crede că plusvaloarea apare în procesul de 

circulaţie. Marx caută să limpezească acest fapt prin a arată că plusvaloarea nu 

poate proveni din circulaţie, nici prin schimbul de echivalente, nici prin cel de 

neechivalente. 

Prin schimbul de echivalente pot câştiga ambii contractanţi numai în 

ceea ce priveşte valoarea de întrebuinţare, dar nu şi valoarea. 

Schimbul de neechivalenţe nu explică problema lui Δb. Dacă vânzătorul 

îl inşeală pe cumparător, dată fiind înlănţuirea actelor de schimb, ceea ce câştigă 

în calitate de vânzător pierde în calitate de cumpărător. Pe de altă parte, dacă 

unii vânzători, mai abili, reuşesc tot timpul să vândă peste valoare, ceea ce 

pentru ei este un plus pentru alţii este un minus. Suma algebrică rămâne 

întotdeauna aceeaşi, anticipând astfel ideea marxistă că pe total în societate 

întotdeauna suma preţurilor este egala cu suma valorilor.  

Finalitatea ideii cu privire la formula circulaţiei simple de mărfuri în 

capitalism M-B-M’ este următoarea: capitaliştii, cu B, cumpără o marfă 

deosebită a cărei utilizare în procesul de producţie conduce la o valoare mai 

mare decât propria sa valoare. Această marfă este forţa de muncă.  

Prin forţă de muncă sau capacitate de muncă Marx înţelege “totaliatea 

aptitudinilor fizice şi intelectuale care există în organismul, în personalitatea vie 

a omului, şi pe care el le pune în funcţiune atunci când produce valori de 

întrebuinţare de un fel oarecare”20. 

Aptitudinile fizice şi intelectuale puse în mişcare au existat întotdeauna. 

Forţa de muncă în calitate de marfă nu există decât dacă sunt îndeplinite 

simultan două condiţii: posesorul acestor aptitudini trebuie să fie liber în dublu 

sens şi anume să dispună ca persoană liberă de forţa sa de muncă, ca pe o marfă 

a sa, iar pe de altă parte trebuie să fie eliberat de toate lucrurile care sunt 

necesare pentru realizarea forţei sale de muncă, în sensul că nu are de vânzare 

alte mărfuri. Într-o exprimare mai simplă muncitorul, trebuie să fie liber din 

punct de vedere juridic, dar în acelaşi timp să fie liber şi din punct de vedere 

economic - să nu posede mijloace prin care să-şi asigure existenţa şi, deci, să fie 

nevoit să vândă singurul lucru pe care îl are, capacitatea de muncă.  

Ca orice marfă, forţa de muncă este supusă legii valorii, deci are valoare 

şi valoare de întrebuinţare.    

                                                 
20 Ion Pohoaţă, Doctrine economice universale. Predecesori şi fondatori, op. cit., p. 177. 
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Valoarea forţei de muncă este determinată de cheltuielile de muncă 

socialmente necesare pentru producerea şi reproducerea ei. Marx subliniază 

faptul că, spre deosebire de alte mărfuri valoarea forţei de muncă este un dat 

istoric. Ea depinde de condiţiile istorice ale folosirii sale cum ar fi: epoca, 

tradiţia, comportamentul etc.  

Valoarea de întrebuinţare a mărfii-forţă de muncă reprezintă capacitatea 

sa de a produce o valoare mai mare decât propria sa valoare, de a produce 

plusvaloare. Pentru această calitate a ei posesorul mijloacelor de producţie o 

angajează. De asemenea, esenţial pentru Marx, este şi faptul că ceea ce vinde 

salariatul nu este munca sau timpul său de muncă, ci forţa sa de muncă pentru 

un anumit timp. Această distincţie este foarte importantă, deoarece pe ea se 

fondează teoria exploatării, teorie care în viziunea lui Marx stă la baza 

raporturilor sociale fundamentale ale modului de producţie capitalist. 

Aşa cum chiar Marx afirma “Lucrul cel mai bun în cartea mea este: 1) 

dublul caracter al muncii, subliniat chiar în primul capitol, după cum munca este 

exprimată în valoare de întrebuinţare sau în valoare de schimb; 2) analiza 

plusvalorii, independent de formele ei deosebite: profit, dobândă, rentă funciară 

etc.”21. Pe bună dreptate erau făcute aceste afirmaţii şi fără modestie din partea 

celui care le-a spus. Dublul cararcter al muncii şi plusvaloarea constituie 

apogeul muncii depuse de Marx, iar acest fapt este demonstrat de amprenta pe 

care au lăsat-o asupra istoria economiei, dar şi asupra gândirii multor economişti 

ce i-au urmat.    

Ca o concluzie plusvaloarea, apare ca un câştig nemuncit ce revine 

capitalistului în virtutea proprietăţii private asupra mijloacelor de producţie. 

Privită din interior, teoria plusvalorii a fost considerată o încununare a teoriei 

economice marxiste, care totodată a oferit puncte de plecare pentru economiştii 

ce i-au urmat. 

  

3. Doctrina economică marxistă 

  

Atunci când vorbim despre doctrina marxistă trebuie să ne gândim la 

scopul pe care l-a avut întreaga sa operă. Practic el nu a dat o reţetă a 

socialismului, ci a sugerat ce urma a fi de făcut. În baza acestor sugestii, urmaşii 

săi s-au angajat să-i verifice teoria, dar se pare că practica nu a corespuns cu 

teoria, deoarece întreaga experienţă a durat câteva zeci de ani şi s-a sfârşit 

printr-un eşec. Întrebarea ar fi acum cine a fost vinovat în tot acest experiment: 

                                                 
21 Ion Ionaş, op. cit., p.142, apud Marx, Scrisoare pentru Engels din 24 august 1867, vol. 31, p. 

299. 
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cel ce a realizat teoria sau cei care au pus-o în aplicare. A fost oare teoria greşită 

din start sau cei care au pus-o în practică nu au fost capabili să o aplice 

corespunzător.  

Sugestiile lui Marx se desprind dintr-o analiză critică a societăţii 

capitaliste. Întreaga sa lucrare teoretică este concepută într-o manieră antitezică 

cu accente căzând pe bunele şi relele celor două sisteme economice: socialist şi 

capitalist. 

Condamnarea capitalismului este totală şi definitivă. Capitalismul 

trebuie să plătească mai întăi pentru păcatul său originar - acela de a-şi fi creat 

condiţiile demarajului printr-un furt, sau altfel spus “acumulare primitivă”. Dar 

ceea ce îi stopează avântul şi-i închide orice perpectivă sunt contradicţiile sale 

interne; reducerea treptată a ratei profitului, crizile ciclice, concentrarea şi 

centralizarea capitalului cu formarea monopolulilor, exploatarea proletariatului 

etc. Acestea nu sunt de natură să genereze proces şi dezvoltare ci să favorizeze 

condiţiile pentru trecerea la o nouă orânduire socială. De data aceasta Marx, nu 

doar sugerează modalitatea prin care se poate trece la o nouă orânduire socială, 

ci o delimitează şi o numeşte direct: revoluţia socială. Prin revoluţie un nou 

sistem, cu spijin la început în dictatura proletariatului, trebuia să găsească acea 

formă de organizare economico-sociala, capabilă să înlăture toate contradicţiile. 

Filozofia socialocapitalistă nu putea fi dărâmată decât schimbând radical 

instituţia fundamentală a capitalismului şi anume, proprietatea privată. 

Proprietatea socială, comună trebuie să devină singura formă de proprietate. Ea 

schimbă atitudinea faţă de muncă şi criteriile de repartiţie. Forţa de muncă nu 

mai poate fi socotită marfă; vanzătorul şi cumpăratorul se identifică în persoana 

muncitorului stăpân şi proprietar pe mijloacele de producţie. Repartiţia, se face, 

la început, după un singur criteriu: fiecăruia după muncă, i-ar mai apoi, în 

comunism, să devină un alt crietriu: fiecăruia după nevoi. Egalitatea de poziţie 

faţă de mijloacele de producţie determină egalitatea în repartiţie, iar acest lucru 

se identifică cu trecerea interesului individual pe un loc secund în favoarea 

interesului general. 

Idealul lui Marx şi a urmaşilor săi este omul nou, component al unei 

societăţi fără clase, o societate în deplină libertate. Acest om transformat, 

materialist în convingeri este stăpân deplin pe destinul său, dar şi stăpân al 

naturii. Această egalitate ridicată la rangul de principiu avea să transforme, la 

scurt timp, utopia în anarhie. Sfârşitul tragic al sistemelor comuniste din marea 

majoritate a ţărilor Europei a confirmat în totalitate acest lucru.  

 

4. Concepte operante 
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 Comunismul 

  

Comunismul este o doctrină social-economică şi politică, conform 

căreia omenirea tinde spre o societate care va fi organizată şi va funcţiona pe 

baza proprietăţii comune. Teorii şi idei despre comunism au apărut încă din 

zorii societăţii moderne. În opinia marxiştilor comunismul este ultima etapă în 

evoluţia societăţii umane. Pe baza nivelului foarte înalt al forţelor de producţie, 

a unei organizări superioare a muncii, a producţiei şi a dispariţiei luptei de clasă 

– susţineau adepţii acestei optici – va deveni posibilă punerea în practică a 

renumitei sintagme “de la fiecare după puteri, fiecăruia după nevoi”22.    

Alţi economişti asociază doctrina marxismul cu leninismul, de unde şi 

numele de marxism-leninism. Cu privire la această denumire se pot aduce trei 

observaţii. Mai întâi, ea a primit numele a doi oameni - Karl Marx şi Vladimir 

Lenin - şi nu a două concepte. Cele mai multe ideologii (inclusiv liberalismul, 

fascismul, conservatorismul, socialismul) împrumută denumirile unor idei 

abstracte şi nu se concentrează asupra unor indivizi care au adus contribuţii 

majore pentru evoluţia premiselor fundamentale. Astfel, este o ironie faptul că o 

ideologie care pretinde că minimalizează rolul individului, şi care critică 

ideologii ca liberalismul şi conservatorismul pentru concentrarea lor asupra 

individului, să se concentreze ea însăşi asupra a doi indivizi.  

 În al doilea rând, însăşi denumirea ideologiei sugerează posibilitatea cel 

puţin a complexităţii, poate chiar a contradicţiei. Niciodată doi oameni nu vor 

percepe lumea din perspective identice, aşa că individualizarea unei ideologii 

după numele a doi revoluţionari implică posibile tensiuni în interiorul ei.  

Termenul de marxism-leninism nu a fost folosit nici în vremea lui 

Marx, nici în vremea lui Lenin. Mai degrabă, se pare că a fost creat de Stalin, 

care a căutat atât să denumească ideologia de stat a URSS, cât şi să legitimeze 

această ideologie prin referire la „părinţii fondatori˝ ai teoriei şi practicii 

comuniste. În linii mari, marxismul aducea fundamentul teoretic general al 

marxism-leninismului, în timp ce leninismul oferea multe dintre răspunsurile 

mai concrete la probleme revoluţionare şi de organizare. Pentru a înţelege mai 

bine esenţa celor două teorii este binevenit să le analizăm separat. 

  

 Marxismul 

  

Scrierile lui Karl Marx sunt prolifice, numeroase, deseori contradictorii, 

iar abordarea lui a fost descrisă ca materialism istoric, şi începând cu mijlocul 

                                                 
22 K. R. Popper, op. cit., p. 147. 
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secolului al XIX-lea, acest concept a servit drept fundament al analizei marxiste. 

În esenţă, el reprezintă un mod de interpretare a istoriei, mai ales a schimbării 

din istorie. 

Majoritatea teoriilor existenţei - ontologiile - sunt fie materialiste, fie 

idealiste. În cazul celor din urmă, ideile constituie fundamentul realităţii, iar în 

cazul celor dintâi, reală este lumea materială (adică materia). Pentru materialişti, 

ideile noastre sunt condiţionate în primul rând de lumea materială, şi nu invers. 

Totuşi, materialismul lui Marx a mers şi mai departe. Pentru el nu există realităţi 

permanente sau statice: realitatea şi modul în care o interpretăm se modifică în 

funcţie de timp, loc şi de cine/ce suntem. Astfel, Marx respingea majoritatea 

noţiunilor de adevăruri universale, şi credea în schimb în contextualitate. 

 Această abordare dinamică a realităţii a fost descrisă drept materialism 

dialectic, deşi acest termen nu a fost folosit niciodată de Marx însuşi. Această 

abordare pune accentul pe schimbare şi pe interacţiune constantă; atunci când 

apare un eveniment, el generează reacţii care, la rândul lor, dau naştere altor 

reacţii. Una dintre implicaţii o constituie faptul că istoria este privită ca 

irepetabilă. Susţinând acestea, Marx credea totuşi că în istorie există modele 

generale identificabile - convingere deseori descrisă ca istoricismul lui Marx.

 Pentru Marx, principala forţă motrice a istoriei era relaţia dintre clase. El 

privea clasele ca grupări de oameni care împărtăşesc aceeaşi relaţie de bază în 

raport cu mijloacele de producţie. De-a lungul istoriei, majoritatea societăţilor au 

fost cu precădere divizate între cei care posedă mijloacele de producţie şi cei care 

trebuie să muncească pentru aceşti proprietari. În societăţile antice, cele două 

clase principale erau oamenii liberi şi sclavii, în societăţile feudale proprietarii de 

pământ şi ţăranii, iar în societăţile capitaliste  burghezia (proprietarii de capital) 

şi proletariatul (cei fară proprietate). Marx susţinea că societăţile sunt mult mai 

complexe decât ar sugera această imagine bipolară, şi a identificat numeroase 

subdiviziuni şi ramuri ale claselor principale (de exemplu, intelectualitatea). Dar 

a argumentat şi că majoritatea cetăţenilor se înrudeau mai mult sau mai puţin cu 

una din cele două categorii din diversele epoci istorice. Problema era că  în 

capitalism, această bipolarizare devenea mai pronunţată decât oricând. 

Cu toate că pentru Marx relaţia dintre clase constituia cel mai important 

aspect al oricărei societăţi, nu relaţia tipică dintre clasele conducătoare şi cele 

subordonate era cea care conducea la schimbări revoluţionare. Deseori, mai ales 

în tranziţia de la feudalism la capitalism, inovaţia tehnologică constituia punctul 

de plecare al unui proces care ducea la înlocuirea unui tip de clasă 

conducătoare cu un alt tip. De exemplu, revoluţia industrială a favorizat apariţia 

unei noi clase preponderent urbană de proprietari (de fabrici), capitaliştii bur-
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ghezi. Pe măsură ce evolua în multe ţări europene, s-a creat conflictul dintre 

această clasă şi cea dominantă din acea vreme, marii proprietari de pământ. 

Burghezia şi-a dat seama că interesele sale se vor afla cu adevărat în siguranţă 

doar dacă va smulge puterea politică de la marii proprietari de pământ; pentru 

Marx, Revoluţia Franceză era în cea mai mare parte rezultatul acestui conflict 

dintre vechea şi noua clasă conducătoare. Oricum, asemenea tuturor 

predecesoarelor lor, noile clase conducătoare din Europa pretindeau că 

reprezintă societatea în ansamblu, şi nu propriile lor interese înguste. 

 Potrivit lui Marx, societăţile industriale capitaliste care începuseră să-şi 

facă apariţia în Europa în secolul al XVIII-lea purtau cu ele şi sămânţa propriei 

distrugeri. El susţinea că tensiunile în creştere dintre cele două clase principale 

aveau să devină atât de mari, încât masele proletare se vor răscula şi îi vor 

răsturna pe asupritorii burghezi. Aceasta ar fi reprezentat o revoluţie socialistă. 

Totuşi, pentru a avea succes, ea trebuia să fie internaţională; o revoluţie 

socialistă într-o singură ţară ar fi avut ca rezultat izolarea ei, poate chiar o 

invazie a ţărilor burgheze care ar fi pretins că un asemenea tip radical nou de 

sistem ar constitui o ameninţare pentru ele. Datorită acestui argument, Marx 

este deseori descris ca un internaţionalist. 

Revoluţia socialistă ar conduce la fundamentarea unui nou tip de 

structură a puterii. Chiar dacă ar exista în continuare un stat care ar acţiona în 

interesul clasei conducătoare, noul stat s-ar deosebi de cele anterioare prin faptul 

că noua clasă conducătoare ar fi acum alcătuită din majoritatea populaţiei, nu 

dintr-o minoritate restrânsă, Marx nu a dat niciodată prea multe detalii despre 

statul post-revoluţionar; dar de cel puţin două ori a făcut referire la acesta prin 

sintagma dictatura proletariatului. A afirmat că acest stat avea în cele din urmă 

să „dispară", folosind cuvintele vechiului său colaborator Friedrich Engels - 

situaţie care urma să apară în momentul în care statului nu i s-ar mai fi cerut să 

reprime sau să suprime anumite clase. Singura modalitate de a crea această 

situaţie era desfiinţarea fundamentului diviziunii de clasă, proprietatea privată. 

Aşadar, o sarcină majoră a statului creat după o revoluţie socialistă era socia-

lizarea mijloacelor de producţie (trecerea lor în proprietate publică). Statul putea 

să dispară definitiv numai o dată cu apariţia unei astfel de societăţi fără clase. 

 Ceea ce nu înseamnă că în comunism nu ar fi existat nici o organizare 

politică. Mai curând, potrivit interpretării lui Marx de către Engels, pentru 

prima dată în istorie guvernarea oamenilor (care implică o oarecare formă de 

coerciţie asupra poporului) avea să fie înlocuită cu administrarea lucrurilor 

(sugerând un aranjament relativ lipsit de conflicte, distributiv şi bazat pe 

arbitraj). 
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Leninismul 

  

 Pentru a înţelege leninismul şi ceea ce i-a determinat apariţia, trebuie să 

facem câteva referiri la opera lui Marx.  

 Mai întâi, analizele lui Marx se bazau în mare parte pe observaţiile sale 

referitoare la Europa Occidentală. Atunci când a fost abordat de către gânditorii 

revoluţionari ruşi în anii 1870 şi 1880 şi a fost întrebat dacă analiza lui se putea 

aplica sau nu în cazul ţării lor, a şovăit mult timp înainte să le formuleze un 

răspuns. Însă a arătat că, dacă o ţară a făcut paşi importanţi către industrializare, 

înainte de a ajunge la condiţiile favorabile unei revoluţii socialiste trebuia să 

treacă prin diversele etape ale capitalismului. 

 În al doilea rând, Marx a oferit prea puţine detalii referitoare la natura 

revoluţiei socialiste în sine. Mai important, nu a elaborat o teorie despre rolul 

unui partid revoluţionar sau despre alte aspecte organizaţionale semnificative 

ale unei revoluţii. 

 În al treilea rând, a schiţat doar o imagine sumară a statului şi a 

societăţii socialiste din care de cele mai multe ori deducem, direct sau indirect, 

cum ar trebui sa arate aceasta23. 

 În fine, Marx a lăsat deseori neclare distincţiile dintre socialism şi 

comunism şi totuşi, se pare că a prevăzut că primul îi va da naştere treptat celui 

de-al doilea, pe măsură ce vor dispărea ambele clase şi nevoia de stat.  

 Cele patru aspecte tocmai identificate servesc drept o introducere 

potrivită la leninism, întrucât Lenin, în opinia unor economişti, este deseori 

privit ca o persoană care a acoperit lipsuri sau a oferit răspunsuri relativ clare la 

ambiguităţile din scrierile lui Marx.  

În cele din urmă (pe la mijlocul anului 1917), cântărind îndelung şi 

răzgândindu-se, Lenin a ajuns la concluzia că era posibil ca Rusia să cunoască în 

scurt timp o revoluţie socialistă. Această concluzie contrazicea argumentul lui 

Marx potrivit căruia o asemenea revoluţie ar fi izbucnit numai în ţările 

industrializate cele mai avansate. Lenin îşi justifica poziţia prin referire la 

internaţionalismul lui Marx şi argumentând că, deşi Rusia nu era atât de 

dezvoltată ca multe din ţările din Europa Occidentală, ea constituia cea mai 

slabă verigă dintr-un lanţ internaţional de ţări capitaliste şi imperialiste. Lenin 

susţinea că, în cazul în care s-ar rupe această verigă, s-ar declanşa, practic, o 

reacţie în lanţ, întrucât muncitorii din ţările industrializate vor fi antrenaţi într-o 

revoluţie graţie acţiunilor şi succeselor tovarăşilor lor ruşi. 

                                                 
23 Leslie Holmes, Postcomunismul, Editura Institul European, Iaşi, 2004, p. 29-31. 
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 Lenin nu a făcut nic i  o analiză teoretică detaliată a statului post-

revoluţionar. Statul si revoluţia (1917) aborda în termeni generali statul proletar 

şi prezenta puţine detalii despre organizarea şi funcţiile sale; textul analiza mai 

curând statul pre-revoluţionar şi rolul proletariatului în timpul unei revoluţii. 

Astfel, chiar dacă leninismul oferă mai multe detalii decât marxismul despre 

organizarea unui stat post-revoluţionar, acestea constituie mai degrabă concluzii 

obţinute în urma acţiunilor şi politicilor bolşevicilor din perioada 1917-1924, 

decât teoretizări ale lui Lenin. Pe lângă interzicerea altor partide, Lenin şi-a 

declarat angajamentul de a realiza o economie planificată şi a creat o poliţie 

secretă (Ceka) pentru a face faţă aşa-numiţilor duşmani ai poporului. În 

realitate, nici planificarea şi nici poliţia secretă nu au fost atât de mult folosite 

în vremea lui Lenin pe cât au fost în vremea lui Iosif Stalin, care a condus 

URSS de la sfârşitul anilor 1920 până la moartea sa, în martie 1953. Cu toate 

acestea, Lenin poate fi considerat cel care a pus bazele ororilor şi acţiunilor 

extremiste ale statului stalinist. 

 Deşi Statul şi revoluţia a analizat foarte puţin statul postrevoluţionar, a 

sugerat totuşi o modalitate de a reduce confuzia dintre comunism şi socialism, 

din scrierile lui Marx. În Critica Programului de la Gotha (1875), Marx se 

referise pe scurt la o „primă fază" şi la o „fază superioară" a comunismului; 

Lenin a propus ca prima să fie descrisă drept socialism, iar a doua drept 

comunism. Socialismul ar fi fost un aranjament în care societatea, şi nu 

indivizii, ar fi deţinut într-o măsură tot mai mare mijloacele de producţie, dar în 

care ar fi existat în continuare o diviziune a muncii şi o recompensare inegală în 

funcţie de aportul individului. Şi ar fi existat în continuare un stat. În comunism 

nu numai că nu ar mai fi existat clase, ci ar fi dispărut diviziunea muncii şi 

statul. Retribuţiile s-ar fi acordat în funcţie de nevoi, şi nu de aport - adagiul 

socialist „de la fiecare după capacităţi, fiecăruia după muncă” fiind înlocuit de 

principiul „de la fiecare după capacităţi, fiecăruia după nevoi”. 

 

 Stalinismul 

  

Scrierile lui Marx şi ale lui Lenin au atins un subiect puţin discutat până 

la ei, fapt ce a împins pe urmaşii lor să extindă sau chiar să completeze crezul 

lor. Astfel stalinismul vine în ajutorul celor două ideologii îmbunătăţind 

scrierile predecesorilor şi nu în ultimul rând punând teoria în practică. 

Mulţi economişti susţin faptul că comunismul şi-a dobândit forma carac-

teristică în Uniunea Sovietică în timpul conducerii lui Stalin. Din păcate, stalinismul 

doar sporeşte complexitatea marxism şi a leninismului. 
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 Ca şi în cazul leninismului, o mare parte din ceea ce este identificat 

drept stalinism se bazează în aceeaşi măsură pe practica şi pe teoria lui Stalin. 

Acesta nu a fost un teoretician de seamă sau prolific. El a avut contribuţii în 

practică precum a introdus  economia planificată şi dirijată de la centru 

(cunoscută şi ca economia de comandă), model ce  se baza pe idei şi politici 

propuse în vremea lui Lenin. 

 Totuşi există un aspect al stalinismului asociat cu Stalin, şi nu cu Marx 

sau Lenin, care a fost cel puţin parţial teoretizat. Acesta este conceptul de 

socialism într-o singură ţară, pe care Stalin 1-a elaborat în 1924 şi 1-a adoptat ca 

politică de partid în 1925. 

 Pentru o scurtă perioadă de timp după moartea lui Lenin din ianuarie 

1924, Stalin a continuat să susţină public ideea marxistă şi leninistă conform 

căreia revoluţia socialistă trebuia să fie internaţionalizată pentru a avea succes. 

Dar în curând poziţia lui Stalin faţă de internaţionalism avea să se schimbe pentru 

că el căuta să devină însuşi liderul sovietic (adică succesorul lui Lenin). Întrucât 

nu exista o metodă unanim acceptată pentru înlocuirea unui lider sovietic, lupta 

pentru poziţia supremă a implicat personalităţi, baze de putere şi politici. 

 Socialismul într-o singură ţară a fost folosit pentru a justifica aşa-

numita revoluţie de sus din URSS de la sfârşitul anilor 1920. La acea vreme, 

URSS se afla încă departe de tipul de societate predominant urbanizată şi pe 

care Marx o considerase drept condiţie preliminară unei revoluţii socialiste. În 

absenţa unei revoluţii internaţionale, Stalin susţinea acum că socialismul putea 

fi construit doar prin intensificarea dramatică a procesului de industrializare. 

Acesta era contextul în care a fost introdus primul plan cincinal la sfârşitul 

anului 1928. Deşi iniţial acest plan se concentra în primul rând asupra 

dezvoltării rapide a industriei, în scurt timp Stalin va argumenta că dezvoltarea 

industrială, la scara şi în ritmul considerate de el necesare, impunea o bază 

agricolă mult mai eficientă şi mai productivă. A folosit acest argument pentru a 

justifica măsurile draconice luate împotriva ţărănimii, începând cu sfârşitul 

anilor 1920. De atunci şi până la începutul anilor 1930, comuniştii au folosit 

mijloace dure de constrângere pentru a-i forţa pe ţărani sa muncească împreună 

la ferme colective. Unii ţărani au acceptat justificările oficiale ale colectivizării, 

f i ind  pregătiţi să coopereze pentru binele ţării. Insă mulţi alţii erau nemulţumiţi 

de faptul că guvernul îi constrângea, declarativ în numele socialismului, şi îi 

exploata la maximum pentru a finanţa programul masiv de industrializare. 

 Gradul ridicat de coerciţie de la sfârşitul anilor 1920 şi începutul anilor 

1930 a generat grade ridicate de rezistenţă, care, până la mijlocul anilor 1930, 

au afectat părţi importante ale partidului comunist. Dorinţa lui Stalin de a 
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reprima rezistenţa faţă de politicile şi acţiunile sale, chiar şi îndoielile cu privire 

la acestea, la care s-a adăugat propria sa personalitate tot mai paranoică şi 

megalomană, au avut ca rezultat apariţia şi răspândirea terorii de stat. Pentru unii 

observatori, aceasta a devenit principala trăsătură a stalinismului de la mijlocul 

spre sfârşitul anilor 1930. 

  

  

 

Fascismul 

  

 Fascismul este o mişcare politică reacţionară de extremă dreaptă, a 

cărei ultimă manifestare este dictatura bazată în mod făţiş pe teroare. Fascismul 

câştigă teren în rândul tutror grupurilor sociale, în special în timpuri de criză 

politică şi economică, desfiinţează libertăţile democratice şi discriminează 

anumite minorităţi (etnice) şi pe cei cu vederi diferite. Fascismul se bazează pe 

un puternic naţionalism care se transformă adesea în rasism. Cea mai brutală 

manifestare a fascismului a fost dictatura naţional-socialistă din Germania 

dintre 1933 şi 1945, dar aceasta nu este nici pe departe singura dictatură 

fascistă din istorie. Cuvântul „fascism” a fost creat de dictatorul italian 

Mussolini.  

 

 Nazismul 

  

 Nazismul reprezintă ideologia şi politica fascismului german care s-a 

manifestat cel mai evident între 1933 şi 1945 şi care se caracteriza prin rasism, 

antisemitism, totalitarism, demagogie socială, agresivitate, violenţă şi pretenţii 

de superioritate faţă de alte naţiuni. Cuvântul nazism este prescurtarea de la 

naţional-socialism, mişcare politică germanăcondusă de NSDAP (Partidul 

Naţional-Socialist Muncitoresc German). NSDAP s-a format în 1919 iar în 

1933 a preluat puterea absolută în Germania; a fost declarată organizaţie 

criminală după cel de-al Doilea Război Mondial la procesul de la Nürenberg. 

Regimul nazist este responsabil de moartea a milioanede civili, dintre care o 

mare parte au fost gazaţi în lagărele de concentrare din cauza presupusei lor 

diferenţe. Grupurile persecutate au fost în principal evreii. Unele grupuri se 

identifică şi astăzi cu idealurile naziste şi se numesc neo-nazişti. 

  

   Corectivul marxist 
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Chiar dacă sunt mulţi, inclusiv foşti marxişti, cei care au susţinut, 

începând cu 1989, că revoluţiile anticomuniste au demonstrat o dată pentru 

totdeauna imposibilitatea realizării proiectului marxist, ciţiva marxişti, cu 

precădere teoreticienii capitalismului de stat, au adoptat o poziţie radical 

diferită. Pentru ei, revoluţtiile recente erau de fapt antistaliniste şi readuceau, 

poate, marxismul la viaţă. 

În conformitate cu interpretările mai vechi în termenii capitalismului de 

stat aduse sistemelor sovietic şi est-europene, Callinicos24 argumentează că în 

„statele comuniste exista o formă particulară de capitalism, capitalismul 

birocratic de stat”25. Potrivit acestei argumentări, poate că elitele comuniste nu 

au deţinut în mod formal mijloacele de producţie, însă prin faptul că le-au 

controlat, ele au ocupat o poziţie de vârf în raport cu clasa muncitoare, raport 

asemănător în esenţă cu cel dintre burghezia obişnuită şi proletariat. Pe măsură 

ce elitele (mai ales funcţionarii de stat) îşi dădeau seama că tipul lor de 

capitalism denaturat era mai puţin eficient decât capitalismul obişnuit - care 

devenea tot mai răspândit şi puternic - au concluzionat că trebuiau să se 

normalizeze din punct de vedere economic (adică să se alăture curentului). 

Toate acestea ne ajută să explicăm o mare parte a ceea ce Cailinicos numeşte 

„reforma autoritaristă” din anii '80. Această conştientizare a fost şi mai vizibilă 

printre elitele est-europene decât în Uniunea Sovietică, întrucât ele depindeau 

mai mult de piaţa internaţională. 

Pe scurt, „stalinismul" supravieţuise şi împiedică dinamismul care 

constituie o parte atât de importantă a materialismului istoric marxist. Pe 

măsură ce elitele îşi dădeau seama de acest lucru, au introdus tot mai multe 

schimbări care au pregătit terenul pentru tranziţia spre postcomunism. Date 

fiind opiniile în schimbare ale elitelor est-europene privind capitalismul, şi 

convingerea lor că Uniunea Sovietică nu va folosi forţa pentru a reprima 

mişcările pentru democraţie, este mai uşor să înţelegem motivul lipsei unei 

reacţii prea puternice în 1989 faţă de masele protestatare (în ţări ca 

Cehoslovacia şi RDG) sau a unei rezistenţe faţă de cererile opoziţiei care au 

negociat cu elitele comuniste la discuţiile de la Masa Rotundă (ca în Ungaria şi 

Polonia). Astfel, unul dintre avantajele acestei abordări este faptul că ajută la 

explicarea relativei lipse a vărsării de sânge în timpul evenimentelor din 1989-

1991 (pentru explicaţia lui Cailinicos privind gradul mai mare de violenţă din 

                                                 
24 Alexander Theodor Callinicos s-a născut în data de 24 iulie 1950 în actuala 

Zimbabwe şi este un adept al ideilor marxiste. Dintre cele mai importante cărţi ale sale 

amintim: Egalitatea: Sărăcie şi inegalitate în economiile dezvoltate. 
25 Leslie Holmes, op. cit., p. 65. 
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România, care a cunoscut o altă latură a revoluţiei. De asemenea, ea contribuie 

şi la înţelegerea motivului pentru care atât de mulţi membri ai elitelor de partid 

şi de stat au căutat mai degrabă să devină membri ai clasei capitaliste în formare 

în urma revoluţiilor anticomuniste, decât să lupte pentru apărarea vechiului 

sistem. 

Cu toate acestea, abordarea corectivă marxistă, după cum este etichetată 

în această lucrare, ne obligă să ne întrebăm dacă abordarea marxistă cu privire la 

istorie a fost sau nu atât de discreditată după cum se susţine deseori. Dacă în 

realitate fostele state comuniste se reîntorc la calea ,,normală” a evoluţiei 

capitaliste s-ar putea ca experienţa comunistă dintre 1917 şi 1991 pur şi simplu 

să fi întârziat şi să fi modificat desfăşurarea procesului internaţional prevăzut de 

Marx. Cu siguranţă că implicaţiile pe viitor ale acestei abordări diferă în mod 

esenţial. 

 

  

  

 Teorii referitoare la modernizare şi modernitate 

  

Una dintre abordările cu cea mai mare influenţă în politica comparată a 

fost teoria modernizării. Nu a reprezentat niciodată un ansamblu omogen de 

idei, dar au existat suficiente elemente comune. Două dintre premisele de bază 

ale teoriei modernizării sunt, mai întâi, aceea că există etape distincte în istorie, 

care progresează către un scop final, iar a doua, aceea că există o oarecare 

corelaţie între evoluţia socio-economică şi tipul de sistem politic din ţara 

respectivă. Pentru scopurile noastre, cea mai importantă parte a argumentului 

susţine că, la o anumită etapă şi un anumit nivel al evoluţiei economice şi 

sociale, sistemele tind să se orienteze către democraţia liberală. De asemenea, a 

fost postulată ideea conform căreia democraţia liberală este în cele din urmă 

compatibilă cu un singur tip de sistem economic, unul preponderent marketizat 

şi privatizat - un sistem capitalist. 

Această teorie a fost îndelung combătută în anii '60 şi '70. Una dintre 

acuzaţii a fost etnocentrismul, mai ales datorită prezentării modelului SUA drept 

idealul spre care toate ţările ar trebui să aspire. O altă acuzaţie a constituit-o fie 

naivitatea, fie înşelătoria. Cele mai virulente atacuri au venit din partea unui 

grup interesat cu precădere de America Latină, care a identificat nu numai 

etnocentrismul, ci şi ceea ce a denunţat drept un defect fundamental al 

argumentului teoreticienilor modernizării. Pentru aceşti critici corelaţia dintre 

democraţie şi evoluţia socio-economică nu era doar îndoielnică, ci şi 
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fundamentată pe o presupunere nerealistă. În general, ei susţineau că lumea 

capitalistă avansată nu dorea să permită o evoluţie economică semnificativă - de 

exemplu, diversificarea producţiei - a Lumii a Treia, întrucât astfel s-ar fi redus 

dependenţa statelor mai puţin dezvoltate de ţările din lumea dezvoltată şi, în 

aceiaşi timp, s-ar fi făcut concurenţă acesteia. Mai mult, departe de a naşte o 

democraţie liberală, se credea că această dependenţă de statele capitaliste din 

lumea dezvoltată încuraja autoritarismul în Lumea a Treia. Pe scurt teoreticienii 

dependenţei susţineau că, în realitate, în interesul capitalismului era reprimarea, 

şi nu încurajarea dezvoltării economice şi a democratizării în ţările mai puţin 

dezvoltate. 

Teoria dependenţei este mult mai sofisticată şi diversă decât ceea ce am 

redat mai sus. Unii dintre susţinătorii săi au fost marxişti, alţii nu. Dar chiar şi 

această scurtă privire de ansamblu începe să demonstreze motivul datorită 

căruia teoreticienii dependenţei i-au acuzat pe cei ai modernizării de naivitate 

sau înşelătorie când afirmau că, mai devreme sau mai târziu, toate ţările se 

îndreaptă către o economie marketizată, capitalistă, precum şi către democraţia 

liberală. Potrivit teoreticienilor dependenţei, unele ţări nu vor fi niciodată 

capabile să ajungă din urmă ţările cele mai dezvoltate. 

Spre sfârşitul anilor '70, teoreticienii dependenţei erau ei înşişii supuşi 

unor critici virulente, pe măsură ce evoluţiile din diverse părţi ale lumii ridicau 

semne de întrebare în privinţa teoriilor lor. De exemplu, în situaţiile care au 

urmat crizei petrolului din 1973, pentru mulţi observatori a devenit evident 

faptul că, din perspectiva dependenţei, natura bunurilor exportate de o ţară 

subdezvoltată avea o importanţă vitală. Se consideră că ţările care aveau rezerve 

mari de petrol se aflau într-o poziţie fundamental diferită de cea a ţărilor al căror 

exporturi principale erau zahărul sau bananele. 

O altă problemă a abordării referitoare la dependenţă o constituia faptul 

că lumea comunistă parea să fi suferit o creştere importantă fără a apela sau a fi 

dependentă de partea de piaţă dominată de lumea dezvoltată. Chiar dacă 

creşterea economică şi dezvoltarea lumii comuniste incetinise in anii '70, mulţi 

credeau ca ar putea fi vorba de un fenomen de scurtă durată; în orice caz, şi 

economiile din lumea dezvoltată cunoscuseră o stagnare în urma crizei 

petrolului. 

La finalul anilor '70, dezbaterea uneori aprinsă dintre teoreticienii 

modernizării şi cei ai dependenţei fusese suspendată. Toate punctele de vedere 

ale ambelor parţi fuseseră exprimate, şi se parea că întreaga dispută era de acum 

depăşită. 
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Lumea comunistă a fost citată de multe ori de cei care au considerat 

teoria dependenţei prea simplistă. Până în anii '80, mişcările limitate spre 

marketizare ale lumii comuniste au însemnat pentru unii tendinţa inerentă către 

economia de piaţă şi, în final, către o formă sau alta de democraţie liberală. 

Asemenea perspective începeau să fie confirmate de reformele electorale care 

apăreau în Ungaria, Polonia şi chiar în URSS la sfârşitul anilor '80.  

Majoritatea economiştilor afirmă că, mai devreme sau mai târziu, 

societăţile se îndreaptă către o formă politică modernă asemănătoare, dar nu 

identică sistemului american - şi că dezvoltarea economică, împreună cu 

efectele sale sociale aferente, constituie principala forţă motrice.  

Sunt analişti care afirmă că revoluţiile anticomuniste au constituit, la un 

anumit nivel, exerciţii   pentru  alinierea statelor comuniste  la modernitate. 

Acestea fiind spuse, alături de afirmaţiile de mai sus, există aspecte importante 

în care cele două abordări fundamentale se suprapun. Pentru majoritatea 

analiştilor, modernitatea se referă la perioada începută o dată cu Iluminismul 

european, datând astfel din secolele al XVII-lea   şi  al  XVIII-lea.   Teoretic,   

comuniştii   erau   în   esenţă moderni. Credeau că oamenii puteau realiza 

aproape orice şi că raţiunea (raţionalitatea) le putea oferi, mai devreme sau mai 

târziu, răspunsuri şi soluţii la cele mai multe din problemele lumii. Fiind 

marxişti-leninişti, credeau într-o teorie dinamică a istoriei, şi că istoria se 

îndrepta către un scop final, în speţă comunismul. Credeau în diviziunea 

funcţiilor (de exemplu, a muncii) cel puţin în perioada   premergătoare   

realizării   comunismului.   Toate   aceste atitudini - perspectiva pozitivă, 

optimistă şi umanistă asupra lumii şi viitorului ei - se încadrau în direcţia a ceea 

ce este uneori numit modernism (adică încrederea acordată şi sprijinirea 

proiectului modern). Cu toate acestea, statele comuniste erau atipice în privinţa 

structurilor şi proceselor reale asociate de regulă cu statele moderne, cel puţin 

din punct de vedere al evoluţiei acestora din ultimul secol. Indiferent dacă luăm 

în considerare structura claselor, sistemul politic sau sistemul economic, statele 

comuniste erau în diverse privinţe nealiniate modelului normal pentru statele 

occidentale, începând cu mijlocul secolului al XIX-lea. În ţările comuniste nu 

exista o clasă burgheză reală, nici un sistem pluripartidist adecvat, cu o opoziţie 

legalizată, se tolerau prea puţin principiile pieţei etc. 

Această problemă a modernităţii a constituit subiect de discuţie şi 

analiză pentru mult timp. Întâlnim analişti, precum Arendt – 1965, care s-au 

ocupat de acest aspect chiar înainte de prăbuşirea sistemului comunist şi care 

susţineau că toate revoluţiile reale au apărut ca rezultat al presiunii exercitate de 

mişcarea către modernitate  
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1. Integrarea pieţelor de capital - o necesitate 

Piaţa de capital reprezintă ansamblul relaţiilor şi mecanismelor prin care 

se facilitează concentrarea şi dirijarea capitalurilor disponibile şi dispersate din 

economie către agenţii economici sau organe publice centrale sau locale care au 

nevoie de finanţare. Deci, piaţa de capital realizează mecanismul de legătură 

dintre posesorii unui surplus de capital (finanţatorii sau investitorii) şi cei care 

manifestă nevoia de finanţare (finanţaţii sau emitenţii). Fluxurile de capital 

dintre aceste două părţi sunt puse evidenţă prin emisiunea şi tranzacţionarea 

valorilor mobiliare 

Introducerea euro s-a sperat că va accelera procesul de creare a unei 

pieţe de capital pan-europene. Dar, deşi apariţia euro a dus la armonizarea unor 

proceduri în domeniu şi chiar la fuziuni între unele burse, zona euro rămâne în 

urma pieţei americane din punct de vedere al gradului de integrare a pieţei de 

capital, ca şi în ceea ce priveşte indicatorii specifici.  

Interesul pentru fuziuni bursiere pe continentul european a fost 

amplificat şi poate fi explicat şi prin preocupările de a contrabalansa poziţia 

dominantă deţinută în domeniul pieţelor de capital de SUA. În comparaţie cu 

piaţa americană, pieţele de capital europene sunt încă fragmentate - fiecare cu 

propriul sistem de tranzacţionare şi decontare şi cu propriile reglementări – 

lipsindu-le o dimensiune pan-europeană, cerută de investitorii cu vocaţie 

internaţională. Fragmentarea pieţei de capital europene este considerată ca 

fiind un exemplu de ineficienţă şi de regionalism în condiţiile în care SUA, cu 

doar un sfert din numărul de burse existent în zona euro, are o capitalizare 

bursieră de câteva ori mai mare.  

Pe de altă parte, trebuie recunoscut că procesul de integrare a pieţelor de 

capital europene este dificil şi presupune voinţa unor actori privaţi, bursele de 

valori, de cele mai multe ori ele însele organizate ca societăţi pe acţiuni şi poate 

chiar cotate. Numeroase anunţuri de fuziune între burse europene în ultimii ani 

nu au fost duse până la capăt, euforia declaraţiilor pierzându-se în negocierile 

dure, interesele antagonice, divergenţele privind proprietatea noii structuri sau 
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numeroase probleme tehnice, determinând abandonarea iniţiativelor. De 

exemplu, până la anunţul public de fuziune între Deutsche Borse şi London 

Stock Exchange au trecut mai bine de doi ani de negocieri, perioadă în care 

ambele părţi s-au acuzat de lipsă de flexibilitate şi negocierile au fost suspendate 

de mai multe ori. 

Principiile care au marcat integrarea în domeniul pieţelor de capital se 

referă la26: 

 transparenţa în legătură cu emisiunile de valori mobiliare în vederea 

asigurării unei protecţii echivalente tuturor investitorilor din UE; 

 recunoaşterea reciprocă, prin care informaţiile despre un anumit 

emitent de valori mobiliare sunt recunoscute de către orice autoritate 

componentă comunitară în domeniul valorilor mobiliare; 

 existenţa unui set de reguli comune privind serviciile de investiţii în 

domeniul valorilor mobiliare. 

2. Efectele introducerii euro asupra pieţelor de capital europene 

Introducerea euro ar trebui să accelereze integrarea pieţelor de capital 

europene, ţinând cont, printre altele, de: 

 eliminarea riscului valutar in zona euro; 

 creşterea eficientei pieţei bursiere, prin creşterea concurenţei; 

 eliminarea unei bariere din calea liberei circulaţii a produselor 

financiare, având în vedere şi eforturile autorităţilor europene de 

armonizare legislativă; 

 politica monetară unică, de natură să potenteze lichiditatea pe pieţele 

monetare; 

 disponibilităţile pentru investiţii din ţările zonei euro, capitalurile fiind 

anterior fragmentate in monedele naţionale; 

 modificările ce se vor produce în politica de diversificare a portofoliilor 

investitorilor instituţionali europeni; 

 perspectivele creării unei pieţe de capital de mai mari dimensiuni, mai 

accesibilă şi mai transparentă pentru investitori.   

Dintr-un anumit unghi de vedere, euro duce la redefinirea, pentru 

investitori, a conceptului de piaţă naţională de capital şi deci a celui de 

diversificare regională, prin prisma riscului valutar dispărut, întrucât 

convergenţa europeană a dus la creşterea gradului de corelaţie între indicii 

pieţelor bursiere europene. 

2.1.  Piaţa obligaţiunilor 

                                                 
26 Pocan, M., I., - Politici monetare şi piaţa de capital din Romania, Ed. Economică, Bucureşti, 

2005, p.179. 
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Piaţa obligaţiunilor a resimţit cel mai mult –în mod pozitiv – impactul 

euro. În ceea ce priveşte obligaţiunile guvernamentale, paşi importanţi mai sunt 

de făcut comparativ cu piaţa de profil americană. 

În zona euro, emitenţii de obligaţiuni sunt cele 13 state, neexistând un 

echivalent (unic) al trezoreriei SUA. Pe ansamblu, deocamdată, este vorba 

despre 13 

pieţe naţionale diferite de obligaţiuni, cu aceeaşi monedă, dar nicidecum de o 

singură piaţă27.  

Convergenţa economică a dus în mare măsură la o aliniere a ratelor 

dobânzii pe termen lung în toate ţările din zona euro, iar Pactul de stabilitate şi 

creştere, prin limitarea deficitului bugetar garantează un control al emisiunilor 

guvernamentale. 

Este încurajatoare şi internaţionalizarea pieţei obligaţiunilor 

guvernamentale, în ultimii ani investitorii străini optând tot mai mult pentru 

asemenea titluri în portofoliul lor. Concurenţa mai redusă a obligaţiunilor 

guvernamentale va lăsa un teren prielnic de acţiune pentru obligaţiunile emise 

de companii. 

Ascensiunea euro pe plan internaţional, ca o a doua monedă de rezervă, 

îndreptăţeşte marile firme să ia în calcul, ca o modalitate de finanţare accesibilă 

şi tentantă, emisiunea de obligaţiuni denominate în euro.  

Cu toate acestea standardele pe piaţa obligatară europeană sunt 

inferioare celor americane, lipsind informaţii utile investitorilor şi cerând o mai 

mare deschidere a emitenţilor.  

2.2.  Piaţa acţiunilor   

Este bine cunoscut decalajul de dezvoltare dintre sectorul valorilor 

mobiliare european şi american, în contrast cu avansul european sub raportul 

dezvoltării sectorului bancar. Structura financiară a zonei euro este de fapt 

complet diferită de cea a SUA, orientarea europeană tradiţională spre finanţarea 

bazată în principal pe bănci ducând la disproporţii evidente. Astfel, într-o 

exprimare sugestivă, întrucât în zona euro întâlnim de două ori mai multe 

credite şi de două ori mai puţină piaţă de capital, în ansamblu rezultă de 4 ori 

mai multă intermediere bancară. 

Capitalizarea bursieră ca procent din PIB este un alt indicator 

reprezentativ pentru a descrie importanţa pieţei de capital. Chiar dacă în câţiva 

                                                 
27Stoica, O., - Integrare financiar-monetară europeană- Curs “Jean Monnet”, Universitatea Al. I. 

Cuza, Iaşi, 2007, p. 21-23. 
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ani raportul dintre zona euro şi SUA la acest indicator a crescut de la 0,31 la 

0,48, diferenţele sunt încă mari28.  

Pe piaţa de capital, un alt indicator important ce atestă gradul de 

integrare îl reprezintă rentabilităţile pe piaţa acţiunilor. Datorită faptului că 

modelele de evaluare a activelor sunt dificil de estimat şi necesită serii 

consistente de date pentru ca estimarea să fie corectă, putem considera corelaţia 

rentabilităţilor pe piaţa acţiunilor ca un indicator alternativ. Astfel, dacă 

integrarea financiară a pieţelor de capital reduce costul emiterii de noi acţiuni, 

atunci va putea încuraja investiţiile.  

3. Armonizarea legislativă în domeniul pieţelor de capital europene 

Armonizarea legislativă 29 , şi nu doar strict în domeniul pieţelor de 

capital, este imperios necesară. Societăţi emitente din ţări diferite nu vor fi egale 

în faţa investitorilor europeni, care să le aprecieze la justa lor valoare, în 

condiţiile în care, dictate de legislaţiile naţionale nearmonizate, rămân diferenţe 

în ceea ce priveşte reglementările şi procedurile contabile sau sistemul de 

impozitare al societăţilor comerciale, care afectează indiscutabil performanţele 

financiare ale emitenţilor. 

Piaţa de capital europeană va rămâne în continuare fragmentată fără 

eforturi substanţiale pe fiecare piaţa în parte pe linie legislativă; apelurile şi 

termenele date de oficialităţile europene au trecut, de multe ori, fără a se ajunge 

la rezultate notabile. Mai mult, se apreciază că lipsa armonizării legislative 

conduce la persistenţa unui risc de ţară corespunzător titlurilor, în ciuda 

dispariţiei riscului valutar, întrucât aprecierea valorii acestora este dificilă în 

condiţiile unei fiscalităţi diferite de la o ţară la alta în zona euro.  

Câteva dintre directivele europene, adoptate în ultimii ani, care, alături 

de Recomandare Consiliului 77/534/CEE din iulie 1977 privind un cod 

european de comportament privind tranzacţiile cu valori mobiliare transferabile, 

sunt o dovadă a preocupărilor şi eforturilor vizând o armonizare legislativă la 

nivel european30. 

Dintre aceste directive europene, Directiva Consiliului 93/22/CEE 

privind serviciile de investiţii în domeniul valorilor mobiliare poate fi 

considerată artizana unei pieţe unice europene pentru serviciile financiare, 

implementarea ei în legislaţiile naţionale fiind din acest punct de vedere extrem 

de importantă. 

                                                 
28Ibidem, p. 17. 
29Ibidem,  p. 9. 

30 Ibidem, p. 12. 
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În urma acestei Directive, intrată în vigoare la 1 ianuarie 1996, 

societăţile de investiţii care primesc acordul unui stat membru, în care îşi 

desfăşoară activitatea de bază, îşi pot desfăşura activitatea în oricare din ţările 

UE, fără o altă autorizare prealabilă, aceasta fiind recunoscută din oficiu.   

În ceea ce priveşte piaţa de capital din România în acord cu directivele 

UE, anul 2004 a reprezentat un moment de referinţa atât prin adoptarea 

legislaţiei specifice, cât şi prin evoluţiile principalilor indicatori ai pieţei de 

capital. Modificarea cadrului legislativ al pieţei de capital din România  s-a 

impus cel puţin cel puţin din două considerente: armonizarea cu directivele UE  

şi reglementarea pieţei în concordanţă cu dezvoltarea acesteia, întru-un cadru 

transparent, corect şi supravegheat, în concordanţă cu practicile ţărilor membre 

privind reglementarea, organizarea, funcţionarea şi supravegherea activităţilor 

desfăşurate pe piaţa de capital.       

Consiliul European s-a reunit la 15 si 16 octombrie 2008 într-un context 

marcat de criza economică si financiară internaţională. Consiliul European si-a 

exprimat hotărârea de a acţiona în mod concertat si global pentru a proteja 

sistemul financiar european, precum si pe deponenţi. 

În condiţiile crizei financiare, Consiliul European îşi afirmă voinţa 

fermă de a acţiona în mod coordonat si complet pentru a restabili buna 

funcţionare a sistemului financiar, pentru a asigura astfel finanţarea normală si 

eficientă a economiei si a regăsi dinamica creşterii si a ocupării forţei de muncă. 

Consiliul European subliniază necesitatea consolidării supravegherii 

sectorului financiar european, în special a grupurilor transnaţionale, si a punerii 

de urgenţă în aplicare a foii de parcurs a Consiliului ECOFIN, în vederea 

îmbunătăţirii coordonării supravegherii la nivel european.  

 

Concluzii 

Moneda unică euro a dat un uriaş potenţial de creştere a pieţei de capital 

europene şi a deschis calea spre noi integrări. Acorduri sau fuziuni pot avea loc 

şi între burse din ţări cu monede diferite, dar avantajul este evident în cazul 

existenţei aceleaşi monede pe pieţele în cauză. Unul dintre cele mai importante 

avantaje ale introducerii euro este eliminarea riscului valutar, avantaj care va 

facilita integrarea pieţelor.  

Dar, deşi apariţia euro a dus la armonizarea unor proceduri în domeniu 

şi chiar la fuziuni între unele burse, zona euro rămâne în urma pieţei americane 

din punct de vedere al gradului de integrare a pieţei de capital, ca şi în ceea ce 

priveşte indicatorii specifici. 
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De asemenea, atâta timp cât sistemele de negociere, decontare, lichidare 

şi depozitare rămân naţionale, piaţa rămâne segmentată, nu putem asista la o 

integrare reală a pieţelor europene, chiar în condiţiile existenţei monedei unice. 

Armonizarea legislativă, şi nu doar strict în domeniul pieţelor de capital, 

este imperios necesară. Piaţa de capital europeană va rămâne în continuare 

fragmentată fără eforturi substanţiale pe fiecare piaţa în parte pe linie 

legislativă; apelurile şi termenele date de oficialităţile europene au trecut, de 

multe ori, fără a se ajunge la rezultate notabile. Însă Directivele europene, 

adoptate în ultimii ani, sunt o dovadă a preocupărilor şi eforturilor vizând o 

armonizare legislativă la nivel european. 
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MARKETING OFFLINE / ONLINE 
 

Prof. Anișoara MANOLACHE 

Prof. Carmen Geanina LĂCĂTUȘU 

Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni, jud. Suceava 

 

 
Internetul nu mai reprezintă de mult o noutate, numai că peisajul online 

se schimbă cu o viteză atât de mare încât putem fi surpinşi de multe ,,noutăţi”. 

Tocmai când mulţi reuşiseră să înveţe o parte din principiile care, cel puţin 

teoretic, le asigurau succesul în online, s-a produs ,,revoluţia social media”.  

Social media este un fenomen ce are drept vârfuri de lance servicii 

precum platformele de blogging, Facebook, MySpace, Twitter, YouTube etc.. 

Acestea au creat un univers online în care importante sunt 

dialogul,împărtăşirea experienţelor, informaţiilor, fişierelor cu prieteni, parteneri 

de afaceri sau necunoscuţi cu preocupări similare. 

Pentru companii, acest lucru înseamnă regândirea radicală a prezenţei 

lor online, a modului în care folosesc internetul pentru a-şi promova produsele / 

serviciile, pentru a-şi construi şi consolida brandul, pentru a intra în dialog cu 

clienţii şi în cele din urmă pentru a face afaceri. Avantajul ,,social media” îl 

reprezintă costul redus (practic zero) al participării. Crearea unui cont pe site-

urile amintite mai sus este gratuit. Investiţia principală pentru o companie este 

una de timp, dar rezultatele pot fi extraordinare deoarece printre altele, două 

treimi dintre utilizatorii de internet din lume vizitează reţelele de socializare, 

activitate care a ajuns să depășească e-mail-ul în topul activităţilor desfăşurate 

online. Mai mult, timpul petrecut pe aceste reţele sociale creşte de trei ori mai 

rapid decât cel petrecut online în general. 

Aşa cum o mare pare din public a migrat dinspre televiziune către 

internet, acum, pe internet, migraţia are loc către reţelele sociale. Aici se află tot 

mai mulţi consumatori, clienţi, parteneri de afaceri. Aşadar, absenţa din peisajul 

,,social media” reduce serios şansele unei afaceri de a se dezvolta şi de a-şi 

atinge potenţialul maxim. 

Pentru a intra  în universul social media sunt importante: 

Un conţinut mereu nou  - atât motoarele de căutare, cât şi vizitatorii 

reţelelor sociale sunt foarte receptivi la actualizări frecvente ale website-ului. 

Website-urile care îşi actualizează frecvent conţinutul dau posibilitatea 

introducerii mai multor pagini în motoarele de căutare şi atrag mai multe link-

uri din partea altor site-uri.În afară de transmiterea unui semnal pozitiv către 
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motoarele de căutare, conţinutul nou poate intra şi în atenţia social media prin 

intermediul instrumentelor utilizate pentru publicare. 

Conţinutul ,,social”- nu toată participarea unei companii în ,,social 

web” trebuie să aibă loc în afara site-ului prin intermediul unei terţe părţi. 

Adăugarea la website-ul companiei a unui blog, a unui forum sau chiar a unei 

reţele sociale le poate furniza consumatorilor posibilitatea de a interacţiona cu 

reprezentanţii companiei sau cu alţi consumatori. În multe cazuri, rezultatul 

participării în social media dă naştere unui conţinut sub formă de comentarii şi 

recenzii. Conţinutul din social media poate furniza mai multe informaţii pe care 

motoarele de căutare standard să le indexeze şi clasifice. De asemenea, pot 

apărea şi aşa-numitele ,,inboundlinks” care îmbunătăţesc vizibilitatea site-ului. 

Interacţiunea - dialogul este cel care face regulile în ,,social web”. 

Majoritatea website-urilor de companie oferă posibilităţi limitate de interacţiune 

pentru vizitatorii externi. Website-urile deschise către social media le oferă 

vizitatorilor mai multe posibilităţi de a interacţiona cu website-ul în site şi cu 

ceilalţi vizitatori.Posibilitatea de a crea profiluri, de a împărtăși interese 

comune, de a intra în legătură cu ceilalţi, de a vota / de a face clasamente şi 

comentarii despre un anume conţinut reprezintă elementul cheie a unui website 

,,social media friendly”. Consumatorii implicaţi în social media generează 

conţinut. Conţinutul iese în motoarele de căutare şi creşte vizibilitatea. 

Uşor de ,,dat mai departe”- multe website-uri au opţiunea ,,sharethis”, 

oferindu-le cititorilor posibilitatea de ,,a da mai departe” anumite pagini web, 

video-uri sau imagini. Instrumentele disponibile sunt fie bookmarking-ul, fie 

website-urile Digg, Delicious, StumbleUpon iar  opţiunile de sharing pe 

Facebook, Twitter sau e-mail sunt foarte populare.Oferind vizitatorilor website-

ului posibilitatea de a da mai departe un conţinut pe care-l consideră interesant, 

se facilitează recomandările prin word-of-mouth pe care oamenii le fac în viaţa 

reală, cu precizarea că în online acestea devin defectabile. Conţinutul pe site-

urile sociale de ştiri şi bookmarking poate fi votat ca fiind popular sau poate 

ajunge pe homepage generând un trafic extraordinar şi, mai mult decât atât, 

vizibilitate în rândul bloggerilor şi al presei. 

Marketingul înseamnă iniţierea şi întreţinerea unui dialog – dialog care 

acum se poartă în mai multe medii şi cu mai multe categorii de  public.În mod 

natural, marketingul şi brandurile, în speţă, se mută acolo unde se află şi 

publicul lor în cazul de faţă, pe internet.  Așadar, marketingul online e tot 

marketing, doar canalul de comunicare se schimbă iar de aici decurg o serie de 

reguli şi concepte noi. 



70 

 

Înainte de a face marketing online trebuie  stabilite clar obiectivele,  

cuantificate beneficiile pe care le-ar aduce o campanie de online marketing, 

cunoscuţi potenţialii clienţi pe internet, dacă este internetul un canal de 

comunicare pentru nevoile de business ale companiei. 

Marketing online poate fi măsurat, ceea ce înseamnă că activităţile care 

îl compun pot fi mai bine planificate, pot avea mai multe rezultate faţă de o 

activitate offline şi pot fi optimizate din mers, ştiind mereu impactul şi valoarea 

fiecărui element.Înainte de a porni o strategie de online marketing  este 

recomandată o analiză atentă a necesităţilor şi adaptabilităţii internetului la 

nevoile de business ale companiei. O companie care vrea să aibă succes în 

online marketing trebuie să abordeze acest tip de marketing ca pe o activitate 

permanentă şi nu ca pe o campanie punctuală. Primul pas ar trebui să fie un plan 

de marketing pe internet pe un an sau o componentă de internet a planului anual 

de marketing.Pe internet este necesară prezenţa cel puţin a unui site de 

prezentare. 

Nu mai este suficient doar un site, pentru că doar un procent minuscul 

din utilizatori interesaţi vor scrie direct numele site-ului în browser. Este nevoie 

de o prezenţă extinsă, respectiv în locurile în care utilizatorii se află deja în 

număr mare: motoare de căutare, site-uri generaliste, site-uri specializate, social 

media.Activităţile de marketing online nu vor substitui niciodată publicitatea, ci 

o vor ajuta să îşi găsească eficienţa.Pe internet se poate măsura mult mai uşor 

efectul publicităţii, însă este nevoie de investiţii şi de aplicarea instrumentelor 

potrivite. Pe internet pot fi create propriile canale de comunicare cu utilizatorii 

din grupul ţintă printr-un newsletter sau un blog propriu; se  poate participa la 

discuţiile dintre ei prin social media, sau putem fi prezenţi acolo unde suntem 

căutaţi prin publicitate în motoarele de căutare. 

Pentru a consolida prezenţa în online trebuie ales un nume pentru 

domeniu iar  numele domeniului trebuie să conţină cele mai reprezentative 

cuvinte cheie şi mai presus de orice trebuie să fie uşor de reţinut. Este 

importantăfocusarea pe publicul ţintă, cunoaşterea partenerilor de dialog, 

activitatea lor în mediul online, ce îşi doresc ei, ce caută ei la compania  noastră, 

care este comportamentul lor online, cine vă sunt concurenţii etc. 

O altă componentă cu greutate în consolidarea prezenței  online este 

vizibilitatea. Compania trebuie să fie ,,vizibilă” şi ,,disponibilă” – uşor de găsit, 

pe homepagetrebuie să se găsească toate datele de contact necesare: e-mail, 

număr de telefon, număr de fax, adresă, toate informaţiile necesare atât despre 

echipă, cât şi despre companie. 
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De asemenea este vitală existenţa un website de calitate ,,profesionist”. 

Website-ul trebuie integrat în restul activităţilor de marketing ale companiei. 

Eforturile de promovare online trebuie să fie în concordanţă cu cele din offline. 

Este foarte important ca website-ul să fie optimizat pentru motoarele de căutare. 

Un website, indiferent cât de bun ar fi, este lipsit de valoare dacă nu-l găseşte 

nimeni pe internet. Motoarele de căutare generează în jur de 60 – 80% din întreg 

traficul online.Conţinutul site-ului este bine să fie frecvent actualizat, trebuie să 

avem  în permanenţă ceva nou de spus. Internetul funcţionează după reguli 

diferite de alte canale media. Consecvența este și ea importantă,  activitatea 

online ar trebui să fie mereu în concordanţă cu cea offline. Este obligatoriu să 

fim  atenţi la ce se întâmplă cu traficul pe site-ul / blogul companiei, să vedem 

cine ne vizitează, cât timp petrece pe site / blog şi care sunt subiectele de interes 

deoarece internetul se schimbă rapid şi de aceea trebuie să fim în permanență 

conectaţi la noutăţile care apar în online. 
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DEZVOLTAREA COMPETITIVITĂŢII INDIVIDUALE 

ŞI DE GRUP ÎN FIRMA DE EXERCIŢIU 

 

Prof. Teodora PANŢIRU 
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Antreprenorul ideal este acela care posedă atât afacerea/afaceri, dar  şi 

cât timp liber vrea. Sună paradoxal, dar nu este aşa. A fi antreprenor şi veşnic 

ocupat, indică incapacitatea de a configura sisteme şi structuri care au scopul nu 

numai să-ţi ţină locul, dar chiar s-o facă mai eficient decât dacă ai munci în 

topmanagement 24 de ore pe zi. Antreprenorul ideal este cel care obţine 

maximum de rezultate cu minimum de muncă/implicare în management. În caz 

contrar antreprenorul devine captiv în afacere şi veniturile sale se plafonează, 

deoarece el nu mai poate să-şi facă timp pentru dezvoltarea de noi afaceri. 

        Oricare dintre noi am putea să-l depasim pe Bill Gates dacă am 

trăi…mii de ani. Deci singura problema reală a antreprenorului este cum să 

rezolve cât mai multe, în cât mai puţin timp. 

Adevărul e că fiecare afacere e ca un nou născut…are nevoie de părinte 

măcar până se pune pe picioare şi în perioada de mers de-a buşilea are nevoie de 

îndrumare, oarecum autoritară, cu sensul de măsurare responsabilă periodică a 

proceselor şi de dovedire a monitorizării părinteşti prin utilizarea zilnică, fie a 

unei laude, fie a unei mustrări a comportamentului angajatului din ziua 

respectivă. Deci nu se face o sugestie critică persoanei, ci 

comportamentului/acţiunii acesteia, deoarece ideal este să i se spună ca este o 

persoană pozitivă şi că se aşteaptă ca persoana să adopte un alt tip de acţiune/ 

comportament în viitor. Din pacate unii angajaţii focalizează pe maniera, 

deseori negativă, a celui care le critică activitatea şi nu pe carenţa pe care 

antreprenorul le-o aduce la cunostinţă…şi de aici povestea cu autoritarismul 

antreprenorului. 

          Cred că e nevoie să fii autoritar, sau mai degrabă mobilizator, pentru a 

ţine toată echipa în permanenţă conectată la 

drumul pe care îl are de parcurs. Dacă eşti 

excesiv de autoritar, cei din jur vor simţi ca 

drumul pe care îl alegi nu mai e al lor, e doar al 

tău şi vor înceta să mai aibă un scop comun. 
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          Sigur, nici democraţia nu e bună, nu poţi să supui la vot direcţiile 

strategice de dezvoltare.  

Deciziile îţi aparţin întotdeauna, dar trebuie ca să te consulţi cu toţi cei ce sunt 

afectaţi de ele. 

          Deși e greu să realizezi o delimitare între termenii de antreprenor, 

manager și lider,eu cred că obiectivul final al oricăruiconducător de 

companiieste de a deveni lider. Dse ridică anumite intrebări și anume: 

 cum devii lider? 

 ce alte valori consideraţi că mai are un antreprenor?  

 a cui este problema pe care o rezolva antreprenorul? 

        Este o problema a oamenilor, deşi aceasta remarcă poate părea evidentă, 

banală. Dar concluzia ar fi că antreprenorul este un excelent observator, în a 

vedea care sunt problemele oamenilor şi dedicat ca un doctor în a le rezolva, 

cu oricâte sacrificii. Mai este un element care este important şi anume acela 

legat de implicare şi entuziasm.  

     Sunt multe atribute care definesc un antreprenor:  

- să ai idei inovatoare,  

- să ai iniţiativă,  

- să fii capabil să-ţi asumi riscuri, 

- să înveţi din greşeli,  

- să fii problem-solving oriented.  

        Cred că un startup este în primul rand o poveste despre oameni, pentru 

că orice început este dificil, iar dacă echipa pe care o construieşti nu este decisă 

să îşi ducă treaba până la capăt, nu ai cum să reuşeşti.. 

     Asta este doar un punct de vedere, probabil sunt multe altele, nu putem 

pune la îndoială experienţele trăite de antreprenorii veritabili. Drumul către 

succes nu este unic. 

     Antreprenorul identifica foarte bine problemele oamenilor. Crede foarte 

tare în capacitatea sa de a le rezolva, îi poate antrena şi pe alţii in soluţionare şi 

are capacitatea de a se dedica acestui subiect.  

    Inițierea viitorilor antreprenori se face la orice liceu cu profil economic. 

Exemplific mai jos pașii urmăriți și coprdonați de profesorii specializați pe 

discipline economice. 

 Atelierul: Laboratorul tehnologic Marketingul afacerii, Mediul 

concurențial,Analiza pieței 

 Obiective:  
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1. Dezvoltarea spiritului antreprenorial; 

2. Îmbunătăţirea capacităţilor de comunicare: 

3. Interacţionarea elevilor din liceul nostru cu alţi elevi şi cu agenţii 

economici; 

4. Explorarea competitivităţii individuale şi de grup; 

5. Observarea paşilor specifici deschiderii unei firme. 

 Grup ţintă: elevii claselor a XI-a şi a XII a; 

 Resurse temporale: 33 de ore/an la clasa a XIa și 31ore /anla clasa a XII 

a; 

 Resurse materiale :autosponsorizare sau sponsorizare: 

 Scenariul activității :elevii învață pas cu pa ce trebuie să facă pentru a 

realiza o firmă: 

 Găsirea unui obiect de activitate din CAEN: 

 Identificarea unui nume 

potrivit firmei;  

 Înregistrarea pe platforma 

ROCT;  

 Stabilirea managerilor firmei; 

 Intervievarea colegilor pentru a 

ocupa anumite poziții în firmă; 

 Stabilirea organigramei; 

 Realizarea fișelor de post: 

 Realizarea siglei a materialelor promoționale: carte de vizită, pliant, 

catalog profesional  și creativ, calendar, semn de carte , banner, afiș, 

flyer, steguleț, obiecte imprimate-tricou, șapcă, ecuson, cană, 

baloane etc.  

 Stabilirea unui buget de venituri si cheltuieli; 
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 Identificarea posibilităților de participare la Târgurile firmelor de 

exercițiu; 

 Găsirea surselor de finanțare interne și externe;  

 Participarea efectivă la Târgurile firmelor de exercițiu; 

 Realizarea de tranzacții comerciale cu alte firme din liceu sau din 

alte licee. 

 Încheierea activității firmei. 

 Sugestii pentru debriefing: în catedrele de specialitate, pe site-ul 

liceului, în cadrul Cercurilor pedagogice , la ședințele cu părinții, în 

ședințele cu șefii claselor. 

 Rezultate obținute: obținerea de premii pentru: 

 Cea mai bună prezentare a firmei,  

 Cel mai bun stand, 

 Cel mai bun catalog creativ, 

 Cele mai bune materiale 

promoționale, 

 Cea mai bună ofertă, 

 Cea mai bună mascotă, 

 Cea mai bună prezrntare intr-o limbă străină,.etc. 

  Se observă că, în decursul timpului, o bună parte din elevii participanți 

și implicați cu entuziasm în activitățile firmelor de exercițiu, devin buni 

antreprenori și ne reprezintă cu mândrie în angrenajul complex al economiei 

naționale. 
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MARKETING RELAȚIONAL 

 Prof. Corina Elena STAFIE 

 

Marketingul relațional ce a apărut după anii `90, dar care s- a dezvoltat 

puternic după anii 2000, face legătura între noul tip de consumator și societate, 

redă sensul actului de cumpărare prin luarea în considerare a nevoilor și 

asteptărilor clienților. El se aplică atât consumatorului intermediar, cât și celui 

final, și constă într-o schimbare de optică în care satisfacția clientului devine 

prioritară și condiționează existența producătorului, dar și a vânzatorului, cu 

accent pe calitate și servire superioară. Obiectivul organizației devine orientarea 

spre diferite segmente de clienți, dezvoltarea corespunzătoare a canalelor de 

distribuție, scăderea costurilor intermediare astfel încât să se optimizeze 

performanțele financiare. 

Marketingul relaţional, o  politică şi un ansamblu de instrumente 

destinate stabilirii unor relații individuale  şi  interactive  cu  clienţii, 

furnizorii şi stakeholderii în vederea  creării  şi  întreţinerii  la  aceştia a 

unei atitudini pozitive  şi durabile cu privire la întreprindere, la produsele şi 

mărcile acesteia. 

Marketingul relațional vizează fidelizarea clienților, deveniți din ce în 

ce mai volatili, cu așteptări mai mari și mai greu de satisfăcut, precum și 

atragerea de clienți de pe noi piețe. Orientat spre consumator, marketingul 

relațional anunță sfârșitul erei macro-marketingului și începutul erei 

micromarketingului, prin înlocuirea strategiilor macro-segmentării cu cele de 

nișă.  

În principal, marketingul relațional se referă la cunoașterea adevăratelor 

cerințe ale clienților, economice, emoționale și morale și încercarea de 

satisfacere a acestora în condiții de profitabilitate. 

Semnificaţii ale marketingului relaţional: 

Marketingul relaţional deschide terenul unor aplicaţii mult mai nuanţate 

ale activităţilor clasice de marketing, reprezentând, în esenţă, o continuitate a 

acestuia din urmă, dar conferind şanse noi de reuşită, prin modul în care oferta 

răspunde exigenţelor, tot mai individualizate ale cererii. De fapt, marketingul 

relaţional reaşază, în câmpul decizional, locul legăturilor agentului economic cu 

toţi partenerii săi. 

Marketingul relaţional induce noi elemente în reuşita unei afaceri. 

Acestea se 
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referă la: 

-creşterea capacităţii de antrenare a tuturor actorilor pieţei într-un ansamblu de 

legături de durată, ce se intercondiţionează de manieră sistemică; 

-implicarea participativă, alături de producător, a purtătorului de cerere în 

conceperea bunurilor şi serviciilor destinate a-i satisface nevoile; 

Principalii factori ai apariţiei şi dezvoltării marketingului relaţional sunt: 

-presiunea concurenţială la nivel global (Hiper concurenţa); 

-schimbările tot mai rapide în comportamentul consumatorului; 

-eterogenitatea aşteptărilor clienţilor; 

-dezvoltarea tehnologică fără precedent ce permite globalizarea cererii şi 

cunoaşterea rapidă şi detaliată a purtătorilor acesteia (în timp real). 

Caracteristici majore  ale marketingului relaţional: 

-marketingul relaţional utilizează mijloace de acţiune individualizate şi 

interactive; 

-marketingul relaţional urmăreşte să obţină o schimbare sau o modificare 

durabilă a atitudinii clienţilor şi furnizorilor mai mult decât declanşarea 

imediată a cumpărării din partea lor. 

Avantaje ale marketingului relaţional 

-Câştigarea unui nou client costă de cinci ori mai mult decât satisfacerea şi 

fidelizarea unui client actual;  

-În medie, o întreprindere pierde în fiecare an cca. 10% din clientelă, dar există 

variaţii foarte mari în raport de ramură (branşă) sau de la întreprindere la alta; 

-Rentabilitatea unui client tinde să crească o dată cu vechimea relaţiei acestuia 

cu întreprinderea. În fapt un client fidel costă mai puţin în a fi servit, cumpără 

mai mult, realizează o publicitate pozitivă “din gură la ureche” şi uneori este 

dispus să plătească chiar mai scump;  

-Creştere cu 5% a fidelităţii clienţilor face să crească profitul în medie cu 50%, 

chiar dacă aceste cifre ascund disparităţi în funcţie de ramură sau de 

întreprindere: +40% în hipermarche-uri (cu toate că cifra de afaceri nu creşte în 

paralel decât cu 9%; +90% în asigurări. 

Obiective şi instrumente ale marketingului relaţional 

Obiective Mijloace de acţiune 

să-i cunoşti Baze de date: - furnizori; 

                       - clienţi; 

                       - alţi intermediari. 

să le vorbeşti 

 

Reviste ale consumatorilor; curier 

personalizat, site-uri; web; e-mail. 

să-i asculţi Serviciul clienţi; anchete în rândul 
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 clienţilor; centre de apel; site-uri 

internet  

să-i recompensezi Evenimente ; cărţi de 

publicitate;acordarea de bunuri 

să-i asociezi Forumuri; cluburi ale clienţilor. 

 

 

Limite ale marketingului relaţional: 

-multe tehnici ale marketingului relaţional se pot banaliza; 

-tehnicile relaţionale sunt puţin eficace când sunt folosite singure; ele se cer 

completate (nu înlocuite) cu mijloace mai profunde de fidelizare (legate de 

calitatea efectivă a prestaţiei); 

Comunicarea promoţională în marketingul relaţional dacă este univocă 

are o eficacitate scăzută. 

Întreprinderea care adoptă conceptul de marketing relațional își propune: 

-să identifice şi să cunoască cât mai bine propria clientelă; 

-să monitorizeze gradul de satisfacţie al clientelei; 

-să acţioneze în direcţia reducerii riscului perceput de client şi a nesiguranţei 

acestuia, că nu a făcut cea mai bună alegere; 

-să întreprindă cele necesare pentru fidelizarea clientului, cultivând o legătură 

pe termen cât mai lung cu aceasta; 

-să asigure satisfacerea complexă a cererii, în raport cu interesele de moment şi 

de perspectivă ale clientului; 

-să militeze ca procesul de ataşament al clientului faţă de prestaţia întreprinderii 

să-l orienteze pe acesta spre exclusivitate în cumpărare şi în consum. 

Orientarea spre client susţinută de marketingul relaţional îndreaptă 

activitatea de controlling, în mod evident, spre controlul profitabilităţii generate 

de relaţia cu purtătorii cererii. Clientul devine centrul de interes al eforturilor de 

marketing, iar semnificaţia sa pentru întreprindere îmbracă o dimensiune 

cantitativă nouă prin două concepte, tot mai frecvent întâlnite în teoria şi 

practica ţărilor dezvoltate: valoarea durabilă a clientului (customer lifetime 

value) şi profitabilitatea clientului (customer profitability).  
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ROLUL FINANŢELOR PUBLICE ÎN EVOLUŢIA 

SOCIETĂŢII 
 

 

Prof. Liliana PARASCHIV  

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Bârlad 

 

 
Rolul ce revine finanţelor în economie şi  societate decurge din 

conţinutul proceselor şi relaţiilor pe care acestea  le exprimă şi se concretizează 

prin efectele sau rezultatele generate de îndeplinirea fiecăreia dintre funcţiile 

îndeplinite, în condiţii concrete de desfăşurare a activităţii economice şi sociale. 

În raport cu conţinutul şi dimensiunile rezultatelor (efectelor) pe care le produc 

direct sau la realizarea cărora îşi aduc contribuţia relaţiile şi tehnicile financiare, 

poate fi caracterizat şi rolul îndeplinit de către finanţe.  

Se pot distinge mai multe direcţii de manifestare a rolului finanţelor, 

având în vedere procesele economice şi sociale pe care le mijlocesc sau le 

influenţează, începând cu contribuţia lor directă la realizarea procesului de 

repartiţie a produsului intern brut (PIB). Din acest unghi de abordare, este de 

remarcat că, încă de la începuturi, existenţa finanţelor a permis distribuirea şi 

redistribuirea în formă bănească a produsului creat în sfera activităţilor 

materiale pentru satisfacerea unor nevoi de resurse, atât în cadrul acesteia, cât şi, 

mai ales, în cea a activităţii nemateriale. Astfel, ca rezultat al îndeplinirii 

funcţiei finanţelor de repartiţie a PIB, concretizată prin constituirea şi 

distribuirea unei multitudini de fonduri băneşti, se realizează şi o realocare a 

resurselor între sfere de activitate şi în cadrul lor, între diferite domenii, ramuri 

şi subramuri ale economiei, corespunzător opţiunilor determinate de factori 

obiectivi sau subiectivi specifici stadiului de dezvoltare al societăţii.  

În contextul menţionat, constatăm că activităţile specifice sferei 

nemateriale care nu produc, în mod direct, valoare nouă şi nu-şi pot asigura 

resursele necesare propriului consum, nu s-ar putea înfăptui în absenţa 

redistribuirii în acest scop a PIB creat în sfera activităţilor materiale. Devine 

astfel necesară realocarea de resurse realizată, în prim plan, sub forma resurselor 

băneşti (financiare). Se poate admite, deci, că rolul ce revine finanţelor, în acest 

caz, se exprimă şi prin crearea unor condiţii favorabile funcţionării instituţiilor 

publice şi, în general, a entităţilor care nu-şi pot produce resursele necesare în 

propria activitate. În măsura în care activităţile respective sau serviciile prestate 

de către aceste entităţi se dovedesc a fi utile societăţii, realocarea resurselor 

destinate creării şi funcţionării lor trebuie considerată ca premisă indispensabilă 
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asigurată sub aspect financiar, prin îndeplinirea funcţiei de repartiţie (alocare, 

distribuţie) şi concretizând un aspect important al rolului finanţelor. 

Nevoile de utilităţi ce se manifestă, atât în sectorul public, cât şi în cel 

privat, impun uneori redistribuirea resurselor (prin intermediul finanţelor) chiar 

între ramuri sau subramuri ale economiei, considerată ca ansamblu al 

activităţilor materiale creatoare de PIB. În acest sens, de regulă, crearea şi 

dezvoltarea unor entităţi noi sau subramuri economice presupune alocarea sau 

realocarea corespunzătoare a resurselor, mai întâi, în formă bănească, reliefând 

rolul ce revine finanţelor în dezvoltarea economiei, care are ca premisă această 

redistribuire a resurselor.  

De asemenea, ca expresie a rolului finanţelor, se produc realocări de 

resurse, în primul rând, în formă bănească, între entităţile administrativ-

teritoriale, atunci când, în raport cu nevoile de funcţionare ale acestora resursele 

proprii sunt insuficiente, iar diferenţa poate fi acoperită pe seama redistribuirii 

resurselor acumulate la nivelul altor structuri administrative. 

Manifestarea rolului finanţelor, implicând şi procese de realocare a 

resurselor se exprimă şi prin redistribuirea acestora între membrii societăţii. Sub 

acest aspect, este revelator faptul că resursele prelevate de la populaţie pentru 

constituirea diferitelor fonduri băneşti (financiare) publice se depersonalizează, 

iar între contribuţiile aduse de fiecare persoană şi utilităţile de care ea 

beneficiază nu există o legătură nemijlocită, ceea ce favorizează redistribuirea 

resurselor între membrii societăţii şi realizarea unor obiective de ordin social. 

Prelevările mai mari de la persoanele cu capacitate contributivă mai ridicată 

asigură astfel satisfacerea unor nevoi ale persoanelor cu venituri insuficiente sau 

fără venituri. În mod deosebit, interesul sporit pentru acţiunile de domeniul 

protecţiei sociale manifestat de către autorităţile publice, bazat pe redistribuirea 

mai intensă a veniturilor şi implicit a resurselor, evidenţiază cu pregnanţă un alt 

aspect al rolului jucat de finanţe în societatea contemporană.  

De o mare importanţă se dovedeşte a fi rolul finanţelor ca expresie a 

influenţei reglatoare (stabilizatoare) exercitate asupra economiei, folosind în 

mod adecvat tehnicile şi instrumentele financiare, pentru a stimula sau 

restricţiona evoluţia diferitelor procese sau fenomene economice. În acest 

context se înscrie, de altfel, conceperea şi aplicarea unor mecanisme de 

influenţare a economiei de piaţă, urmărind atingerea unor obiective specifice 

faţă de starea în care se afl ă economia într-o perioadă sau alta. Astfel, rolul 

reglator în economie atribuit finanţelor se concretizează şi prin integrarea 

variabilelor valorice financiare în structura unor mecanisme sau în modele de 

creştere economică echilibrată şi dezvoltare durabilă a societăţii.  
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Reprezentativ, în acest sens, este cunoscutul sistem al stabilizatorilor 

încorporaţi, alcătuit din componente financiare, cum sunt impozitele, 

cheltuielile publice, asigurările sociale etc., menit să intre în acţiune pentru a 

contracara manifestarea factorilor perturbatori, destabilizatori, complinind 

deficienţe de funcţionare ale mecanismelor pieţei. Evidenţiind un rol major 

atribuit finanţelor publice, un asemenea sistem presupune integrarea acestor 

instrumente financiare în mecanismul economiei de piaţă de o manieră care să 

corecteze imperfecţiunile funcţionării acestuia, sporindu-i funcţionalitatea. În 

acest sens, Paul Samuelson consideră că "Sistemele noastre economico-bugetare 

moderne sunt structural dotate cu forţe de stabilizare automată foarte eficace. 

Ziua şi noaptea, indiferent dacă Preşedintele se află sau nu la Casa Albă, 

sistemul bugetar contribuie, aidoma unui resort, la neutralizarea factorilor de 

dezechilibru". 

În principiu, un asemenea stabilizator ar urma să intre în funcţiune cu 

un anumit impact asupra cererii, respectiv ofertei agregate. Astfel, considerând 

impozitul ca variabilă ce determină reducerea cererii de consum şi investiţiilor 

private (când impozitele se majorează) sau dimpotrivă, creşterea volumului 

investiţiilor şi consumurilor private (când impozitele scad), influenţarea 

dimensiunilor activităţii economice poate fi concepută a se produce ca reacţie 

automată la modificările operate asupra mărimii impozitelor. În acelaşi cadru, 

admiţând că în faza de declin economic nivelul şomajului creşte, scăderea 

impozitului devine factor de reducere a acestuia, antrenând creşterea cererii de 

consum şi a investiţiilor private, care creează locuri de muncă.  

Însoţit de o acţiune concomitentă prin intermediul cheltuielilor publice, 

un asemenea demers presupune creşterea acestor cheltuieli publice în perioade 

de declin economic şi reducerea lor în perioadele de boom economic, antrenând 

modificarea corespunzătoare a consumului şi investiţiilor publice. Prin creşterea 

cererii agregate (publice şi private) în perioadele de declin, efectul obtenabil 

posibil va fi sporirea producţiei şi ofertei (cu reducerea şomajului) şi, în final, s-

ar înregistra o creştere economică. Spre deosebire, în perioadele de 

supraîncălzire a economiei, cei doi stabilizatori ar urma să acţioneze în sens 

invers, prin ajustări adecvate ale mărimii lor constând într-o creştere a 

impozitelor şi reducerea cheltuielilor bugetare, cărora le corespunde scăderea 

cererii agregate, care va atrage după sine încetinirea ritmului producţiei, cu 

diminuarea ofertei.  

Aşadar, acţiunea acestor stabilizatori s-ar declanşa în corespondenţă cu 

fazele caracteristice evoluţiei relativ ciclice a economiei, în funcţie de anumiţi  

parametri prestabiliţi, astfel încât pe ansamblu să se menţină o tendinţă de 
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creştere economică, prevenind dereglările profunde, cu consecinţele lor 

economice şi sociale.  

În acelaşi context, se înscrie şi susţinerea prin mijloace financiare a unor 

programe de sprijinire a agriculturii sau cercetării ştiinţifice etc. Astfel, în 

situaţiile când cererea solvabilă scade şi consumul se reduce, iar preţurile 

produselor agricole se diminuează, guvernul poate achiziţiona o parte din 

recoltă, menţinând relativ constant nivelul cererii şi preţurilor pe piaţă. 

Dimpotrivă, în situaţia în care preţurile tind să crească prea mult, statul va vinde 

produsele achiziţionate, mărind oferta în raport cu cererea existentă şi 

contribuind la menţinerea relativ stabilă a nivelului preţurilor pentru produsele 

agricole.  

Folosirea instrumentelor financiare, în cadrul diferitelor mecanisme de 

reglare a vieţii economice şi sociale, este pusă pe seama doctrinei 

intervenţionist-statale, iar acestea au permis obţinerea de rezultate pozitive de-a 

lungul unei perioade semnificative, după criza economică mondială din 1929-

1933. Ultimele decenii ale sec. XX marchează, însă, unele reconsiderări şi 

conturarea unor soluţii menite să r ăspundă şi nevoii de contracarare a altui 

fenomen negativ (inflaţia) generat de apelul excesiv la aceste mijloace. Devenită 

un fenomen deosebit de periculos, inflaţia a impus limitarea acţiunilor bazate pe 

folosirea instrumentelor financiare, în cadrul preocupărilor de jugulare a 

presiunilor inflaţioniste.  

Rolul finanţelor în evoluţia societăţii poate fi apreciat, de asemenea, 

prin prisma impactului pe care îl are îndeplinirea funcţiei lor de control având în 

vedere contribuţia controlului financiar la îmbunătăţirea modului de 

administrare a resurselor şi rezultatelor obţinute la nivelul diferitelor entităţi 

economice şi sociale.  

Pe un plan mai larg, acest rol se concretizează şi prin combaterea 

consumului abuziv al unor produse dăunătoare sănătăţii oamenilor (de exemplu, 

majorând impozitele indirecte la aceste produse) sau prin susţinerea unor politici 

demografice raţionale, promovând un sistem adecvat de impozitare a veniturilor 

mai avantajos celor ce au în îngrijire copii sau acordarea de indemnizaţii ori 

alocaţii acestora, etc.   
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STRATEGII DE MARKETING ÎN REUŞITA UNEI 

AFACERI 
 

 
Prof. Anișoara MANOLACHE  

Prof. Amalia Luciana STAFIE 

Colegiul „Vasile Lovinescu”, Fălticeni, jud. Suceava 

 

 
 

Fiecare idee sau plan de afaceri are în spate o poveste, dar pentru ca 

aceasta să se transforme într-o poveste de succes, orice antreprenor are nevoie 

de o strategie coerentă și un plan bine realizat, pe care să-l respecte cu strictețe. 

Planul strategic, ca proces organizațional, nu înseamnă numai definirea unei 

direcții pe termen scurt sau mediu și lung, ci și decizii care implică resurse de 

toate felurile. Înainte de a face primii pași în afaceri, un antreprenor trebuie să 

aibă un răspuns clar la cel puțin trei întrebări: Ce facem? Pentru cine facem? 

Prin ce ne diferențiem? Pentru diferențiere trebuie exploatate toate avantajele în 

fața concurenței sau chiar evitarea competiției, prin găsirea unei nișe 

neexplorate. Acest lucru se poate realiza dacă antreprenorul are un plan de 

marketing bine fundamentat. În cadrul acestuia, bugetul de marketing poate 

reprezenta o adevărată bătaie de cap . 

În teorie există mai multe modalităţi de a stabili nivelul bugetului de 

marketing. Astfel: metoda bugetului disponibil care arată că dacă prin 

planificare se stabilește că se poate cheltui o sumă anume, atunci există tendinţa 

de limitare la suma respectivă şi de includere a cât mai multor activităţi de 

marketing în bugetul respectiv. Dacă se utilizează metoda obiectivelor, bugetul 

se stabileşte astfel încât să poată fi atinse obiectivele propuse. Prin metoda 

comparativă, se iau în calcul bugetele estimative ale competitorilor. Se poate 

aloca o sumă similară sau chiar mai mare decât cea a concurenţei. metoda 

procentului din vânzări se bazează pe premisa că dacă activităţile de marketing 

pot reprezenta maximum 5% din vânzări, pe măsură ce se realizează vânzările 

se economisesc 5% din vânzări pentru activităţi de marketing . 

În practică se întâlneşte şi situaţia bugetării combinate, prin care se 

stabilesc obiectivele, se ajustează suma şi se face comparaţia cu bugetele alocate 

de competitori. Odată stabilit , bugetul trebuie periodic urmărit, verificat şi 

revizuit. 

O altă componentă importantă a planului de marketing o constituie 

realizarea unui branding, adică: nume, logo, marcă semn sau simbol, un  produs 

faimos, un set de valori, reclamă,  o identitate sau  imaginea proiectată în mintea 

consumatorului. Se poate vorbi de un brand doar dacă entitatea respectivă a 

reuşit să se individualizeze în mintea celor cu care interacţionează . 

Una dintre condiţiile necesare dar nu suficiente pentru ca un produs să 
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devină ,,brand '' este ca produsul să aibă parte de o strategie de diferenţiere.  

Strategia de diferenţiere trebuie să fie coerentă şi să beneficieze de resurse 

acordate la ceea ce se întâmplă în jur (competiţia directă , indirectă ), altfel 

există riscul de întâlnire cu un alt jucător. Fără coerenţă, există riscul de a se 

crea confuzie în minţile celor cu care vrem să interacţionăm. Elementele 

esenţiale în construcţia de brand sunt: diferenţierea, constanţa, coerenţa și 

omogenitatea 

Construcţia unui brand presupune  parcurgerea succesivă a următoarelor 

etape: analiza, creația și managementul. În etapa de analiză se iau în considerare 

toţi factorii care contribuie la construcţia brandului: strategie de afaceri, piaţă, 

competiţie, consumatori, oportunităţi de piaţă şi de brand.  Etapa de creaţie 

oferă brandului personalitate, diferenţiere, coerenţă, omogenitate - prin strategie 

de brand şi comunicare şi apoi design. Ultima etapă este destinată activităţilor 

de lansare în piaţă, implementare, evaluare, învăţare, rafinare.  

În lansarea unui nou brand este recomandat a se evita câteva lucruri 

precum: planificarea lansării cu puţin timp înainte de intrarea pe piaţă, un plan 

de lansare ,,bătut în cuie'', atribuirea responsabilității lansării președintelui sau 

altor lideri ai companiei. Nimic nu este mai dezarmat pentru un consultant în PR 

sau marketing decât să aibă un client care să-l sune şi să-i spună ,,Avem un 

produs extraordinar ce va fi gata de lansare luna viitoare. Poţi să dezvolţi un 

plan de lansare până săptămâna viitoare ? '' 

De asemenea puține dintre lansările de noi produse decurg conform 

planului. Deseori intervin probleme în procesul de producţie iar distribuţia 

întârzie. Trebuie  elaborată  o  strategie de lansare flexibilă, menţinerea unui 

dialog permanent între echipa de comunicare şi cei care se ocupă de producţie, 

astfel încât calendarul campaniei de lansare să fie în concordanţă cu intrarea pe 

piaţă şi posibila apariţie a produsului în spaţiile de retail. Nu are niciun rost să 

facem o campanie de lansare a unui produs care nu va apărea pe rafturi timp de 

o lună de acum înainte din cauza unor probleme cu distribuția. 

Este cunoscut faptul că brand managerii sau product managerii sunt cei 

mai potriviți să se ocupe de coordonarea procesului de lansare. Implicarea și 

sprijinul CEO-ului, ale președintelui sau ale altor lideri sunt foarte importante 

pentru succesul lansării, însă suportul lor nu trebuie să aibă un caracter zilnic. Ei 

trebuie ținuți la curent cu tot ce se întâmplă ca să poată lua decizii și să se 

asigure că sunt alocate resursele necesare. 

O altă pârghie ce trebuie valorificată pentru reușita lansării unui produs 

o constituie angajații companiei. Angajații sunt cei mai buni ambasadori al 

brandului. Ei trebuie informați despre planul de lansare și trebuie pregătiți să 

vorbească despre noul produs cu familiile și prietenii lor. Este important ca 

aceștia ,,fideli pasionați” să fie implicați în strategia de lansare astfel încât să 

întărească ceea ce urmează să se spună când produsul ajunge în circuitul 

comercial, de afaceri și în presă. 

Importante sunt și numărul de potențiale canale media care pot să 

vorbească despre lansarea unui nou produs. Trebuie cunoscute informațiile de 
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ultimă oră despre fiecare canal media pentru a ne asigura că publicul acestuia 

este și publicul nostru. Nu trebuie omise canalele media online. 

Atenție deosebită trebuie acordată realizării unui plan de criză deoarece 

numărul de lucruri care pot să meargă prost când un nou produs intră pe piață 

este nelimitat. Trebuie luate în considerare toate greșelile posibile pentru ca 

planul de criză să poată furniza remedii pentru orice problemă s-ar ivi. 

Întotdeauna este mai bine să existe un plan de criză decât să se încerce 

încropirea unuia când se ivește o problemă majoră care amenință brandul.  

Nu trebuie ignorată nici importanța alegerii numelui. Chiar dacă acesta 

nu reprezintă totul în crearea unui brand de succes, alegerea neinspirată cu 

certitudine reduce din start șansele de câștigarea a unei poziții bune pe piață, Un 

nume ușor de reținut, care vorbește pe limba clienților respectivului produs, va 

funcționa ca o adevărată locomotivă, trăgând după ea și interesul sau dorința de 

achiziție a consumatorilor. 

Pentru alegerea numelui potrivit se studiază toată piața pentru a ne 

cunoaşte competiția, se poziționează compania pe piață, se stabilesc indicatorii 

după care se analizează un nume: relevanță, unicitate, sens, forță. De asemenea, 

se fac liste cu sute sau chiar mii de nume și apoi prin procese de selecție 

succesive pe baza indicatorilor stabiliți anterior se face o listă scurtă. Pentru 

numele din lista scurtă se verifică posibilitatea obținerii de marcă înregistrată pe 

piețele țintă. Cuvintele inventate sunt mai ușor de protejat decât cele găsite în 

dicționar. Numele poate fi folosit în campanii publicitare virtuale,  poate fi testat  

în focus – group - uri, se testează lingvistic, în cercetări de piață. 

 Trebuie evitate câteva greșeli ce pot fi făcute în alegerea unui nume. 

Astfel, lipsa sau insuficienta documentare despre brandurile concurente, duce la 

alegerea unor nume asemănătoare care nu fac decât să genereze confuzii în 

mintea consumatorilor; alegerea unui nume cu conotații negative sau a unor 

nume care nu comunică nimic sau comunică despre un brand cu totul altceva 

decât ceea ce reprezintă respectivul brand; lipsa protecției legale a numelui. Un 

nume neprotejat din punct de vedere legal este o investiție foarte riscantă, 

deoarece în orice clipă poate să apară o companie concurentă care să ceară 

interdicția respectivului nume pe o anumită clasă de produse. Toate aceste ,, 

câteva detalii” pot face diferența între o reușită sau eșecul unui plan de 

marketing. O altă componentă a unui plan de marketing eficient o constituie 

promovarea. 

Este deja cunoscut faptul că strategiile de promovare a produselor și 

serviciilor pe piață sunt foarte diverse și mari consumatoare de resurse umane 

dar mai ales financiare - cu toții știm cât de mult costă un minut de publicitate în 

radio sau televiziune. 

Pentru un antreprenor, ale cărui resurse de promovare sunt limitate în 

comparație cu cele pe care le are la dispoziție o corporație este vitală găsirea 

unor alternative care să presupună un buget redus. 

A apărut astfel conceptul de guerrilla marketing, folosit pentru prima 

dată de Jay Conrad Levinson în cartea sa ,,Guerrilla marketing” în care descrie 
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această metodă ca fiind o formă de marketing, promovare și publicitate cu 

costuri extrem de reduse sau fără cost. Unii l-au numit marketing 

neconvențional, alții au spus că este un marketing extrem de agresiv. Față de 

marketingul clasic există numeroase diferențe care fac guerrilla marketing-ul 

accesibil unui număr mare de companii. Iată câteva metode de guerrilla 

marketing: 

Exersarea şi îmbunătăţirea capacităţii de a vorbi în public. Trebuie să  

vorbim despre domeniul nostru de activitate, fără să cerem bani, în cluburi, 

reuniuni sau organizații ale comunității locale. Este important să fim bine 

informaţi pentru a putea răspunde direct la toate întrebările iar dacă nu putem fi 

de ajutor îi orientăm pe cei interesați către cineva capabil să răspundă. 

De asemenea ţinere periodică a unei rubrici în diferite publicații. Este 

posibil ca publicația respectivă să nu ne plătească, însă ne va da posibilitatea ca 

la sfârșitul articolului să ne semnăm și să menţionăm numele firmei pe care o 

conducem. 

Este bine de ştiut că trimiterea unei felicitări clienților și cu alte ocazii 

decât de sărbători poate avea un efect mai pregnant în mintea clientului. Toată 

lumea trimite felicitări de Crăciun, Paște și acestea se pierd printre teancurile de 

multe alte felicitări. Dacă trimitem în schimb o felicitare cu ocazia primei zile 

de primăvară, vară, toamnă, iarnă ori  felicităm un client fidel cu ocazia 

absolvirii facultății de către fiica sa cu siguranţă îl vom surprinde plăcut. 

Așadar, trebuie să vorbim mult despre afacerea noastră în toate mediile 

offline/online, în orice conjunctură şi să fructificăm toate oportunităţile. Dacă nu 

o facem noi, nimeni altcineva nu o va face.    

Rezumat 

Fiecare idee sau plan de afaceri are în spate o poveste, dar pentru ca 

aceasta să se transforme într-o poveste de succes, orice antreprenor are nevoie 

de o strategie coerentă și un plan bine realizat, pe care să-l respecte cu strictețe. 

Planul strategic, ca proces organizațional, nu înseamnă numai definirea unei 

direcții pe termen scurt sau mediu și lung, ci și decizii care implică resurse de 

toate felurile. Înainte de a face primii pași în afaceri, un antreprenor trebuie să 

aibă un răspuns clar la cel puțin trei întrebări: Ce facem? Pentru cine facem? 

Prin ce ne diferențiem? Pentru diferențiere trebuie exploatate toate avantajele în 

fața concurenței sau chiar evitarea competiției, prin găsirea unei nișe 

neexplorate. Acest lucru se poate realiza dacă antreprenorul are un plan de 

marketing bine fundamentat. În cadrul acestuia, bugetul de marketing poate 

reprezenta o adevărată bătaie de cap . 

În teorie există mai multe modalităţi de a stabili nivelul bugetului de 

marketing. Astfel: metoda bugetului disponibil, metoda obiectivelor, metoda 

comparativă, metoda procentului. În practică se întâlneşte şi situaţia bugetării 

combinate, prin care se stabilesc obiectivele, se ajustează suma şi se face 

comparaţia cu bugetele alocate de competitori. Odată stabilit, bugetul trebuie 

periodic urmărit, verificat şi revizuit. 

O altă componentă importantă a planului de marketing o constituie 
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realizarea unui branding, adică:nume, logo, marcă semn sau simbol, un  produs 

faimos, un set de valori, reclamă,  o identitate sau  imaginea proiectată în mintea 

consumatorului. Se poate vorbi de un brand doar dacă entitatea respectivă a 

reuşit să se individualizeze în mintea celor cu care interacţionează . 

Una dintre condiţiile necesare dar nu suficiente pentru ca un produs să 

devină ,,brand '' este ca produsul să aibă parte de o strategie de diferenţiere.  

Strategia de diferenţiere trebuie să fie coerentă şi să beneficieze de resurse 

acordate la ceea ce se întâmplă în jur (competiţia directă, indirectă), altfel există 

riscul de întâlnire cu un alt jucător . Fără coerenţă, există riscul de a se crea 

confuzie în minţile celor cu care vrem să interacţionăm. Elementele esenţiale în 

construcţia de brand sunt: diferenţierea, constanţa, coerenţa și omogenitatea 

Construcţia unui brand presupune  parcurgerea succesivă a următoarelor 

etape: analiza, creația și managementul. În etapa de analiză se iau în considerare 

toţi factorii care contribuie la construcţia brandului: strategie de afaceri, piaţă, 

competiţie, consumatori, oportunităţi de piaţă şi de brand.  Etapa de creaţie 

oferă brandului personalitate, diferenţiere, coerenţă, omogenitate - prin strategie 

de brand şi comunicare şi apoi design. Ultima etapă este destinată activităţilor 

de lansare în piaţă, implementare, evaluare, învăţare, rafinare.  

În lansarea unui nou brand este recomandat a se evita câteva lucruri 

precum: planificarea lansării cu puţin timp înainte de intrarea pe piaţă, un plan 

de lansare ,,bătut în cuie'', atribuirea responsabilității lansării doar președintelui 

sau altor lideri ai companiei. 

Nu trebuie ignorată nici importanța alegerii numelui. Chiar dacă acesta 

nu reprezintă totul în crearea unui brand de succes, alegerea neinspirată cu 

certitudine reduce din start șansele de câștigarea a unei poziții bune pe piață, Un 

nume ușor de reținut, care vorbește pe limba clienților respectivului produs, va 

funcționa ca o adevărată locomotivă, trăgând după ea și interesul sau dorința de 

achiziție a consumatorilor. 

Este deja cunoscut faptul că strategiile de promovare a produselor și 

serviciilor pe piață sunt foarte diverse și mari consumatoare de resurse umane 

dar mai ales financiare - cu toții știm cât de mult costă un minut de publicitate în 

radio sau televiziune.  Pentru un antreprenor, ale cărui resurse de promovare 

sunt limitate în comparație cu cele pe care le are la dispoziție o corporație este 

vitală găsirea unor alternative care să presupună un buget redus. 

A apărut astfel conceptul de guerrilla marketing, folosit pentru prima 

dată de Jay Conrad Levinson în cartea sa ,,Guerrilla marketing” în care descrie 

această metodă ca fiind o formă de marketing, promovare și publicitate cu 

costuri extrem de reduse sau fără cost. Unii l-au numit marketing 

neconvențional, alții au spus că este un marketing extrem de agresiv. Față de 

marketingul clasic există numeroase diferențe care fac guerrilla marketing-ul 

accesibil unui număr mare de companii. 

Marketingul înseamnă iniţierea şi întreţinerea unui dialog – dialog care 

acum se poartă în mai multe medii şi cu mai multe categorii de  public. În mod 

natural, marketingul şi brandurile, în speţă, se mută acolo unde se află şi 
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publicul lor în cazul de faţă, pe internet. Așadar, marketingul online e tot 

marketing, doar canalul de comunicare se schimbă iar de aici decurg o serie de 

reguli şi concepte noi. 

Înainte de a face marketing online  trebuie  stabilite clar obiectivele,  

cuantificate beneficiile pe care le-ar aduce o campanie de online marketing, 

cunoscuţi potenţialii clienţi pe internet, dacă este internetul un canal de 

comunicare pentru nevoile de business ale companiei. 

Marketing online poate fi măsurat, ceea ce înseamnă că activităţile care 

îl compun pot fi mai bine planificate, pot avea mai multe rezultate faţă de o 

activitate offline şi pot fi optimizate din mers, ştiind mereu impactul şi valoarea 

fiecărui element. 
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REAL TIME MARKETING-UL CA FORMĂ ȘI 

INSTRUMENT AL PUBLICITĂȚII ONLINE 

 

Prof. Dorina URSAN 

Colegiul Tehnologic „Spiru Haret” Piatra Neamț 
  

 

Este ultimul trend în materie de marketing, ce presupune reclame 

influențate de mediu și audiență. De obicei brandurile mari folosesc real time 

marketing însă este important să nu uite să interacționeze cu clienții din social 

media. 

 Exemple de Real Time Marketing: 

  Renault, Pegas, Dacia, Ford și Flappy Birds (jocul Flappy Birds a ieșit 

prematur din scenă lăsând loc unor copii mai puțin reușite, mai multe branduri 

lansându-și propriile versiuni); 

  Gillette și Andi Moisescu (în noua campanie Heineken lansată în 

România Andi Moisescu a participat la o ședință foto purtând barbă, agenția 

care se ocupă de brandul Gillette a trimit acestuia un aparat de ras însoțit 

de un mesaj peronalizat); 

  Zuzu și Darie (Iulian Fecioru a postat pe contul său de Facebook o 

fotografie reinterpretată a copertei volumului ”Să nu uiți, Darie...” în varianta 

”Să nu uiți, Darie...Te rog ia 3 Zuzu!!!”, agenția care se ocupă cu promovarea 
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brandului Zuzu a trimis acestuia o ”copertă 3D” pe care erau înfățișate cele 3 

cutii de lapte dorite); 

 

 Lidl și săptămâna bunesciană (Ionuț Bunescu afirma pe contul său de 

Facebook: “Când o să mă fac eu mare, o să vreau Săptămâna Bunesciană la 

LIDL (doar cu ce-mi place mie)”, Lidl i-a trimis la birou un pachet cu produsele 

preferate) 

 

  KFC și Dom’ Profesor 

 (Bloggerul Ailenei Sorin, în același timp profesor de religie, a scris pe 

blogul său un articol referitor la răspunsul acordat unui elev la întrebarea ”Dom’ 

Profesor,care-i treaba cu postu’?” în care făcea referire la aripioarele picante de 

la KFC, Kfc a venit cu soluția); 

 KFC și relațiile serioase (Andrei 

Cătălin Ilie, un client KFC, a postat 

pe contul său de Facebook următorul 
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mesaj ” M-am îndrăgostit de produsele voastre și as vrea să îmi fie mereu alături 

... efectiv, iubesc crispyurile cu sos de usuturoi; există șansa unei relații 

serioase?”, iar KFC a răspuns: ”Credem că se poate înfiripa ceva :)” și a 

continuat cu ”Andrei din Ploiesti ne-a declarat dragostea sa pentru Crispy 

Strips. Noi i-am raspuns cu un bucket special pentru el.”); 

 Pizza Acrobatica din Cluj Napoca (au început cu #pharellshat, au continuat cu 

fail-ul rușilor de la ceremonia de deschidere a jocurilor olimpice, apoi cu 

modelarea blatului pe ritmul melodiei ”Happy”) 

 

 Real Time Marketingul nu e complicat, nu utilizează strategii 

sofisticate, ci este o comunicare simplă, cât se poate de naturală, bazată pe 

interacțiunea cu clientul și crerea emoției, care se bazează doar pe identificarea 

https://twitter.com/search?q=%23pharellshat&src=tyah&f=realtime
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oportunităților de comunicare cu clientul care să-i aducă un plus de imagine 

brandului. Compania trebuie să fie la locul potrivit în momentul potrivit și să 

acționeze. 
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*** http://mariussescu.ro/real-time-marketingul-e-fain/ 

*** http://www.manafu.ro/2014/03/topul-campaniilor-de-real-time-marketing-

in-2014/  
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68115179536.116051.100000290563117&type=1&stream_ref=10  

*** https://www.facebook.com/KFC.Romanias/posts/764732440223448  

*** https://www.facebook.com/KFC.Romania/photos/pb.117805098249522.-

2207520000.1394527931./780057612024264/?type=3&theater  

*** http://tvdece.ro/exemplu-real-time-marketing-facut-bine-cluj/ 
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IMAGINEA FEMEII ÎN PUBLICITATEA DIN 

EPOCA COMUNISTĂ 
 

Prof. Karina-Ingrid COJOCARIU 

Liceul „Vasile Contaˮ Tîrgu Neamț 

 
Spre deosebire de Epoca de aur a României, acum trăim într-o societate 

în care dispunem de foarte multă libertate, un mediu în care putem să ne etalăm 

creativitatea nemărginită.Vorbind despre Istoriei Publicității românești, nu 

putem să nu luăm în seamă o eră importantă prin care a trecut aceasta, și anume 

Publicitatea Comunistă din România. 

Tema publicității comuniste din România a ajuns în atenția specialiștilor 

abia în 2005, aceasta fiind ignorată în primii ani de după revoluție de către 

mediul academic.31 

  Publicitatea a suferit o scădere progresivă de activitate, odată cu 

instaurarea regimului comunist în România începând cu anul 1947. Indicele 

scăzut al publicităţii se datorează mijloacelor de producție și unităților 

comerciale care au fost naționalizate. Astfel, prin instituirea statului, nu mai 

exista o piață reală bazată pe concurență. Unde au dus toate acestea? La 

scăderea promovării produselor și a serviciilor. 

O definiție a publicițății o prezintă ca fiind opusă publicităţii capitaliste: 

”este un instrument pentru cucerirea pieţei şi pentru dezinformare, iar pentru 

seducerea pieţei, îmbracă de multe ori unele forme deşănţate, respingătoare. 

Publicitatea socialistă este raţională, educativă, cu scopul de a atrage atenţia 

consumatorului asupra unor produse.”32 

  În acest caz, publicitatea are rolul de a informa, persuada, și de a 

transmite informații referitoare la valorile socialismului românesc. Elementele 

publicității socialiste se regasesc atât în publicitatea clasică, cât și în publicitatea 

contemporană. Unul dintre exemple este sloganul, care este o formulă 

publicitară lapidară, concisă, uşor de reţinut şi care are drept scop atragerea 

atenţiei potenţialului client asupra mărfii sau serviciului oferit.33 

Domeniul publicității, în perioada comunistă, este marcat de rigorile 

economiei de tip socialist, iar legăturile cu tendințele internaționale în 

publicitate sunt întrerupte. 

De menționat este că în anul 1950 s-a înființat Societatea de Stat pentru 

Exploatarea Cărților Poștale, Ilustratelor, Portretelor și Tablourilor Populare 

SOTIL, un monopol prin care se exercită o cenzură totală asupra publicității sau 

                                                 
31  Delia Cristina BĂLAŞ (BALABAN). ” Publicitatea în ultimele două decenii ale 

perioadei comuniste” .Journal of Media Research, 3(11)/2011, p. 59. 
32 Pavel, T. ”Publicitatea şi reclama în comerţul socialist.” Ed. Ştiinţifică, București. 

1962 apud [2] Delia Cristina BĂLAŞ (BALABAN). ” Publicitatea în ultimele două decenii ale 

perioadei comuniste” .Journal of Media Research, 3(11)/2011, p. 59. 
33 Ibidem. p. 60. 
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a formelor de expresie. În 1951 ia naștere Editura de Stat pentru Imprimate și 

Publicații(ESIP), urmând ca după patru ani, în 1955, Secția de publicitate a 

Editurii Scânteia să devină o agenție de publicitate.34 

După anii ’50 dispar anunțurile și panourile publicitare, iar între timp 

războiul dusese la dispariția reclamelor luminoase ce alcătuiau un peisaj 

spectaculos din viața de noapte a Bucureștiului. 

Este eliminată orice fel de concurență, atât în rândurile clienților cât și 

în cele ale agențiilor de publicitate, prin înfiinșarea societății Pavoazarea 

Capitalei și a monopolului de stat în anul 1958.  

   Uniunea Cooperativelor de consum și Uniunea cooperației 

Meșteșugărești aveau în structura lor departamente de publicitate, care le 

mențineau imaginea și le reprezentau în teritoriu. Astfel de deaprtamente de 

publicitate existau și în structurile întreprinderilor comerciale  de stat, la nivel 

județean dar și național. 

Produsele românești sunt singurele la care se face publicitate în această 

perioadă, iar mărcile atât de cunoscute în percepția consumatorului român ajung 

să desemneze categoria de produse din care făceau parte, de exemplu „aragaz” 

pentru orice fel de dispozitiv de gătit, „carmol” pentru orice substanță folosită 

pentru frectie, „nivea” pentru orice fel de cremă cosmetică pentru față și mâini 

etc. 

Cu un sistem atât de restrictiv, singura formă de publicitate rămâne mica 

publicitate, ca o întoarcere în perioada „anunciurilor” din anul 1850. Spațiul 

publicitar este ocupat de apariția lozincilor, pancartelor, coperților și 

publicațiilor cu mesaj politic implicit sau explicit. 

Publicațiile Comerțul modern și Reclama Tehnică și Comercială au 

apărut în anul 1963 și afirmă că ”Filmul de reclamă” și ”filmul publicitar de 

televiziune” existau în România încă din 1962-1963, se difuzau la televizor și se 

proiectau la cinematograf. Primele reclame realizate de către I.S. Reclama 

Comercială (în număr de 15 în primul an de activitate), erau spoturi publicitare 

scurte, de 15-20 secunde, care promovau articole vestimentare, dulciuri, articole 

de plaja etc.35 

  Activitățile promoțional-publicitare din România și din străinatate erau 

coordonate de ”Colectivul Central pentru Reclama Comercială”, colectiv 

înființat în anul 1964. După constatarea că vânzările de mașini de spălat, 

frigidere și alte produse electrocasnice stagnează, a fost nevoie de o campanie 

de promovare. Pentru aceasta s-au tipărit 700.000 de ”fluturași-reclamă”, dintre 

care 400.000 au fost difuzați în țară, distribuiți în pachetele de cumpăraturi, iar 

300.000 au fost aruncați din elicopter deasupra a celor mai aglomerate pieţe din 

capitală. 

                                                 
34 Marian Petcu. ”Istoria Jurnalismului și a Publicității în România”, cuvânt înainte de 

Mihai Coman, București, Polirom, 2007, p. 156. 
35 Victor Boiko. ”Filmul Publicitar de televiziune”, Reclama și tehnică comercială, anul 

I, nr. 4, 1963, p.23. 
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În 1973 publicitatea românească a ajuns la o altă etapă și anume, se 

aplică ”sistemul reclamei socialiste”,  sistem în care sunt promovate valorile 

politicii partidului comunist cu privire la structurarea și raționalizarea 

consumului. Sistemului i s-a asigurat un cadru legislativ legal încă din 1972, 

când s-a adoptat legea cu privire la activitatea de comerț interior. 

Publicitatea comunistă a avut și ea ideile ei bune, și a lăsat în urmă 

câteva concepte pe care le găsim și în publicitatea românească din ziua de azi.  

Revenind la tema materialului, imaginea femeii în reclama comunistă, 

Chiar dacă în perioda comunistă era accentuată ideea egalităţii între femeie și 

bărbat, chiar și publicitatea relevă o distincţie clară în ceea ce privește rolurile în 

activitatea casnică. Cele mai multe dintre mesajele publicitare analizate relevă 

femeia în activităţi casnice. Casa apare ca un spaţiu al liniştii, confortului. 

Mașini de cusut, mașini de spălat, vase de gătit, aragaze, frigidere, mobilă, 

produse de curăţenie sunt toate prezentate cu ajutorul unor chipuri feminine.  

Gospodinele se asigură că oferă întregii familii numai cele mai bune 

produse nu în ultimul rând prin intermediul magazinului Gospodina. Femeia 

este cea prezentată la cumpărături, în preajma copiilor sau în magazine cu haine, 

cosmetice şi articole de uz casnic. «Reţeta» bunei gospodine: un magazin bun 

(Almanah Scânteia, 1977). Femeia este prezentă alături de copii, participă activ 

și aproape exclusiv, dacă este să ne bazăm pe reclame la creșterea lor. Maşinile 

de cusut având nume de femei (Veronica, Camelia, Ileana) demonstrează că 

femeia are menirea de a se ocupa de coaserea îmbrăcămintei şi a celorlalte 

obiecte textile. Femeia socialistă este o femeie care pune accent și pe frumuseţe. 

Astfel ea este prezentă în reclamele pentru produsele de înfrumuseţare destinate 

ei. Vorbim aici de produse cosmetice, parfumuri, creme, dar și de îmbrăcăminte. 

Ipostazele în care este însă prezentate sunt departe de sexualizarea publicităţii 

pe care o trăim în prezent. Nu poate fi vorba nici măcar de nuditatea nonsexuală 

pe care o întâlnim astăzi atât de des la reclamele pentru gelurile de duș. Cele 

mai permisive din acest punct de vedere sunt reclamele pentru ciorapii 

pantaloni, unde se zăresc picioarele femeii, beneficiarul direct al acestor 

produse. Textul publicitar merge în cu totul altă direcţie: Orice record e doborât 

până la urmă. Doar ciorapul de Relon e într-una campion! (Almanah Scânteia, 

1975). În deceniul optzeci frecvenţa reclamelor în care sunt prezentate bunuri de 

larg consum scade. În condiţiile în care aceste produse erau din ce în ce mai rare 

în magazine, este evident că nu era loc pentru astfel de reclame. Femeia în 

perioada comunistă era prezentată și în ipostaza de femeie muncitoare, la lucru 

pe șantier, în fabrici și uzine. În almanahuri întâlnim reclame pentru marile 

combinate în care sunt prezente femei îmbrăcate în halat. Femei care conduc 

camioane sau utilaje. Există și foarte multe advertoriale în care sunt prezente 

femei. 

Prototipul femeii comuniste era tânăra puternică, aptă să muncească şi 

să se reproducă, iar stadiile dezvoltării identităţii feminine se rezumau la două: 

fetiţa jucăuşă, naivă, viitoare gospodină prin seturile de jucării propuse şi 

mama-muncitoare-gospodină care se îngrijeşte şi care îi îngrijeşte şi pe ceilalţi. 
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Se poate observa însă că reclamele nu urmăresc neapărat să obţină un profit, cât 

să câştige aprobarea ordinii dominante. Distanţându-se de reclamele vestice care 

făceau din corpul femeii cel mai frumos obiect de consum, reclamele comuniste 

scot în evidenţă rezultatul muncii, fragmentând imaginile spre a oferi o viziune 

amplă asupra produsului, dar nu din perspectiva celei care îl prezintă, ci prin 

lentila unui act de control. 

Dincolo de a fi o ideologie egalitară, comunismul românesc a devenit o 

povară, femeile fiind supravegheate de la locul de muncă şi familie, până în 

intimitate. Tema înfrumuseţării este strict legată de obiectificarea corpului 

femeii, cultul igienei şi obsesia tinereţii. Într-o reclamă la parfumul Dalia – 

„Parfumul tinereţii, frumuseţii, feminităţii. Parfumul dumneavoastră!” – apare 

un tablou în al cărui prim-plan este o femeie elegantă într-o rochie de culoarea 

daliei, coafată minuţios şi cu o sticluţă de parfum în mână. Privirea este însă 

centrată asupra planului secund în care un tablou cu o ramă elegantă şi luxoasă 

înfăţişează o femeie cu o coafură similară şi un model asemănător de rochie 

(doar că aceasta este neagră). Utilizarea parfumului Dalia dă o notă distinsă 

celei care îl utilizează, astfel că ideea de prosperitate, bunăstare şi elitism este 

sugerată pentru a completa seria produselor de igienă personală şi 

înfrumuseţare. Faptul că un obiect altfel costisitor este la îndemâna tuturor 

femeilor din România aduce un plus de încredere în sistem. 

Rafinamentul, accesul la cele mai noi produse, nu numai cosmetice, ci şi 

de îmbrăcăminte, poate fi privit 

ca o deschidere, emancipare sau 

confort, elemente extrem de 

sugestive consolidării unei noi 

ordini. Un exemplu în acest sens 

poate fi reclama la ciorapii de 

nylon, proaspăt apăruţi pe piaţă 

şi de mare succes: „Orice record 

e doborât până la urmă… Doar 

ciorapul de Relon e întruna 

campion!”. Îmbrăcată în ciorapul 

din fibră sintetică (o reuşită a 

industriei chimice) şi o rochie 

scurtă, pozând provocator pe un 

cub, femeia este aplaudată de 

alte două fete pictografiate, 

entuziasmate de imaginea din prim-plan care este reală (fotografiată).36 

Tema spaţiului casnic este exponenţială pentru analiza statutului femeii 

în cadrul familiei. Casa apare ca un spaţiu al liniştii, confortului şi bunei 

dispoziţii, având o amfitrioană: soţia. Ea apare ca stăpână a casei, bărbatul fiind 

prezentat ca un oaspete care nu are tangenţă cu gătitul, spălatul, amenajatul sau 

                                                 
36 https://revistacariere.ro/inspiratie/actual/imaginea-femeii-in-reclama-comunista/. 
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creşterea copiilor. Treburile casnice sunt prezentate în reclame ca fiind 

adevărate răsfăţuri pentru femei, o tânără îmbrăcată elegant şi tunsă după ultima 

modă, fiind extrem de entuziastă arătând cu mâna dreaptă spre un aragaz plasat 

într-un plan uşor îndepărtat. Mesajul postat între fată şi maşina de gătit prezintă 

o muncă obositoare şi rutinantă ca pe o adevărată desfătare: „Bucătăria a devenit 

o plăcere de când am cumpărat maşina de gătit Carpaţi”. Fără a fi o plăcere în 

doi în cadrul 

familiei, gătitul este 

impus femeii care îşi 

păstrează şi în 

comunism rolul 

tradiţional, acela de 

„hrănitoare” a 

familiei. 

Universul în 

care femeia se 

desăvârşeşte este 

prezentat drept 

apartamentul 

familial pe care ca 

soţie are îndatorirea 

de a-l amenaja. 

Tonul reclamelor 

este expansiv şi 

induce ideea unei 

cuceriri epocale a 

spaţiului 

extraterestru: 

„Cucerirea spaţiului 

nimic mai simplu! 

Transformaţi-vă 

locuinţa într-un 

univers original, plin 

de fantezie şi stil. 

Specialiştii noştri vă 

stau la dispoziţie.”. 

Departe de a fi 

vorba despre expansiunea în cosmos la care ne duce cu gândul prima afirmaţie, 

reclama înfăţişează o tânără „dezorientată” care poate primi ajutor de la 

specialişti (bărbaţi) pentru a-şi mobila universul, adică apartamentul. 

Gospodinele se asigură că oferă spre degustare întregii familii numai cele mai 

bune produse, de aceea, spiritul gospodăresc feminin este indus, valorificat şi 

internalizat încă din copilărie. Viitoarea ocupantă a bucătăriei, deocamdată şoim 
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al patriei, testează biscuiţi şi napolitane, asigurând că 

acestea au un gust deosebit. 

Alăturată temei spaţiului casnic, apare tema 

femeii muncitoare, poate cel mai vehiculat subiect al 

propagandei comuniste. Femeia muncitoare în 

industria grea, pozează zâmbitoare cu un rulment în 

mână ca şi cum ar prezenta un obiect de lux.  

Obiectificarea corpului feminin era foarte 

accentuată, tinerele fiind utilizate pe post de obiecte 

estetice în cele mai neaşteptate împrejurări, 

considerându-se că sunt menite să atragă. Sugerând 

fineţea şi lejeritatea – „Folosind uleiurile PECO 

maşina Dumneavoastră va merge ca un fulg” – sau disponibilitatea (femeia 

rezemată sexy pe o pompă de benzină) produselor petrochimice, corpul şi 

mimica femeii garantează facilitatea de a fi obţinute şi întrebuinţate. 37 

Pictograme cu tinere atrăgătore sunt utilizate de asemenea pentru telegramele de 

lux sau pentru serviciile telefonice interurbane care afişează o telefonistă ce 

aduce a Marilyn Monroe. Considerate furnizoare ale plăcerii, dar totodată 

oameni ai muncii, femeile făceau parte dintro categorie ingrată supusă dublei 

zile de muncă: la serviciu (munca remunerată) şi acasă (munca neremunerată); 

ambele obligatorii. Prima impusă de Partid, cea de-a doua transmisă de tradiţia 

patriarhală. 

Tema propagandei ilustrează o egalitate în ceea ce priveşte obedienţa 

faţă de Sistem. Accesul la ideile, concepţiile şi cunoştinţele politice era similar. 

În reclama la un televizor, un bărbat şi o femeie împing cot la cot un cărucior în 

care se află o fetiţă şi un băieţel, dar şi un televizor, pe care toţi patru îl sorb din 

priviri. 

Femeia reală era pusă în umbră de femeia ideală, întruchipată de 

gospodina atrăgătoare, mereu veselă şi plină de viaţă, mamă desăvârşită a mai 

multor copii şi muncitoare înfocată care îşi depăşeşte norma. În mod real 

sintagma „a se place” atribuită femeii nu avea acoperire. Ea se complăcea într-

un sistem nedrept care o exploata dublu şi faţă de care trebuia să facă dovada 

devotamentului total. 

Considerate mijloace de propagandă şi control, reclamele comuniste 

sunt pline de simboluri ale ineficienţei şi terorii, dezvăluind o utopie modernă în 

care rolul femeii era subevaluat din punct de vedere politic, dar supraevaluat din 

punct de vedere al atribuţiilor familiale. Internalizând faptul că este un obiect al 

privirii masculine şi al supravegherii Partidului, femeia îşi controla gesturile, 

fizicul şi conduita pentru a se supune astfel instrumentelor de putere şi control. 

Discursul general al tehnologiilor de gen şi curentul ideologic dominant 

şi-au pus amprenta asupra imaginii femeii care era prezentată antagonic; fragilă 

                                                 
37   https://www.auto-bild.ro/stiri/cum-aratau-reclamele-la-peco-comunism-

137322.html/attachment/peco7-2. 
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şi atrăgătoare, cu toate acestea fertilă, posesoare a unor forme pline, sănătoasă, 

îngrijită şi dedicată muncii. Modelele de identitate feminină pe care produsele 

media le propun reflectă de altfel o manieră simplistă de înţelegere a calităţilor, 

nevoilor şi aspiraţiilor femeii. 
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COMERŢUL EXTERIOR AL ROMÂNIEI ÎN 

PERIOADA COMUNISTĂ 

Prof. Simona-Elena BĂLAN 

Liceul „Vasile Contaˮ Tîrgu Neamț 

 

„Comertul exterior al unei tari ne va da oglinda cea mai sigura a starii sale 

economice. Prin exportul sau va arata puterea de productie a poporului; prin 

obiectele importate se va vedea pana intru cat acest popor este economiceste 

de alte popoare.” 

                                                                                      (A.D.Xenopol-1880) 

 

De-a lungul perioadei 1950-1989 imaginea Romaniei din punct de 

vedere economic se schimba radical. Incep sa se produca aproape toate bunurile 

industriale in aproape toate regiunile tarii. De la 4% exporturi de masini, utilaje 

si mijloace de transport in 1950 se ajunge la 30% in 1989, de la 1,3% exporturi 

de marfuri industriale de larg profilului economiei din „agrar” consum in 1950 

la 18% in 1989, iar pe de alta parte importul de bunuri de larg consum a coborat 

deliberat de la 10% in 1950 la 3% in 1989. Se poate spune ca a fost realizata 

transformarea profilului economiei din agrar in industrial-agrar. În anul 1960, 

România exporta bunuri în valoare de 717 milioane dolari, şi importa bunuri în 

valoare de 699,7 milioane dolari, înregistrând astfel un excedent comercial de 

17,3 milioane dolari. 

Au urmat apoi 21 de ani în care am înregistrat constant deficite, acestea 

cumulând 11,6 miliarde dolari în perioada respectivă, însă în 1981, exporturile 

au ajuns la 12.6 miliarde dolari, iar importurile la 13,45 miliarde dolari,  

În 1981, România a intrat în încetare parţială de plăţi, fapt care l-a 

determinat pe Ceauşescu să forţeze exporturile pentru a aduce valută în ţară cu 

orice preţ. În acelaşi timp, importurile au fost reduse la minimul necesar, astfel 

că în perioada 1982-1989, comerţul exterior a generat un excedent 8,9 miliarde 

dolari, bani cu care datoria externă a fost platită în întregime. 

Unde exportăm: în ultimul an de comunism, exporturile au totalizat 

10,5 miliarde dolari, suma împarţită astfel: 6% SUA, 4% Africa, 22% URSS, 

12% Germania, 30% tarile din CEE, 9,5% Italia, 16,5% restul lumii. 

Ce exportăm în 1989: mâncare (4,2% din total exporturi), combustibili 

(18%), fier si otel (11%), masini si echipamente de transport (28%). 

In 1989, deschiderea economiei noastre spre exterior si trecerea ei la 

mecanismele de piata impun intensificarea participarii Romaniei la 

organizatiile si organismele economice internationale, precum si la sistemele 

multilaterale de reglementare a comertului. 
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La formarea, in anul 1989, a excedentului contului curent pe relatia 

devize convertibile a contribuit continuarea unor exporturi de produse 

romanesti neeficiente, cu un curs de revenire cu mult peste cel mediu de 20.08 

lei/dolar, realizat in anul 1989, cum ar fi: televizoare alb-negru- 52.18 

lei/dolar, radio-receptoare- 57.82 lei/dolar, lampi electrice cu incandescenta- 

38.58 lei/dolar, pasta de tomate- 38.50lei/dolar, covoare mecanice plusate- 

37.4 lei/dolar si altele, precum si limitarea importului numai la materii prime, 

materiale si combustibili pentru productie. 

 

 

 

In anul 1989, din activitatea de prelucrare a titeiului din import- 15.3 

milioane tone, in valoare de 1.8 miliarde dolari- pentru export de produse 

petroliere, au ramas la 31 decembrie 1989 obligatii de plata catre furnizorii 

straini in suma de 402.6 milioane dolari. Aceste obligatii de plata urmau sa fie 

achitate partial din stocul de produse petroliere destinate exportului, care dupa 

evidentele Intreprinderii de Comert Exterior Petrol-export-import si a 

randamentelor raportate in anul 1989, are la 31 decembrie 1989 de 928.1 mii 

tone- aproximativ 141 milioane dolari. 

Ca urmare a masurilor adoptate imediat dupa 22 decembrie 1989, in 

perioada de prelungire a executiei bugetare s-a decontat din “fondul pentru 

subventionarea diferentei dintre valorile in lei ale exporturilor si importurilor 
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Romaniei la preturile si tarifele interne formate ale legii si valoarea externa a 

acestora, transformata in lei la cursul comercial” suma de 9.1 miliarde lei, 

reprezentand influente financiare rezultate prin exportul unor marfuri in anii 

1988-1989. 

Din punct de vedere al exportului Romaniei pe locuitor, in anul 1988, 

comparativ cu celelalte tari europene, Romania detine locul 22 cu un export de 

aproximativ 450$ pe locuitor. In anul 1988 aceasta medie era de peste patru ori 

mai mica decat media tarilor europene si de circa opt ori mai mica decat media 

statelor dezvoltate din Europa. 

In ceea ce priveste principalii indicatori ai economie nationale a 

Romaniei de-a lungul perioadei 1980-1989 cifrele se prezinta astfel: 

 

 

 

 Ceea ce marcheaza in mod deosebit inceputul transformarilor 

economice este scaderea exporturilor la aproape jumatate din valoarea anului 

anterior (1989). Aceasta avea loc pe fondul unei reorientari a fluxurilor de 

import/export care urma sa fie decisiva pentru noua configuratie a 

schimburilor noastre externe, dupa cum poate fi observat si tabelul care 

urmeaza: 

 

 

Directia geografica 

Exporturi catre... 

(% din total) 

   1989                       1991 

Importuri din... 

(%din total) 

 1989                        

1991 

Tarile est-europene    42.3                        27.4  43.5                         

26.2 

Tarile dezvoltate    41.5                        57.1  15.4                         

44.7 

Tarile in curs de dezvoltare    16.2                        15.5  41.1                         

29.1 

  

 

 1980 1985 1989 

Volumul comertului exterior  

 (milioane dolari valuta)  

Export 50 963 192 295 167 780 

Import 59 006 148 361 134 982 

Ponderea produselor manufacturate in 

volumul exportului (%) 

61.5% 67.7% 61.2% 

Vanzarile de marfuri cu amanuntul prin 

comert (lei/locuitor) 

9 598 12 192 12 843 
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In 1985, exportul si importul reprezentau 22%, respectiv 18% din 

valoarea produsului intern brut. 

Perioada de varf a dezvoltarii este denumita perioada inainte de 1990, in 

care structura economica este una dinamica si care evolueaza in sensul 

modernizarii sale. Astfel, in anii `80 exportul de produse manufacturate 

reprezinta 80% din total, iar importul de produse de baza reprezinta 60%din 

total, din care 50% il reprezinta materiile prime si combustibilii. 

Produsele manufacturate reprezinta in anul 1987 54.4% din exportul de 

manufacturate al tarilor Europei de Est, iar in ceea ce priveste tara noastra, ele 

detineau in 1981 cel putin 16.1% din exportul catre tarile industrializate, cifra 

comparabila doar cu cele ale grupelor “imbracaminte”-16.7% si  “produse 

siderurgice”-16%. 

Ca urmare a regimului aplicat inainte de 1990, in anul 1991, 50% din 

totalul tractoarelor produse si 47% din frigidere se exportau. La fel se exportau 

38% din motoarel electrice sub 0.25kw, 35% din autoturismele de teren si 28% 

din auotturismele de oras. 

Marfurile ce compun grupa “imbracaminte” detineau in 1989 impreuna 

cu “textilele, incaltamintea si articolele de piele” 26.6% din exporturile noastre 

de manufacturate catre tarile avansate, iar in 1990, numai primele doua grupe 

insemnau 26%. 

“Mobilierul de lemn” devine in 1991 cel mai important articol de export 

, in conditiile in care se exporta 53.8% din productie. 

“Produsele siderurgice” au inregistrat si ele o evolutie frumoasa in 

deceniul opt, detinand in prezent, in jur de 7% din exportul nostru pe piata 

OCDE. O pozitie comparabila detin si “produsele chimice”, indeosebi 

“ingrasamintele”-3.3% in exportul total din 1991, dar acestea se afla intr-un 

declin total. 

Daca realizam o ierarhizare a primelor zece, cele mai competitive 

industrii romanesti, asa cum erau ele la inceputul anilor `80, dupa criteriul 

ponderii detinute in importurile totale ale tarilor avansate, prezentarea ar fi 

realizata in urmatorul mod:”mobila”-2.39%, “ingrasaminte”-1.59%, 

“imbracaminte”-0.92%, “incaltaminte si articole din piele”-0.81%, “produse 

siderurgice”-0.73%, “masini agricole”-0.64%, “manufacturate din minerale, 

sticla, portelan, faianta”-0.47%, “elemente chimice si masini de prelucrare a 

metalului”-fiecare cu 0.29% si “produse din lemn si hartie”-0.25%. 

Din cele zece industrii enumerate mai sus, jumatate necesita folosirea 

intensiva a fortei de munca necalificate sau a resurselor minerale si agricole, in 

concluzie la export predomina produsele care folosesc intensiv forta de munca. 

Dimensiunile tot mai mari ale ramurilor industriale energointensive au 

determinat cresterea importurilor de energie. Astfel, in totalul resurselor din 

1989 importul de energie electrica este de 9.3% (fata de 4.3% in 1985), de 

carbune cocsificabil de 60% si de titei de circa 2/3. Per total importul de 

energie primara si transformata in balanta resurselor a fost de 39.2% (fata de 

28.2% in 1980). 
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Comertul exterior cu produse alimentare si agricole a inregistrat solduri 

excedentare in perioada 1970-1989, chiar in conditiile in care dotarea cu 

capital pe muncitor agricol, ca si productivitatea muncii au ramas 

nemodificate. 

Cu siguranta ca avantajele naturale, care la inceput pot insemna si 

avantaje in productie, nu ofera sine die si fara efort din partea celor ce detin 

avantaje comparative. Acest lucru este deja valabil in ceea ce priveste 

Romania, de vreme ce partea detinuta in 1990 de alimente si produse agricole 

in exporturile pe piata  OCDE era de sapte ori mai mica decat in Bulgaria, de 

cinci ori mai mica decat in Ungaria, de patru ori mai mica decat in Polonia si 

de doua ori mai mica decat in Republica Ceha si Slovaca. 

 In ceea priveste societatile comerciale cu sediul in strainatate, la 

sfarsitul anului 1989 erau inregistrate: 

-34 societati comerciale cu sediul in strinatate, dintre care 4 inactive si 4 

in lichidare; 

-29 societati mixte de productie si comercializare cu sediul in strinatate, 

dintre care 3 in conservare, 3 inactive si 3 in lichidare; 

-5 societati mixte de productie si comerciale cu sediul in Romania; 

-10 societati mixte bancare si de asigurari. 

          

 

 

 

 

 Capital social varsat 

de partenerii romani 

Rezultate financiare 

preliminate pe 1989 

Beneficii transferate 

in tara 

TOTAL 135.96 16.42 53.63 

Societati comerciale 

cu sediul in 

strinatate(34), dintre 

care: 

3.27 1.78 25.06 

-cu beneficii (23) 2.59 1.97 22.50 

-cu pierderi (3) 0.29 -0.19 0.52 

Societati mixte de 

productie si 

comercializare cu 

sediul in 

strinatate(29), din 

care: 

32.42 4.29 3.67 

-cu beneficii (6) 4.78 5.61 2.46 

-cu pierderi (6) 17.59 -1.32 1.19 
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Creanțe externe ale României 

 

Balanta creantelor si angajamentelor externe reflecta valoarea 

drepturilor de realizat si a obligatiilor de plati in valuta ale Romaniei, existente 

la 31 decembrie 1989, din relatiile de comert exterior si cooperare economica 

internationala si din alte activitati care genereaza drepturi si obligatii in valuta. 

Situatia creantelor si angajamentelor externe ale Romaniei, la 31 

decembrie 1989, se prezinta asfel: 

 

                                                                             -miliarde unitati 

valutare- 

 Devize convertibile 

-dolari SUA- 

Cliring valute est 

-ruble transferabile- 

31.XII.

1989 

Modificari fata 

de 31.XII.1988 

31.XII.

1989 

Modificari fata 

de 31.XII.1988 

a)Creante, total- din care: 5.22 +0.98 1.65 -0.03 

-din creditele acordate si 

documente de export in curs de 

incasare, din acestea: 

2.90 +0.12 1.02 +0.63 

-restante 1.05 +0.32 0.06 - 

-disponibilitati, din care: 2.06 +1.03 0.60 -0.06 

-in valute convertibile 1.84 +1.08 - - 

b)Angajamente, total-din care: 0.89 -1.71 0.65 +0.12 

-documente de import in curs de 

plata 

0.58 +0.20 0.18 +0.02 

c)Creante nete (a-b) 4.33 +2.69 1.00 -0.15 

 

Societati mixte de 

productie si 

comerciale cu sediul 

in Romania(5), din 

care: 

67.63 -9.20 11.47 

-cu beneficii (2) 8.28 0.52 2.5 

-cu pierderi (3), dintre 

acestea: 

59.35 -9.72 8.97 

OLTCIT 52.46 -9.18 - 

Societati mixte 

bancare si de 

asigurari(10) 

32.64 19.55 13.43 
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Creantele din credite acordate si documente de export in curs de 

incasare, in suma de 2900 milioane de dolari, sunt localizate, in principal, pe 

urmatoarele tari: Irak-1489.1 milioane dolari, din care 544.3 milioane dolari 

restante; Egipt-488.8 milioane dolari, din care 177.7 milioane dolari restante; 

Siria-158.1 milioane dolari, din care 15.6 milioane dolari restante; Sudan-135 

milioane dolari, din care 77 milioane dolari restante; Libia-90.2 milioane dolari, 

din care 33.8 milioane dolari restante; 

Creantele restante de peste 1 miliard dolari, in crestere fata de 

31.XII.1988, au fost cauzate de politica aberanta de a se efectua exporturi fara a 

exista conditii asiguratorii de plata: greutatile financiare ale tarilor in curs de 

dezvoltare partenere de comert exterior; interdictiile dictatoriale ca la 

reglementarea realizarii creantelor, partea romana sa poata importa bunuri de 

consum si alte produse manufacturate, care nu puteau fi re-exportate sau 

prelucrate in vederea exportului. 

La 31 decembrie 1989, rezervele internationale ale Romaniei erau de 

1.8 miliarde de dolari. 

La sfarsitul primului semestru al anului 2001 Romania avea de 

recuperat creante in valoare de circa 2 miliarde de dolari si 912.8 milioane ruble 

transferabile, care se reactualizeaza periodic cu valoarea dobanzilor. Aceste 

creante provin din relatiile comerciale si de cooperare ale Romaniei, desfasurate 

inainte de 31.12.1989, cu urmatoarele tari: Libia(14.9 milioane de dolari), 

Guineea (16.3 milioane de dolari), Mozambic (116.7 milioane de dolari), 

Angola (17.7 milioane de dolari), R.Congo(fosta Zair) (0.546 milioane de 

dolari) si R.P.Congo (1.44 milioane de dolari), Cuba (901.5 milioane ruble 

transferabile), R.P.D.Coreeana (8.2 milioane ruble transferabile) si R.Mongola 

(3.1 milioane ruble transferabile). 

Au fost intreprinse multiple actiuni pentru recuperarea acestor creante, 

tratative cu partenerii externi aflandu-se in diverse stadii de negociere prin 

intermediul  Ministerului Finantelor Publice, ofertele fiind analizate in cadrul 

Comisiei Interdepartamentale pentru recuperarea creantelor, din care fac parte si 

reprezentanti ai Ministerului Afacerilor Externe. 
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SOVROM-URILE SAU „JEFUIREA LEGALĂ A ECONOMIEI DE 

CĂTRE RUŞI” 

 
Prof. drd. Emanuel BĂLAN 

Liceul „Vasile Contaˮ Tîrgu Neamț 

 

“În timp ce germanii ne-au luat toate ouăle de la găini, rușii au mâncat 

mai întâi găinile și acum insistă să le dăm ouă”. (Constantin I. Brătianu) 

 

Odată cu instaurarea guvernului pro – sovietic dr. Petru Groza, în baza 

Convenţiei româno – sovietice semnată la Moscova la 25 mai 1945, se instituie 

oficiile economice judeţene, cu scopul colectării produselor agricole care urmau 

a fi livrate URSS-ului în contul despăgubirilor de război.1 Gheorghiu – Dej face 

în cursul anului 1945 o nouă călătorie la Moscova, între 4 – 13 septembrie, în 

cadrul unei delegaţii guvernamentale, unde primeşte asigurări din partea lui 

Molotov că trupele sovietice nu vor fi retrase din România „până ce nu va fi 

instalat un guvern comunist”.2 

Ca membru al delegaţiei oficiale a României la Conferinţa de Pace de la 

Paris, Dej a susţinut poziţia URSS-ului în privinţa României. La 20 februarie 

1947,  Dej s-a aflat în fruntea unei delegaţii care a semnat cu Uniunea Sovietică, 

la Moscova, Tratatul de comerţ şi navigaţie şi Acordul de schimburi şi plăţi 

pentru anul 1947 între cele două guverne şi implicit, intrarea economiei 

româneşti în sfera sovietică. În acest sens se înscrie şi înfiinţarea societăţilor 

mixte sovieto – române SOVROM. 

La 8 mai 1945, ministrul de finanţe, Mircea Durma, semna la Moscova 

acordul de colaborare economică şi de livrare reciprocă de mărfuri între 

România şi Uniunea Sovietică. De fapt, URSS dorea participarea la 

prospecţiuni, explorări şi exploatări petroliere şi metalifere; era interesată, de 

asemenea, şi de exploatarea, prelucrarea şi comercializarea lemnului, de 

transportul aerian şi navigabil şi de sistemul bancar.3  

În principiu, acordul stabilea că, la fondarea societăţilor, participarea 

celor două ţări să fie egală, dar sovieticii au reuşit să devină parteneri egali fără 

să aducă nimic sau aproape nimic la constituirea lor. 

Dacă partea română aducea atât producţia şi drepturile de producţie, cât 

şi capitalul financiar şi potenţialul tehnic şi uman, partea sovietică venea cu 

„fostele proprietăţi germane şi italiene” din ţară, adică instalaţii, maşini şi 

echipamente industriale capturate de Armata Roşie în România în 1944. 

Sovrompetrol şi Sovromtransport au funcţionat cu material „sovietic”, care era 

                                                 
1 M. Chiriţoiu – „Radiografia” unui stalinist, „Dosarele Istorieiˮ, nr. 3(8), 1997, p. 6.   
2 Ibidem.  
3 Florian Banu, Sovromurile – un mariaj de scurtă durată, „Magazin istoricˮ, nr. 2, 2003, p. 75.   
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de fapt românesc.4 Deşi născute moarte, unele au funcţionat câţiva ani, după 

care au dat faliment, iar altele au funcţionat până la retragerea ruşilor în 1958.  

La 17 iulie 1945 s-a încheiat o primă convenţie între guvernul român şi 

cel sovietic privind constituirea „Sovrompetrol”. Fiecare parte trebuia să 

contribuie cu 2,5 miliarde lei; România participa cu fondurile companiilor 

„Creditul Minier” şi „Redevenţa” şi de la variate câmpuri petroliere; partea 

sovietică venea cu echipament şi material de exploatare capturate în 1944. 

Directorul general, cel financiar, cel geolog şi alţi doi directori, din totalul de 

şase, erau sovietici.5 

„Sovrompetrol” s-a impus rapid în domeniul petrolier, deţinând în 1946, 

34 % din producţia naţională, iar timp de trei ani România a livrat Rusiei 

Sovietice 1,7 milioane tone petrol la preţul de 15 $ / tonă. Urmarea a fost 

falimentarea companiilor petroliere care livrau statului român petrol la un preţ 

foarte mic, dar nu şi a „Sovrompetrol”, care era subvenţionat de guvernul român 

în contul despăgubirilor de război.  

La 19 iulie, lua fiinţă „Sovromtransport” în domeniul navigaţiilor, apoi 

la 8 august Societatea de Transporturi Aeriene Româno – Sovietică „TARS”. În 

cele două companii,  URSS trebuia să contribuie cu vase, avioane şi material de 

transport, iar statul român să pună la dispoziţie instalaţiile portuare şi 

aerodromurile din România.6  

Pe 14 august s-a semnat convenţia de înfiinţare a Băncii Sovieto – 

Române „Sovrombanc”, înfiinţată „pentru finanţarea operaţiunilor în legătură cu 

schimburile comerciale dintre URSS şi România şi a operaţiunilor care vor fi 

făcute de către societăţile înfiinţate în România în baza convenţiei de colaborare 

economică dintre Regatul României şi URSS……, precum şi pentru efectuarea 

tuturor operaţiunilor bancare uzuale, permise băncilor române prin lege”.7 

Activitatea „Sovrombanc-ului” a cunoscut o dezvoltare continuă; suma 

bilanţurilor era, la 30 decembrie 1946, de 424 miliarde lei pentru Sovrombanc şi 

597,7 miliarde lei pentru celelalte bănci. Situaţia se schimbă în doar şase luni în 

favoarea Sovrombanc-ului – 3.621,7 miliarde lei faţă de 3.249,3 miliarde lei 

pentru celelalte bănci.8   

Referindu-se la constituirea acestor societăţi, Constantin I.C. Brătianu 

remarcă faptul că „în timp ce germanii ne-au luat toate ouăle de la găini, ruşii au 

mâncat mai întâi găinile şi acum insistă să le dăm şi ouă!”.9 Până în 1952, şi alte 

sovrom-uri au fost înfiinţate: Sovromlemn, Sovromchim, Sovromgaz, 

Sovromconstrucţii, Sovromasigurare, Sovromcărbune, ultimele fiind create în 

1952: Sovromutilajpetrolier, Sovromnaval şi Sovromcuarţ.10  

                                                 
4 Alexandru Cretzianu, Sovromurile sau cum a fost jefuită legal România, „Lumea Magazinˮ, nr. 

8(64), 1998, p. 68. 
5 Ibidem, p. 69. 
6 Florian Banu, art. cit., p. 76 . 
7 Ibidem, p. 77. 
8 Ibidem. 
9 Ibidem, p. 76. 
10 Ibidem p. 76 – 77; Alex. Cretzianu, art. cit., p. 68.   
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În 1954, printr-un comunicat comun româno – sovietic, se anunţa că 12 

sovrom-uri fuseseră cumpărate de guvernul român, ultimele fiind desfiinţate în 

1956 (Sovrompetrol, Sovromtransport şi Sovromcuarţ). Într-o convorbire avută 

pe data de 8 aprilie 1964 cu secretarul general al PC Englez, John Gollan, Dej 

vorbeşte despre colaborarea în cadrul sovrom-urilor astfel: „Noi am avut 

experienţă cu întreprinderile comune cu capitaliştii şi am avut experienţă cu 

Uniunea Sovietică. Aici numai Patriarhia nu era sovrom. Iniţiativa ţării nu exista 

[…]. Au mers atât de departe încât au pus chestiunea şi au obţinut să creeze aşa 

– numite societăţi mixte româno – sovietice, fără să aducă nici un fel de capital. 

Spuneau: să-mi daţi în chirie, în arendă. Şi aşa aveam sute de întreprinderi date 

în arendă. Devenisem nişte rentieri, numai că nu puteam să mergem la Paris să 

ne distrăm, să jucăm la curse de cai, cum făceau moşierii români înainte. 

Dacă nu ieşea beneficiu – şi cea mai mare parte din întreprinderi nu 

dădeau beneficiu, era un nivel foarte scăzut – trebuia să luăm din buget, să luăm 

impozite directe sau indirecte şi să alocăm o parte din buget pentru a acoperi 

pierderile, pentru a da beneficiu, cum scria în Convenţie. Şi această sumă, dacă 

era 100, 50 luai dumneata şi 50 rămânea la noi. Luam dintr-un buzunar 100 de 

lei, de la populaţie, o puneam aici, spuneam că este beneficiu, îi dădeam 

partenerului 50, luam 50 şi îl puneam dincoace. 

Adică transformam 100 în 50. Era o afacere bună. Poporul meu ştia 

asta. Şi trebuia încă să lăudăm aceste întreprinderi, să spunem în presă ce 

fericire……..”.11 

Linia aservirii Moscovei a continuat şi, la 10 martie 1947, se inaugura 

în capitală „Casa Prieteniei Româno – Sovietice”, iar I.V. Stalin este proclamat 

„cetăţean de onoare al României” la 21 martie. În cursul anului 1947 s-au mai 

deschis în Bucureşti „Muzeul Româno – Rus”, la 26 martie şi „Institutul de 

Studii Româno – Sovietice”, la 30 mai. În perioada 15 – 17 iunie 1947, Dej se 

află în fruntea unei delegaţii române la Moscova, unde a purtat tratative pentru 

importul unor cantităţi de cereale.12  

La 4 februarie 1948, guvernul român semna Tratatul de prietenie, 

colaborare şi asistenţă mutuală, valabil pe 20 de ani, care practic sovietiza 

România. Astfel de tratate au fost încheiate in cursul aceluiaşi an şi cu Bulgaria, 

Cehoslovacia, Polonia, Ungaria şi Iugoslavia (1947).13 

Într-un memoriu adresat prim-ministrului de atunci, Petru Groza, 

academicianul Onisifor Ghibu califica înființarea societăților mixte româno-

sovietice drept "un capitol al tragediei noastre de astăzi, camuflat sub firma 

prieteniei 'româno-sovietice' ". Cât despre activitatea lor, același Onisifor Ghibu 

considera că "sub acest nume benign, se duc în Rusia cele mai de seamă bogății 

de tot felul ale țării noastre, cu prețuri derizorii, în timp ce pe piețele noastre 

                                                 
11 Florian Banu, Ce vă trebuie sovrom? Nu ştiţi să prindeţi peşte?, „Magazin Istoricˮ, nr. 8, 2003, 

p. 80   
12 M. Chiriţoiu, art. cit.,  p. 7. 
13 Ibidem; Vlad Georgescu, op. cit., p. 269 – 270.   

https://ro.wikipedia.org/wiki/Petru_Groza
https://ro.wikipedia.org/wiki/Onisifor_Ghibu
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lipsesc cele mai necesare articole sau suntem nevoiți să le plătim înzecit mai 

mult decât plătesc pe ele sovietele".14 

În toamna anului 1954, 12 din cele 16 întreprinderi Sovrom active în 

acel moment au fost desființate, restul în următorii ani, până în 1956. Motivul 

lichidării a fost acela că sectorul socialist, de tip sovietic, era deja larg majoritar 

în economie. Pe 25 septembrie 1956, un comunicat din ziarul Pravda (reluat de 

Scânteia) anunța cedarea către Republica Populară Română a părții sovietice din 

Sovrom-uri.14 

În 1964, Gheorghiu-Dej, rememorând perioada în care sovromurile se 

înființau „pe bandă rulantă” în cele mai diverse domenii de activitate, afirma pe 

un ton glumeț: „Numai Patriarhia nu intra în sovromuri. Cercurile ziaristice și 

posturile de radio străine vorbeau chiar și de Patriarhie, că este sovrom-

patriarhie. Vai de capul patriarhului, nu mai prididea să răspundă, să convingă 

că el nu are nimic cu societățile mixte româno-sovietice, că aceasta este 

Patriarhie și biserica în România este autocefală”.15 

Ca urmare, în anii 1945-1946 documentele de arhivă nu consemnează 

decât criticile la adresa sovromurilor venite din partea opoziției politice, a 

reprezentanților anglo-americani în C.Al.C. și a unor oameni de afaceri români. 

Abia la începutul anului 1947, după ce-și consolidaseră pozițiile și 

obținuseră o minimă legitimitate prin câștigarea alegerilor din noiembrie 1946, 

factorii guvernamentali de la București îndrăznesc să formuleze primele obiecții 

asupra modului în care funcționau sovromurile.  

Acest lucru s-a petrecut pe parcursul tratativelor economice care s-au 

desfășurat la Moscova, în perioada 15 ianuarie - 20 februarie 1947, între o 

delegație română și una sovietică.16 Mai exact, în ședința comisiilor de 

colaborare economică din 28 ianuarie 1947 au fost abordate probleme legate de 

funcționarea sovromurilor. Cu acest prilej, partea sovietică a cerut 2 081 354 $ 

pentru produsele petroliere preluate de statul român de la „Sovrompetrol” în 

1946, 2 163 000 $ pentru acoperirea amortizării utilajului și suma de 2 500 000 

$ ca beneficiu de care a fost lipsită până la 1 ianuarie 1947 (era vorba de o sumă 

globală, deoarece, așa cum recunoșteau și sovieticii, suma exactă era imposibil 

de stabilit). 

Cu ocazia acestor negocieri, Ion Gh. Maurer a cerut cu insistență 

formarea unei comisii de supraveghere a sovromurilor și a dorit să se precizeze 

că sovromurile sunt societăți românești și că se supun jurisdicției românești ca 

orice alte societăți. Reprezentantul sovietic, vizibil iritat, a cerut să cunoască ce 

anume a determinat punerea acestei probleme. 

Maurer a folosit ca exemplu modul în care „Sovromtransport” utiliza 

devizele obținute fără să le predea Băncii Naționale, potrivit legilor românești și 

                                                 
14 Onisifor Ghibu, Chemare la judecata istoriei, Bucureşti, 1992, vol. I, p. 102-103. 
14 Adrian Cioroianu, Pe umerii lui Marx. O introducere în istoria comunismului românesc, Ed. 

Curtea Veche, Bucureşti, 2007, p. 71. 
15 A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R., Secţia Cancelarie, dosar nr. 16/1964, f. 75. 
16 A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R., Secţia Economică, dosar nr. 12/1947, f. 1-5. 
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potrivit propunerii sovietice de a împărți beneficiul în devize al sovromului între 

ambele părți. Al doilea argument, strecurat cu finețe, arăta că în România mai 

sunt și alte întreprinderi cu capital străin și, în conformitate cu clauza națiunii 

celei mai favorizate prevăzută în tratatul de pace de la Paris, ar trebui să li se 

acorde și lor același regim17 lucru neconvenabil politicește. Dezbaterile au fost 

destul de aprinse, dar s-au încheiat printr-un compromis care reprezenta pentru 

România un mic pas spre emancipare: protocolul asupra problemelor de 

colaborare economică între România și U.R.S.S., semnat la finalul tratativelor, 

avea o anexă care prevedea înființarea, conform art. 6 din Convenția din 8 mai 

1945, a unei Comisii permanente pentru chestiuni de colaborare economică între 

cele două țări. Aceasta trebuia „să asigure funcționarea normală a societăților 

mixte sovieto-române și dezvoltarea activităților, să coordoneze măsurile menite 

să înlăture neajunsurile în activitatea acestor societăți și să examineze toate 

chestiunile ce se vor ridica în legătură cu activitatea și interesele părților în 

aceste societăți”18 

Posturile de conducere au revenit într-o bună proporție unor cetățeni 

sovietici19iar aceștia au afișat, în numeroase cazuri, o atitudine lipsită de tact, 

jignind și chiar lovind pe unii angajați români. 

Astfel, organele polițienești semnalau în rândul angajaților de la 

„Sovromtransport” o stare de nemulțumire provocată de inginerii sovietici, care 

alcătuiau majoritatea corpului tehnic, aceștia înjurând și amenințând permanent 

personalul românesc20 O situație asemănătoare era semnalată, în noiembrie 

1951, și la „Sovromtractor” Brașov. Muncitorii români erau nemulțumiți de 

                                                 
17 Ibidem, f. 4. 
18 A.N.I.C., fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri (P.C.M.) - stenograme, dosar nr. 3/1947, f. 

13. 
19 Conform prevederilor statutare, conducerea trebuia să revină în măsură egală celor două părţi. 

De exemplu, la conducerea societăţii „Sovromcărbune” partea română desemna pe preşedintele 

Consiliului de Administraţie, iar partea sovietică pe vicepreşedinte. În schimb, conducerea 

executivă revenea unui director general sovietic şi unui director general adjunct român. Atribuţiile 

Consiliului de Administraţie erau foarte reduse şi mai mult formale, astfel că, practic, conducerea 

societăţii se realiza prin veriga executivă – directorul general. În conducerea societăţii, partea 

sovietică mai deţinea posturile de inginer şef, director financiar, şef Serviciu Planificare, şef 

Serviciu Producţie, şef Serviciu Financiar, şef Serviciu Muncă şi Salarii, mecanic şef, geolog şef, 

topograf şef. La trusturi, partea sovietică deţinea posturile de director şi de contabil şef – A.N.I.C., 

fond C.C. al P.C.R., Secţia Cancelarie, dosar nr. 7/1963, f. 16. În cazul societăţii 

„Sovromtransport”, personalul era alcătuit în proporţie de 99% din români, dar organigrama 

conducerii societăţii avea următoarea configuraţie: director general - I.P. Evdochiov, director 

general adjunct - C. Arzulato; directorul contabilităţii generale - Şiskin, şef serviciu investiţii - 

Dobreazco, şef serviciu planificare - Gagolev, şef serviciu juridic - I.A. Sergheev, director 

maritim - M. Korovicev, directorul Direcţiei Fluviale - Korocikin, director Direcţia Şantiere 

Navale - Rogaruev, inginer şef la Direcţia Şantiere Navale - A.V. Socolov, directorii Şantierelor 

Navale din Galaţi, Brăila, Turnu Severin, Olteniţa şi Constanţa erau „tovarăşii Sergheev, 

Bogancov, Jidaev, Gorcov şi Suhorocov” – Arhivele Naţionale ale României, Direcţia Judeţeană 

Galaţi, fond Sovromtransport (S.R.T.), dosar nr. 26/1947, 53/1949-1950, 93/1951, passim. 
20 Gheorghe Onişoru, România în anii 1944-1948. Transformări economice şi realităţi sociale, 

Bucureşti, 1998, p. 47-48. 
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comportamentul inginerilor sovietici: „tov. Pantelimanov a strigat la tov. 

maistru Baldin, în 15 septembrie, că nu este bun de conducător și a început să-l 

înjure pe rusește, față de muncitorii din secție. Tov. director general Lamanov a 

procedat la fel cu tov. Paiu, iar tov. Pantelimanov, la montaj general, a scuipat 

pe un muncitor în față, că nu a vrut să iasă afară, să monteze motoarele, spunând 

că este frig.”21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Ibidem. 
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TEORIA FACTORILOR DUALI (F. HERBERG).  

APLICAȚIE LA O UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

PREUNIVERSITAR  
 

 
Prof. dr. Ioan-Romeo ROMAN 

Liceul ”Vasile Conta” Tg.Neamț 

 

„Motivaţia este starea internă care determină un individ să se comporte 

într-un mod care duce la realizarea unor scopuri.”38  

 
Reuşita în orice activitate economică este asigurată, în mare măsură, de 

latura calitativă a factorului uman, de motivaţia acestuia faţă de munca realizată. 

Spre exemplu, în domeniul prestărilor de servicii, resursele umane sunt 

determinante pentru calitatea produselor furnizate pieţei şi pentru diferenţierea 

acestora pe piaţa acoperită şi nu numai. Practic, la nivelul fiecărei organizaţii, 

resursele umane se constituie ca principalul element creator şi coordonator al 

activităţii, influenţând decisiv eficacitatea utilizării resurselor materiale, 

financiare şi informaţionale disponibile. 

Accentuarea rolului resurselor umane nu determină o diminuare a 

rolului şi importanţei celorlalte resurse disponibile. Mixul managerial contribuie 

prin decizia coordonării tuturor resurselor la atingerea scopurilor economice 

vizate. 

În prezent, specialiştii şi cercetătorii din domeniul managementului 

resurselor umane au ajuns la concluzia că individul este mai mult decât o simplă 

componentă a factorilor de producţie, iar decizia în domeniul resurselor umane 

trebuie să ţină seama de o serie de caracteristici situate dincolo de calculului 

economic. Astfel, aceştia consideră ca pentru a performa, managementul trebuie 

să ţină cont de toate aspectele ce definesc personalitatea umană, abilităţile, 

cunoştinţele, aspiraţiile, trăsăturile de temperament şi caracter ale resursei 

umane. Apelând la motivare, managerii urmăresc, în esenţă, ca membrii 

organizaţiei să dezvolte anumite tipuri de comportament, considerate favorabile 

în atingerea obiectivelor proiectate şi dorite. 

Una din teoriile motivaţionale utilizate în managementul resurselor 

umane, asupra căreia o să mă aplec în rândurile de mai jos, este teoria motivării 

bazată pe un studiu al satisfacerii nevoilor şi al efectelor motivaţionale ale 

satisfacţiilor, numită teoria bifactorială a motivării, ce a fost elaborată de 

Frederick Herzberg. 

Frederick Herzberg a interogat 200 de subiecţi asupra momentelor în 

care s-au simţit deosebit de bine sau de prost în cu posturile pe care le deţineau. 

                                                 
38  Adriana Bădescu - Managementul resurselor umane: manualul 

profesionistului - Editura Brumar, Timişoara, 2008, pag. 18 
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Fiecare subiect a fost solicitat să descrie condiţiile care au stat la baza acestor 

sentimente.  

Bazându-se pe această cercetare, Herzberg a ajuns la următoarele 

concluzii: 

Dacă angajaţii sunt nemulţumiţi de lipsa anumitor condiţii de muncă, 

existenta acestora conduce în mod automat la o motivare puternică. Aceste 

condiţii au fost numite “factori de mentenanţă”, necesari pentru a menţine un 

nivel minim de satisfacere a nevoii angajatului. Astfel, au fost identificaţi zece 

factori de mentenanţă:  

a) politica şi administrarea companiei; 

b) supervizarea tehnică; 

c) relaţiile interpersonale cu supervizorul; 

d) relaţiile interpersonale cu superiorii; 

e) relaţiile interpersonale cu subordonaţii; 

f) salariul; 

g) securitatea postului; 

h) viaţa personală; 

i) condiţiile de muncă; 

j) statutul în societate. 

Al doilea tip de factori, numiţi “motivanţi“, conduc la nivele înalte de 

motivare şi satisfacţie profesională. Herzberg a identificat şase astfel de factori 

motivaţionali: 

a) realizările; 

b) recunoaşterea muncii; 

c) promovările; 

d) munca în sine; 

e) posibilitatea creşterii (împlinirii) personale; 

f) responsabilitatea. 

După cercetarea lui Herzberg, managerii plasează satisfacţia şi 

insatisfacţia în muncă la poli opuşi. 

Pornind de la această teorie, o să încerc să prezint un instrument de 

măsurare a satisfacţiei/insatisfacţiei percepută de un cadru didactic din 

învăţământul preuniversitar. 

Satisfacţie Factori de mentenanţă Insatisfacţie 

 Politica şi administrarea companiei 

(cadrul didactic îşi desfăşoară activitatea într-un 

mediu reglementat prin legile specifice educaţiei 

naţionale, ordinelor ministerului educaţiei şi 

metodologiilor specifice domeniului curricular 

sau extraşcolar din învăţământul preuniversitar. 

Gradul de satisfacţie va fi determinat de modul în 

care acesta percepe, în mod curent/zilnic, 

managementul exercitat de către 

directorul/directorii şcolii în relaţie directă. 
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Concret, acest factor poate fi caracterizat prin 

modul în care conducerea şcolii realizează 

planificarea şi coordonarea încadrării 

personalului didactic, normării, elaborării 

orarului, gestionării ofertelor curriculare, 

dezvoltării de produse şi servicii educaţionale noi, 

constituirii comisiilor metodice, utilizării 

resurselor umane, materiale, financiare, 

informaţionale şi al parteneriatelor educaţionale 

etc.) 

 Supervizarea tehnică vizează modul în 

care, prin expertiza managerială, se consiliază, se 

recunoaşte şi se apreciază realizarea obiectivelor 

organizaţionale, profesionale şi de dezvoltare 

personală ale cadrului didactic, care, la rândul 

lor, vor asigura competenţa, responsabilitatea, 

dezvoltarea profesională continuă şi suportul 

personal al acestuia. Putem implica în acest 

demers şi pe inspectorii şcolari de disciplină, pe 

profesorii metodişti, pe formatorii în cadrul unor 

programe de formare, pe auditorii ARACIP etc. în 

general ne referim la persoanele implicate în 

monitorizarea şi asigurarea calităţii educaţiei 

furnizate de unitatea şcolară. 

 

 Relaţiile interpersonale cu supervizorul 

sunt apreciate prin modul de manifestare al 

acestora: disponibilitate, agreabilitate şi 

profesionalism, atât în cadrul inspecţiilor şcolare 

precum şi în activitatea curentă de proiectare şi 

planificare didactică. 

 

 Relaţiile interpersonale cu superiorii 

vizează modul de realizare al colaborării pe 

verticală, director-cadru didactic sau responsabil 

de comisie metodică-profesor, din perspectiva 

resorturilor de comunicare şi relaţionare 

profesională şi interumană. 

 

 Relaţiile interpersonale cu partenerii 

educaţionali (elevi şi părinţi) sunt asigurate prin 

realizarea unor activităţi de informare şi 

consiliere a părinţilor (lectorate cu părinţii, 

adunări comune părinţi-elevi, comunicarea prin 

postă sau telefon, sau, mai nou, prin utilizarea 

catalogului electronic) şi elevilor. Relaţiile dintre 

profesor şi elevi se polarizează în sentimente de 
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simpatie, încredere reciprocă, sau, dimpotrivă, de 

antipatie, neîncredere şi chiar ostilitate. Am 

constatat şi cazuri când contactul educaţional 

dintre profesor şi elev nu trece de zona 

indiferenţei. Oricum, iniţiativa trebuie să aparţină 

profesorului, care trebuie sa dirijeze aceste relaţii 

şi să le structureze pe colaborare şi cooperare 

reciprocă. 

 Salariul ca venit compus din salariul de 

bază şi totalul sporurilor înregistrate (funcţia şi 

norma didactică îndeplinită, nivelul studiilor, 

grade didactice, titluri ştiinţifice, gradaţii, locul şi 

condiţiile specifice în care se desfăşoară 

activitatea). 

 

 Factorul securitatea postului trebuie 

abordat din două perspective: statutul de titular 

sau de suplinitor în învăţământ, pe de o parte, şi 

securitatea fizică, asigurată de unitatea de 

învăţământ, pe timpul activităţii didactice. 

 

 Viaţa personală cuprinde două 

aspecte: libertatea, care priveşte mai ales familia 

şi relaţiile intime, respectiv secretul acesteia. 

Acest drept este considerat un drept fundamental 

al omului. Conţinutul său este unul 

complex. Responsabilitatea morală a profesorului 

este una incalculabilă, aşadar, de cele mai multe 

ori viaţa personală a unui cadru didactic devine o 

galerie de tablouri, uşor de desluşit de elevi şi de 

colegii profesori. Aproape nimic nu mai este 

personal! 

 

 Condiţiile de muncă sunt stipulate în 

contractele colective de muncă încheiate la 

nivelul sistemului de învăţământ preuniversitar. 

Gradul de satisfacţie al profesorului este direct 

corelat cu modul în care acest contract se 

respectă la un moment dat. 

 

 Statutul în societate. „Profesorul este un 

actor desăvârşit care îşi are scena în sala de 

clasă, în curtea şcolii, în sala de sport sau oriunde 

îşi joacă rolul în faţa unor copii pentru a le arăta 
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misterele învăţăturii. Este cel care hrăneşte 

fantezia, explică trecutul şi imaginează viitorul” 39 

Dincolo de percepţia socială generală privind 

profesorul, fiecare persoană simte în mod 

subiectiv gradul de recunoaştere socială al 

activităţii sale. 

  

De cele mai multe ori aliatul profesorului în asigurarea unui grad ridicat 

de satisfacţie al factorilor de mentenanţă este sindicatul.  

Satisfacţia Factori motivanţi Insatisfacţia 

 Realizările în cariera didactica se 

concretizează, pe de o parte, prin gradul înalt al 

dezvoltării competenţelor metodologice, de 

comunicare şi relaţionare, psihosociale şi de 

management didactic, dovedit prin obţinerea de 

grade didactice sau titluri ştiinţifice şi, pe de 

cealaltă parte, obţinerea de premii şi distincţii, în 

calitate de autor al unor inovaţii didactice/lucrări 

ştiinţifice sau metodice, sau coordonator al unor 

elevi care au obţinut premii la olimpiade şi 

concursuri şcolare. 

 

 Recunoaşterea muncii poate fi 

caracterizată prin aprecierile curente exprimate 

la nivel social despre munca profesorului la 

catedră şi ex schola sau de valoarea gradaţiilor, 

premiilor sau indemnizaţii obţinute de pe urma 

activităţii didactice. 

 

 Promovările vizează traseul creşterii în 

cariera didactică (de la statutul de cadru didactic 

debutant la cel de… ministru al educaţiei) 

 

 Munca în sine, vocaţională, nu admite 

decât un singur răspuns: Da.  

 

 Posibilitatea creşterii (împlinirii) 

personale vizează raportul dintre ideea iniţială 

despre profesie/cariera în învăţământ şi poziţia, 

la un moment dat, determinată de factorii de 

sprijin sau perturbatori ai evoluţiei în cariera 

didactică. 

 

 Responsabilitatea percepută ca impact, la 

nivel social, al propriei activităţi  

 

 

                                                 
39  http://www2.ziarul21.ro/index.php/opinii/de-la-cititori/13082-profesor-in-

societatea-contemporan (accesat 9 ianuarie 2018) 

http://www2.ziarul21.ro/index.php/opinii/de-la-cititori/13082-profesor-in-societatea-contemporan%20(accesat
http://www2.ziarul21.ro/index.php/opinii/de-la-cititori/13082-profesor-in-societatea-contemporan%20(accesat
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Specialiştii în domeniul managementului resurselor umane apreciază că 

această teorie poate fi aplicată, cu rezultate pozitive, în special pe categoriile 

profesionale cu un înalt grad de pregătire profesională: ingineri, profesori, 

medici etc.  

Până la urmă, o astfel de strategie poate fi implementată la nivelul 

unităţii şcolare tocmai pentru a oferi o imagine analitică a tuturor 

componentelor care descriu factorii de mentenanţă şi factorii motivaţionali din 

activitatea profesională. 
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ROLUL JOCULUI ÎN DEZVOLTAREA 

CREATIVITĂŢII ELEVULUI 
 

 
Profesor învăţământul primar, Lăcrămioara APOSTOAE 

Liceul ,,Vasile Conta” Tîrgu Neamţ 

 

 
Moto: „Copilul râde: înţelepciunea şi iubirea mea e jocul.”  Lucian 

Blaga 

 

            În perioada preşcolară jocul este activitatea dominantă care 

conduce spre formarea, dezvoltarea şi restructurarea întregii activităţi a 

copilului. S-a observat că preşcolarul este o fiinţă deosebit de activă iar jocul 

satisface în cel mai înalt grad trebuinţele copilului de mişcare, de exprimare, de 

realizare a năzuinţelor şi dorinţelor pe care nu le poate satisface în plan real. 

Jocul este un minunat mijloc de cunoaştere şi autocunoaştere, de exersare a unor 

capacităţi de socializarea primară, de antrenare a capacităţilor cognitive şi de 

exteriorizare a emoţiilor şi sentimentelor. 

 Deşi este un mijloc de relaxare şi distracţie, jocul are 

importante funcţii instructiv-educative. El contribuie prin conţinutul său 

obiectual sau logic la dezvoltarea intelectului. 

 „Jocul reprezintă activitatea, forma fundamentală de învăţare, 

mijlocul de realizare şi metoda de stimulare a capacităţii şi creativităţii 

copilului, ca un drept al acestuia şi ca o deschidere spre libertatea de a alege, 

potrivit trebuinţelor proprii”. (Ministerul Educaţiei şi Cercetării, p.194) 

 Când copilul se joacă cu alţi copii, el învaţă să respecte reguli şi 

algoritmi ce constituie temeiul conformării la normele de comportare socială şi 

morală. Învaţă să împartă jucăriile cu alţii, să colaboreze cu coechipierii îşi 

dezvoltă altruismul, spiritul de echipă, comunicarea cu ceilalţi prin urmare 

devine mai sociabil, mai tolerant faţă de cei din jur, mai atent la dorinţele şi 

sugestiile celorlalţi. Interpretarea de roluri îl apropie de viaţa socială a adulţilor. 

 În preşcolaritate combinate jocul şi învăţarea contribuie la 

dezvoltarea psihică a copilului. Bazată pe asimilarea şi sedimentarea 

cunoştinţelor, învăţarea conduce la elaborarea unor comportamente noi care 

satisfac mai bine necesităţile de adaptare ale copilului. În cadrul grădiniţei prin 

intermediul jocului se transmit cunoştinţe, se formează priceperi şi deprinderi. 

Deci jocul şi învăţarea se află într-o strânsă legătură cu finalitate instructiv-

educativă. Copilul dispune de o mare capacitate de a se juca şi de a învăţa în 

acelaşi timp. Îmbinarea judicioasă a elementelor de joc cu cele de învăţare, 

constituie un mijloc important de pregătire a copilului pentru activitate şcolară. 

Cel care favorizează aspectul informativ al procesului de învăţământ cât şi 

aspectul formativ al acestuia este jocul didactic. Utilizat în contextul activităţilor 
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preşcolare are o particularitate esenţială: el îmbină armonios elementul 

instructiv cu cel distractiv. Învăţând prin joc copilul se distrează în acelaşi timp. 

Jocul didactic face trecerea copilului de la activitatea dominantă de joc la cea de 

învăţare. Aşadar prin joc copilul învaţă iar prin intensificarea învăţării se ating 

nivelurile de dezvoltare pe plan psihic şi implicit tipuri superioare de joc.  

 Creativitatea este sinonimă cu gândirea divergentă capabilă să 

rupă continuu schemele experienţei. E creativă o minte totdeauna în lucru, 

totdeauna pornită să întrebe, să descopere probleme unde alţii găsesc răspunsuri 

satisfăcătoare, nestingherită în situaţiile fluide în care alţii presimt numai 

pericole, capabilă de judecăţi, autonome şi independente, care respinge ceea ce 

este codificat, care manipulează din nou obiecte şi concepte fără să se lase 

inhibată de conformisme. Toate aceste calităţi se dezvoltă şi se manifestă în 

procesul creativ.  

 Stimularea spiritului creator constituie o necesitate în 

învăţământul românesc, mai ales în contextul schimbărilor actuale datorate 

reformei. Preşcolaritatea reprezintă vârsta la care este imperios necesară 

stimularea potenţialului creator al copiilor, necunoscut sau neexprimat încă, prin 

cunoaşterea şi stimularea atitudinilor şi prin mobilizarea resurselor latente. 

 De la preşcolarul care păşeşte plângând pragul grădiniţei până 

la adolescentul copleşit de temeri şi de nemulţumiri, acţiunile întreprinse de noi, 

cadrele didactice, tind spre formarea unei personalităţi active şi creatoare.  

          Un învăţământ care se vrea integrat în Uniunea Europeană, 

urmăreşte – ca noutate în România – individualizarea instruirii copiilor, tratarea 

lor diferenţiată, încurajarea celor care au nevoie de ajutor, proiectarea 

strategiilor de stimulare a interesului copiilor pentru afirmarea de sine şi pentru 

instruirea conform nevoilor şi capacităţilor fiecăruia, pregătirea de nivel 

superior al educatoarelor care să le permite înţelegerea complexă a situaţiilor de 

învăţare. Derularea activităţilor trebuie să fie flexibilă dacă este necesar, chiar în 

momentul desfăşurării o activitate să aibă un element de noutate, de neprevăzut, 

în funcţie de situaţia dată, preponderentă având activităţile integrate, 

interdisciplinare. Un element esenţial al învăţământului îl reprezintă evaluarea. 

Evaluarea iniţială se realizează la începutul anului şcolar sub forma unor texte şi 

aplicaţii, pentru a identifica nivelul cunoştinţelor a deprinderilor şi abilităţilor, 

pentru a determina în funcţie de profilul grupei, ritmul exersării abilităţilor. 

Evaluarea continuă se realizează permanent, cu scopul de urmări procesele, 

rămânerile în urmă a copiilor eficienţa activităţilor desfăşurate.  Se realizează 

prin : portofolii, afişarea lucrărilor, aprecieri verbale, serbări. Evaluarea 

sumativă se realizează la finalul semestrelor şi al anului şcolar, când se 

caracterizează grupa în ansamblu. 

 Legislaţia în vigoare atrage atenţia respectării „Drepturilor 

Copilului”, obligând guvernul şi organizaţiile civile să respecte drepturile 

copilului, în contextul standardelor internaţionale cu privire la participarea, 

accesul, calitatea educaţiei, oferta serviciilor sociale necesare protecţiei 

copilului. 
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 Calitatea educaţiei reprezintă baza devenirii umane într-o lume 

morală, civilizată şi plină de respect faţă de copil. 

 „Cadrul didactic prin statutul său, prin îndatoririle şi obligaţiile 

cei revin, capătă o nouă valoare: aceea de agent al schimbării – pe care trebuie 

nu numai să o conştientizeze, ci să şi-o asume cu responsabilitate şi să şi-o 

exercite cu fermitate”. (Mihai, M., 2007, p.5). 

 Integrarea grădiniţei în sistemul învăţământului general trebuie 

privită cu încredere şi considerată un pas prin care pot fi ameliorate o serie de 

probleme înregistrate pe verticala sistemului (abandon, analfabetism, delicvenţă, 

etc.). 

Condiţiile practice de trecere la înfăptuirea acestui demers sunt create şi 

vor fi în continuare îmbunătăţite. 

Este important ca jocurile să reflecte conţinutul intern al unei noi 

activităţi-învăţarea, să conştientizeze semnificaţia socială a învăţării. La această 

vârstă sunt întâlnite două tipuri de învăţare: învăţare didactică şi învăţare 

socială. Învăţând prin joc, copilul trebuie să se distreze în acelaşi timp. 

Îmbinarea elementului distractiv cu cel distractiv duce la apariţia unei stări 

emotive complexe, care stimulează şi intensifică procesele de dezvoltare 

psihică.  

          Cuvântul creaţie cunoaşte mai multe sensuri, nu numai literare, 

nu numai teologice, dar şi obiectiv naturale, pe când „creativitatea” este acceptat 

şi extins mai ales ca un termen din sfera activităţii omului şi a societăţii 

omeneşti. Termenul de „creaţie” suferă competiţii tot mai strânse a unor termeni 

ca „descoperire”, „inovaţie”, „invenţie”, „originalitate”. Prin „creaţie” înţelegem 

procesul de producerea bunurilor materiale, sociale, a valorilor culturale şi 

spirituale, totodată denumim „produsul”, opera ca atare. (Ţopa, L., 1980, p. 145) 

Pentru copil, orice activitate este joc : „ jocul este munca, este binele, 

este datoria, este idealul vieţii. Jocul este singura atmosferă în care fiinţa sa 

psihologică poate să respire şi în consecinţă poate să acţioneze.” (Claparède, E., 

1975, p.54)  

 Prin joc, copilul învaţă cu plăcere, devine interesat faţă de 

activitatea ce se desfăşoară, cei timizi devin cu timpul mai volubili, mai activi, 

mai curajoşi şi capătă mai multă încredere în capacităţile lor, mai multă 

siguranţă şi rapiditate în răspunsuri. Datorită caracterului, conţinutului şi 

structurii lor, jocurile sunt numeroase şi variate. Clasificarea lor a fost şi este o 

problemă importantă la baza căreia stau criterii bine formulate.  
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INTEGRAREA DIGITALIZĂRII ÎN PROCESUL 

INSTRUCTIV- EDUCATIV 
 

Prof.i.p. Anișoara BIȚEANU 

Liceul Tehnologic Economic Administrativ, Piatra Neamț 

 

 
Educația modernă se adaptează  din ce ce în ce mai mult la toate 

avantajele oferite de inovațiile tehnologiei de comunicare și digitalizarea 

informațiilor atât în direcția procesului educativ, al schimbului de informații, cât 

și în comunicare și evaluare.   Tinerii de astăzi se implică în procesul educativ 

mult mai activ atunci când se utilizează sisteme moderne (manuale digitale, 

comunicarea profesor – elev, elev-elev în timp real, utilizarea platformelor de 

instruire și evaluare, participarea la conferințe și cursuri în mediul virtual). 

Accesarea acestor materiale și mijloace pe dispozitive moderne – tablete, 

laptopuri cu acces la Internet permanent fac sistemul de educație mult mai 

atractiv și mai apropiat de tineri care sunt ”dependenți” de aceste dispozitive. 

Competențele digitale sunt tot mai cerute în ultimii ani în toate domeniile. 

Comisia Europenă consideră competențele digitale printre cele opt competențe 

cheie necesare absolventului în contexul societății bazate pe cunoaștere. 

Sistemele de educație digitalizate sunt implementate pe așa-zisele platforme de 

e-Learning.  

E-learning reprezintă utilizarea unor resurse ale Tehnologiei 

Comunicațiilor și a Informației(TIC) în procesul instructiv educativ (predare, 

evaluare, comunicare, în timp real). Resurse fizice – calculator, tablete, 

telefoane inteligente. Resurse software- aplicații pentru realizarea unor lecții, 

teste. Resurse virtuale: web, poșta electronică. Un rol important îl are accesul 

permanent la Internet. Internetul constituie atât mediul de distribuție al 

materialelor, cât și canalul de comunicare între profesor-elev, elev-elev, 

profesor-părinte, elev-elev, profesor-profesor. Platformele de e-learning dețin  

un sistem ce permite măsurarea performanţei – evaluarea. 

Din dorința de perfecționare a abilităților TIC și a utilizării lor în 

procesul didactic am participat în cadrul proiectului Erasmus + 2017-1-RO01-

KA101-036080 EcoTraining la cursul Empowerment in ICT Skills, curs 

organizat de către Executive Training Institute (ETI), St. Julian’s, Malta în 

perioada 21-25 mai 2018.  

 Activitățile de formare au constat în învățarea de noi metode de 

integrare a digitalizării în procesul de predare – învățare și anume cunoașterea 

limbajului calculatorului care este conceput să fie ușor de învățat pentru toate 

culturile și limbile, și foarte ușor de utilizat, acele simboluri, iconițe cu 

semnificație exactă, comenzi și scurtături. Activitatea noastră a continuat cu 

învățarea publicării unui blog pe www.blogger.com  unde am accesat pagina de 

design a temelor pentru a personaliza blogul, apoi am învățat cum să creem 

http://www.blogger.com/
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pagini, noi postări, cum adăugăm imagini, video-uri, înregistrări. Pentru a putea 

utiliza tehnologia în pregătirea lecțiilor se accesează site-ul www.edpuzzle.com  

sau www.learningapps.org  unde se lucrează pe clase, pot fi postate lecții video 

sau audio ce se pot edita pentru a oferi explicații suplimentare sau a pune 

întrebări. Aici elevii se înregistrează în clasa înscrisă de către profesor și poate 

rezolva testele sau răspunde la chestionare online. Pentru a realiza înregistrări 

audio- video și a putea fi editate se pot utiliza site-urile www.spark.adobe.com 

sau https://123apps.com .  

  Utilizarea platformelor de învățare digitale în procesul instructiv 

educativ permite profesorului prezentarea lecțiilor în format electronic, 

transmiterea temelor către toți elevii, sau unor grupe de elevi, diferențiat, 

transmiterea unor mesaje individual sau unui grup de elevi, crearea și încărcarea 

pe platformă a unor teste, teze, teme de proiect în format digital, legături către 

site-uri utile, către alte platforme educaționale, biblioteci virtuale. Aceste 

activități sunt evaluate de profesor care poate gestiona cu atenție activitatea 

fiecărui elev. Tuturor activităților li se pot atașa termene ferme. Un mare avantaj 

este și reducerea volumului de hârtie prin utilizarea lucrărilor și rezolvarea 

acestora tot în format digital. 

Organizatorii cursului ne-au oferit nu numai posibilitatea de a dobândi 

cunoștințe și competențe noi în IT, dezvoltarea competențelor lingvistice într-un 

mediu intercultural,  ci și posibilitatea de a afla despre valorile culturale și 

istorice ale Maltei prin excursiile cu ghid organizate  după cursuri.  

Prin participarea la acest curs, am avut ocazia să-mi îmbunătățesc 

abilitățile în domeniul TIC, să-mi dezvolt fluența în limba engleză, să mă 

întâlnesc cu profesori din alte țări, să-mi fac prieteni noi. Am fost plăcut 

impresionată de ceea ce am văzut,  de ce am învățat, și sunt hotărâtă să aplic la 

orele de curs măcar o parte din cunoștințele 
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UTILIZAREA UNOR METODE DE PREDARE-

INVĂȚARE-EVALUARE CENTRATE PE ELEV 
  

                                              Înv. Lăcrămioara BLANARIU 

                                   Școala Gimnazială „Al.I.Cuza” Fălticeni 

 

  
„ A da metoda sigură în căutarea adevărului şi nimic mai mult, aceasta este 

datoria unui profesor, căci esenţialul stă tocmai în libera argumentare lăsată 

elevilor.”                  (Titu Maiorescu) 

 
         Învățarea centrată pe elev descrie modalități de a gândi despre învățare și 

predare ce pun accentul pe responsabilitatea elevului pentru activități de genul 

plănuirii învățrii , interacțiunii cu profesorii și alți elevi, cercetării și evaluării 

învățării. (Cannon R-2000). Învățarea oferă elevilor o autonomie și un control 

mai mare în privința alegerii subiectului . a metodelor de învățare și a ritmului 

de studiu. Elevul trebuie să fie implicat și responsabil pentru progresele pe care 

le face în ceea ce privește propria lui educație, are o mare autonomie și își 

asumă un înalt grad de responsabilitate în contextul învățării și își alege în mod 

activ scopurile ,dar în același timp își administrează învățarea.  

AVANTAJE: 

 Accentul activităţii de învăţare trebuie să fie pe persoana care învaţă şi 

nu pe profesor. 

 Creşterea motivaţiei elevilor, deoarece aceştia sunt conştienţi că pot 

influenţa procesul de învăţare; 

 Eficacitate mai mare a învăţării şi a aplicării celor învăţate, deoarece 

aceste abordări folosesc învăţarea activă; 

 Învăţarea capătă sens, deoarece a stăpâni materia înseamnă a o înţelege; 

 Recunoaşterea faptului că procesul de predare în sensul tradiţional al 

cuvântului nu este decât unul dintre instrumentele care pot fi utilizate pentru a-i 

ajuta pe elevi să înveţe. 

     Lecțiile în care se folosesc metodele centrate pe elevi sunt mai 

interesante ,elevii înțeleg conținuturile și le aplică în viața reală cu ușurință. 

     Metodele care activează predarea –învățarea –evaluarea sunt și cele prin 

care elevii lucrează în colaborare unii cu alții, se ajută . Caracterul ludic al 

acestora oferă alternative de învățare cu priză la elevi. 

      Dintre metodele moderne specific învățării active care pot fi aplicate la 

ore fac parte: 

METODE CU VALENŢE CREATOARE: 

• Brainstormingul; 

• Metoda ,,ciorchinelui”; 

• Turul galeriei; 

• Metoda Phillips 6/6 sau 6-3-6; 
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• Dezbaterea panel; 

• Jocul de rol. 

METODE CU VALENŢE ACTIVIZATOARE: 

• Metoda cadranelor; 

• Ştiu/vreau să ştiu/am învăţat; 

• Mozaicul; 

• Discuţia; 

• Reţeaua de discuţie; 

• Cubul; 

• Organizatorii grafici; 

• Problematizarea; 

Braistormingul este o metodă prin care se dezvoltă creativitatea elevilor 

prin exersarea gândirii divergente ,care solicită găsirea unor soluții proprii 

pentru problemele propuse. Exemple de introducere a metodei : 

 1.   Ce ați face in locul lui Ștefan la aflarea veștii că Mitruț a fost omorât? 

 2.  M –am gândit la un număr , l-am înmulțit cu 10, la rezultat am adunat 16, 

suma am împărțit-o la 6, iar din cât am scăzut 10, obținand 56. Aflați numărul. 

Este important de reţinut că obiectivul fundamental al metodei 

brainstorming constă în exprimarea liberă a opiniilor prin eliberarea de orice 

prejudecăţi. De aceea, acceptaţi toate ideile, chiar trăznite, neobişnuite, absurde, 

fanteziste, aşa cum vin ele în mintea elevilor, indiferent dacă acestea conduc sau 

nu la rezolvarea problemei. Pentru a determina progresul în învăţare al elevilor 

este necesar să îi antrenaţi în schimbul de idei; faceţi asta astfel încât toţi elevii 

să îşi exprime opiniile! 

Metoda cubului este o metodă folosită atunci când se dorește explorarea 

unui subiect, a unei situații din mai multe perspective. 

Exemple: 

1. Descrie partea de vorbire- substantiv. 

2. Compară în exemplele următoare felul substantivelor: 

Stratul pufos de zăpadă s-a așezat pe pământ. 

Planeta Pământ are mulți locuitori. 

3. Analizează substantivele subliniate din propoziția: 

Elena adun frunzele  ruginii din curte. 

4. Asociază substantivelor următoare adjective: 

Carte....(interesantă) clasă ....(nouă) 

Mașina ....(nouă)                                       pisică....(frumoasă) 

5. Aplică utilizând într-un scurt text (dialog) 5/ 10 substantive pe care să le 

subliniați. 

6. Argumentează de ce cuvintele subliniate în  propoziția următoare sunt 

substantive: 

Cățelul mănâncă un os. 

Strategii de predare în vederea învăţării active: 

Învăţarea trebuie să cuprindă activităţi de prelucrare a noii materii 

învăţate, care trebuie legată de ceea ce elevul ştie deja. Sarcinile trebuie să fie 
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autentice, stabilite în context semnificativ şi legate de viaţa reală. Ele nu trebuie 

să implice doar repetarea unor lucruri, deoarece acest lucru duce la învăţarea 

“de suprafaţă” şi nu la învăţarea “de profunzime”.Învăţarea trebuie să cuprindă 

activităţi de prelucrare a noii materii învăţate, care trebuie legată de ceea ce 

elevul ştie deja. Sarcinile trebuie să fie autentice, stabilite în context 

semnificativ şi legate de viaţa reală. Ele nu trebuie să implice doar repetarea 

unor lucruri, deoarece acest lucru duce la învăţarea “de suprafaţă” şi nu la 

învăţarea “de profunzime”. .Având în vedere faptul că învăţarea elevilor va 

implica erori, sarcinile trebuie să le ofere ocazia de a se autoevalua, de a 

corecta, de a discuta cu colegii, de a primi reacţia profesorului, precum şi de a 

face alte verificări de “conformitate cu realitatea”. 

Bulgărele de zăpadă  

Metoda presupune reducerea numărului de elemente, aspecte, faţete ale unei 

probleme/ situaţii pentru focalizarea asupra celor esenţiale. Se recomandă 

următoarele etape: 

 1. Împărţirea grupului în echipe de 7-8 persoane. 

 2. Enunţarea temei.  

3. Notarea ideilor: fi ecare membru notează pe un post-it ideea sa şi o pune pe 

centrul mesei. 

 4. Ierarhizarea ideilor: fi ecare membru citeşte toate ideile şi le ierarhizează (de 

la 1 la 8). 

     Se vor reţine primele două, trei. Se reuneşte apoi tot grupul cu cele două idei 

de la fi ecare şi se repetă algoritmul. Astfel se vor reţine doar ideile/ aspectele pe 

care tot grupul le consideră relevante. 

Metoda CVINTET (Cinguin) - este utilă pentru sintetizarea unor 

informaţii complexe şi pentru stimularea creativităţii.  O variantă de utilizare a  

acestei  metode la lecţiile deștiințe  constă în compunerea unei poezii în care:  

-    primul vers este alcătuit dintr-un singur cuvânt şi constituie denumirea 

substanţei; 

-    al doilea vers se compune din două adjective, care reprezintă proprietăţile ei 

fizice; 

-   al treilea vers format din trei verbe , care exprimă proprietăţile biologice; 

-   al patrulea vers conţine patru cuvinte, ce exprimă utilizarea şi importanţa 

substanţe; 

-   al cincilea vers să conţină un  cuvânt şi ne arată clasa din care face parte 

substanţa sau este o metaforă la primul vers. De exemplu: În clasa a IV-a la 

studierea subiectului  Aerul Incolor  gazos Inspiri, expiri, trăieşti Folosit de 

toate vieţuitoarele Necesar. 

           Această metodă se utilizează ca instrument de sistematizare a unor 

informaţii, ca mijloc de exprimare a creativităţii, ca mijloc de evaluare a 

nivelului de asimilare a materiei de către elevi. 

Metodele didactice centrate pe elevi fac parte din categoria metodelor 

interactive care,întemeiate pe ideea îmbunătăţirii gândirii şi acţiunii, determină 

elevii să cerceteze şi sădescopere singuri cunoştinţele, să le prelucreze şi să 
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găsească soluţii la problemele apărute. Eficienta acestor metode se datorează 

faptului, că ele mobilizează voinţa, educă interese cognitive, dezvoltă memoria. 

            Bibliografie: 

  

Popenici. S., Pedagogie alternativă, Bucureşti, Polirom, 2001. 

Ghiduri metodologice pentru aplicarea programelor şcolare, MEC-CNC, 

Editura Aramis, Bucureşti, 2001-2002 
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TENDINȚE ACTUALE ÎN ÎNVĂŢARE  

 

Prof. Daniela Cătălina CAPRARu, Elena MOISĂ  

C.T. „Danubiana” Roman 

 
Existenţa fiecărui individ în parte, ca şi a întregii societăţi în ansamblul 

ei, capată  un ritm din ce în ce mai alert, devine tot mai marcată de necesitatea 

cunoaşterii rapide, complete şi corecte a realităţii înconjurătoare, pentru ca 

luarea deciziilor să fie facută ferm, oportun şi competent. Aceasta duce 

inevitabil, la creşterea volumului de informaţii ce trebuie analizat, la necesitatea 

stocării şi prelucrării acesteia, deci la necesitatea utilizării calculatorului atât în 

viaţa de zi cu zi cât şi în procesul instructiv-educativ.  

Pentru a face faţă  problemelor prezentului este esenţial să ameliorăm 

metodele tradiţionale în vederea sporirii eficienţei lor şi, pe de altă parte, să 

adoptăm noi  metode de învăţământ astfel încât şcoala să fie adaptataă cerinţelor 

societăţii actuale. Necesitatea  acestor schimbări în procesul de învăţământ a 

apărut într-o perioadă când mijloacele de comunicare şi noile tehnici de instruire 

pot  fi accesibile. 

Pornind de la faptul că nu există domeniu de activitate unde să nu se 

prelucreze şi să nu se transmită informaţii, atât în cadrul domeniului respectiv 

cât şi spre exteriorul lui,  azi informaţia este foarte preţioasă, ea trebuie stocată, 

prelucrată şi transmisă în condiţii care asigură corectitudine şi exactitate, deci la 

nivel profesional. 

Informatica a pătruns astăzi în cele mai variate domenii, deci indiferent de 

profesia pe care o va alege un tânăr, la viitorul lui loc de muncă în mileniul III, cu 

siguranţă va avea nevoie de cunoaşterea modului de utilizare a unui instrumentar in-

formatic. Este nevoie ca iniţierea tinerilor din toate şcolile în utilizarea calculatoarelor 

să se facă la un nivel pe care îl numim azi nivel de cultură generală. 

Educarea elevilor pentru realizarea unor produse utilizabile, dezvoltarea 

spiritului inventiv şi creator apare ca un obiectiv impus de sistemul economic în 

care trăim şi vom trăi şi în viitor. Indiferent de conţinutul aplicaţiei, ceea ce 

realizează elevul, trebuie să funcţioneze, trebuie să fie utilizabil; altfel spus,  

trebuie să aibă toate calităţile unui produs. 

Este evident că România se îndreaptă spre o societate informaţională a 

viitorului (Information Society-IS) care  va apărea mulţumită  noilor tehnologii 

privind informaţia şi comunicarea. Deja nu poate fi evitată educaţia permanentă 

– de-a lungul întregii vieţi - ce implică utilizarea  computerului  în mod 

profesional. Ponderea învăţământului deschis, la distanţă  şi în timp real va fi 

covârşitoare. Existenţa Internetului este o primă  posibilitate de promovare  a 

acestui tip de educaţie. Rolul profesorului  devine tot mai dificil şi apare 

necesitatea multispecializării. 

Societatea informaţională  este societatea viitorului în care calculatorul 

este prezent la aproape toate  evenimentele vieţii de zi cu zi. Folosirea 
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computerului  va fi permanentă şi se va face (la modul ideal) de către fiecare 

membru al societăţii. Fiecare dintre noi va şti cum să  achiziţioneze, să stocheze 

şi să  manipuleze  orice tip de informaţie care îi va fi necesară. Unul din 

instrumentele necesare pentru a-şi realiza  scopurile este şi educaţia. Activitatea 

de educaţie  trebuie să aibă ca finalitate  şi dotarea oricărui elev, utilizator cu 

îndemânările  corespunzătoare,  pentru a şti ce doreşte, de unde  să procure ce 

doreşte şi ce să facă  cu ceea ce a obţinut. Este ştiut faptul că în permanenţă  

suntem supuşi unui adevărat bombardament informaţional şi numai având 

aceste abilităţi putem  avea  control asupra acestuia. 

Educaţia clasică va pierde din ce în ce mai mult teren în faţa educaţiei 

electronice. În cadrul procesului  de învăţare, instruirea constituie  activitatea 

principală. „A instrui  nu este întradevăr, nimic altceva decât organizarea 

condiţiilor  de întărire, în care vor învăţa elevii. Ei învaţă, de fapt, fără a fi 

instruiţi, în mediul lor natural, dar instrucţia  organizează condiţiile învăţării, 

astfel încât să o  uşureze, să accelereze apariţia comportamentelor” 

Printr-un mediu inteligent de învăţare,  elevul   este pus  într-o situaţie  

de tip rezolvare de probleme. Această  metodologie  este total diferită de  modul  

tradiţional de predare bazat pe o  secvenţă de întrebări şi răspunsuri (precedate 

în general de expuneri  şi fiind necesare reveniri). Ideea este că elevul trebuie să  

rezolve singur  anumite probleme, primind  de-a lungul acestui  proces  o 

asistenţă profesionistă - profesori, cercetători, experţi. 

Introducerea în şcoală a Internetului şi a tehnologiilor moderne duce la 

schimbări importante în procesul de învăţământ. Astfel actul învăţării nu mai 

este considerat a fi efectul demersurilor şi muncii profesorului, ci rodul 

interacţiunii elevilor cu calculatorul şi al colaborării cu profesorul.  

Calculatorul este foarte util atât elevului cât şi profesorului însă 

folosirea acestuia trebuie realizată astfel încât să îmbunătăţească calitativ 

procesul instructiv-educativ, nu să îl îngreuneze. Calculatorul trebuie folosit 

astfel încât să urmarească achiziţionarea unor cunoştinţe şi formarea unor 

deprinderi care să permită elevului să se adapteze cerinţelor unei societăţi aflată 

într-o permanentă evoluţie. Aceştia trebuie să fie pregătiţti, orientaţi cu 

încredere spre schimbare, ei vor simţi nevoia de a fi instruiţi cât mai bine pentru 

a face fată noilor tipuri de profesii. Eşecul în dezvoltarea capacitătii de a 

reacţiona la schimbare poate atrage după sine lipsa de inters.  

Pornind de la prima modalitate de a învăţa – de la părinţi – până la 

forma cea mai avansată – învăţarea prin cercetare, prin descoperire, procesul de 

învăţare presupune, ca regulă, doi actori: „învăţăcelul” şi profesorul. Evoluţia 

procesului de învăţământ este cunoscută; tendinţa este spre o eficientizare 

continuă a acestuia, spre o facilitare a procesului întrucât resursa timp este 

insuficientă atunci când volumul de informaţie este din ce în ce mai mare.  

Cea mai nouă tendinţă în învăţământ, cunoscută şi apreciată ca cea mai 

eficientă şi de dorit de până acum, este învăţământul electronic.  
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Cunoscut ca „e-learning” sau, mai nou, ca „e-education”, conceptul de 

învăţământ electronic (sau virtual) este reprezentat de interacţiunea dintre 

procesul de predare – învăţare si tehnologiile informaţionale. 

E-learning semnifică, într-o definiţie neconsacrată, şansa omului de a se 

informa facil, rapid, în orice domeniu, nefiind condiţionat de un suport fizic 

(cărţile din hârtie) sau de un intermediar (profesorul). Acest concept permite 

flexibilizarea procesului de învăţământ până la a oferi cea mai largă gamă de 

cărţi electronice, sfaturi, imagine şi text. 

E-learning înglobează metode şi tehnici tradiţionale sau moderne şi 

folosind tehnologii IT&C (procesare multimedia şi comunicare asincronă sau 

sincronă) conduce subiectul care îl utilizează, la obţinerea unei experienţe în 

înţelegerea şi stăpânirea de cunoştinţe şi îndemânări într-un domeniu al 

cunoaşterii. 

Învăţarea electronică nu semnifică doar portaluri educaţionale, ea 

presupune învăţarea pe tot parcursul vieţii - cunoscutul „life long learning”. 

E-learning câştigă teren în fiecare zi prin punerea în aplicare a noilor 

tehnologii în formare. Posibilitatea de a ne conecta prin intermediul unui site 

web pentru a dobândi cunoştinţe noi pe linia de îndrumare de la oameni care 

sunt, uneori, la sute de kilometri distanţă şi a învăţa aproape complet aspectul 

acestor conţinutului în timp real, permite dobândirea de noi cunoştinţe fără 

stresul de zi cu zi. Sistemul e-learning poate avea o foarte mare eficacitate 

pentru elevii noștri prin: 

-accesul facil la utilizarea și consultarea unei mari cantități de resurse de 

învățare – texte, imagini, biblioteci de documente, instrumente de învățare și 

alte facilități;  

-interacțiunea multimodală: elev-tutore, elev-material de învățare, elev-elev;  

-alegerea stilurilor de învățare din cadrul unui pachet de învățare în funcție de 

nevoile elevului;  

-acces la o gamă de servicii de îndrumare prin e-mail cu tutorii sau colegii;  

-navigarea simplă spre surse informaționale sau persoane;  

-urmărirea activităților efectuate, în vederea înregistrării lor de către elevi, 

individual sau în cadrul grupului;  

-oferirea de bucle de feed-back oferite prin verificarea, examinarea și evaluarea 

on-line. 

E-learning furnizează în mod diferit conţinuturile învăţării şi faciliteză 

activitățile și situațiile de învăţare printr-un model de design special creat. Alte 

avantaje oferite de tehnologie în e-learning sunt: independenţa în timp şi spaţiu, 

asigurarea individualizării învăţării prin adaptarea la nevoile educaţilor, 

flexibilizarea ofertei educaţionale, diversitatea strategiilor didactice, furnizarea 

unui feed-back prompt, punerea la dispoziţie a aplicabilităţii imediate şi 

specifice a conţinutului, ghidarea profesorilor spre utilizarea perspectivelor 

multiple, abordarea învăţării ca efort de colaborare. 

Consecinţe pedagogice:  
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Stimularea interesului faţă de nou - Legea fundamentală a educaţiei asistate 

de calculator o reprezintă interesul şi implicarea neîntreruptă a subiectului prin 

interactivitate.  

Stimularea imaginaţiei -  Pe măsură ce subiecţii încep să realizeze propriile 

propriile produse finite  se produce  creşterea gradului de maturizare intelectuală 

proprie situaţiei în care cel ce învaţă este implicat direct în actul învăţării, 

devenind din obiect, subiect al învăţării.  

 Dezvoltarea unei gândiri logice-  Descompunerea unei probleme în etape 

organizate secvenţial, organizarea logică a raţionamentului, reprezintă 

demersuri cognitive de pe urma cărora gândirea subiecţilor câştigă în 

profunzime şi rapiditate, pregătind astfel terenul viitoarelor elaborări mentale cu 

un înalt grad de rafinare. 

Se poate optimiza randamentul predării, prin prezentarea cu ajutorul 

calculatorului. a unei largi varietăţi de exemple sau modele asociate unei 

secvenţe de lecţie.  

  În  general, e-learning înseamnă actualmente  transpunerea şi adaptarea   

modelelor tradiţionale de învăţare la mediul on-line pus la dispoziţie de Internet.  

Conţinutul educaţional este organizat   conform  modelului tradiţional, distribuit  

în întregime  on-line, grupele  de lucru  fiind coordonate  de  un instructor, fiind  

urmată o programă bine  stabilită. 

     E-learning  este, de  fapt   un rezultat  firesc  al  tendinţelor  înregistrate  

în  mod natural de învăţământul  actual, ca urmare a impactului  pe care  îl are  

spaţiul Web asupra  vieţii noastre  cotidiene.  
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Manipulation has overall multidisciplinary framework. It has been 

advocated in the last decade, through triangulating a social, cognitive and 

discursive approach. That is, manipulation is a social phenomenon – especially 

because it involves interaction and power abuse between groups and social 

actors – a cognitive phenomenon because manipulation always implies the 

manipulation of the minds of participants, and a discursive, semiotic 

phenomenon because manipulation is being exercised through text, talk and 

visual messages.  

As claimed earlier, none of these approaches can be reduced to the other 

and all three of them are needed in an integrated theory that also establishes 

explicit links between the different dimensions of manipulation40.  

Communication throws political discourse dependent on the 

circumstances, first the circumstances of place and the people who 

communicate in different languages. It is assumed that mental models, on the 

one hand, embody personal history, experiences and opinions of individual 

persons, but, on the other hand, also feature a specific instantiation of socially 

shared beliefs.  

Collateral communications and collaboration can bind individuals to 

these organizations, particularly when they are enhanced with deliberative, 

democratic governance. 

An example of this tendency may be seen in the interpretation of events 

surrounding the formation of the Papua New Guinea government on 14 July 

1999. After confusing everyone with a double change of support, ex-speaker 

John Pundari sided at the last minute with Sir Mekere Morauta, becoming his 

deputy. One of the local daily newspapers recorded how people interpreted the 

inexplicable: many described Wednesday’s events leading to the election of 

Prime Minister as Divine intervention, and, Mr Pundari, being a strong 

Christian, was led by God to do what he did.  

“It was not him (Mr Pundari’s making). It was God who intervened and made 

the decision for him” said a lady staffer at the National parliament. Enga 

Governor Peter Ipatas said God works in mysterious ways and no one can 

underestimate his power nor override his plans and purpose for every 

individual. “I was convinced that we had a government in place and there was 

                                                 
40 http://www.discourses.org/OldArticles/Discourse%20and%20manipulation.pdf.  

http://www.discourses.org/OldArticles/Discourse%20and%20manipulation.pdf
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no doubt about it. But what transpired yesterday is a mystery and I believe God 

had intervened in the last minute,” (Post-Courier 16 July 1999, 3)41 he said. 

...Cathy Max from Western Highlands said Mr Pundari was a man of God and 

his decision was made by God. Rhetoric is a psychology. An illustrative 

example of this type has been taken from Margaret Thatcher's famous Bruges 

Speech: 

”First, may I thank you for giving me the opportunity to return to 

Bruges [...] 

Second, may I say what a pleasure it is to speak at The College of Europe [...] 

The College plays a vital and increasingly important part in the life of the 

European Community. 

Third, may me also thank you for inviting me to deliver my address in 

this magnificent hall. What better place to speak for Europe's future than in a 

building that so gloriously recalls the greatness that Europe had already 

achieved 600 years ago?”42 (Emphases added) 

Although notorious for her toughness and lack of sympathy for her 

fellow politicians who did not share her conservative views, Margaret Thatcher 

was a very skilful orator. She always knew how to touch the strings of her 

audience by using the appropriate words. In the exhortation to the Bruges 

Speech, she reveals her oratorical skills; she proves that she has an organized 

mind by referring to the place she is in from three different perspectives. First, 

she mentions the city, second, the host institution, and then the hall in which she 

is delivering her speech. In doing so, she gains the audience's goodwill by 

thanking, praising, marvelling – thanking for being given such opportunity, 

praising the importance of the place, and implicitly that of the people there, 

marvelling at the greatness of the place and that of its people in the remote past.  

Her linguistic competence is manifested, in this excerpt, especially in 

her choice of superlative constructions to describe the place, e. g. a vital part, 

magnificent hall, what better place. In addition, the positive meanings of the 

nouns opportunity and pleasure, the adverbs of manner that develop a 

superlative function, modifying both adjectives and verbs, such as increasingly 

important, gloriously recalls, and the superlative tinge of the noun greatness, all 

account for her being very good at handling both words and people. Such a 

skilful use of language may seduce any kind of audience. Moreover, her 

listeners feel proud and important in the world today, as well as praising them 

for being not only Belgians, but also representative European citizens; the 

speaker attains one of her major goals – the premises for an unhindered 

reception of the message from now on.  

A shorter example of this kind belongs to Abraham Lincoln: 

                                                 
41  

http://rspas.anu.edu.au/papers/melanesia/working_papers/05_01wp_Gibbs.pdf, p. 5. 
42  Margaret Thatcher, Britain & Europe, Bruges, September 20, 1988. 

http://www.eurocritic.demon.co.uk./mtbruges.htm,  

http://rspas.anu.edu.au/papers/melanesia/working_papers/05_01wp_Gibbs.pdf
http://www.eurocritic.demon.co.uk./mtbruges.htm
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”I am filled with deep emotion at finding myself standing here, in this place, 

where we collected together the wisdom, the patriotism, the devotion to 

principle, from which sprang the institutions under which we live.”43 (Emphases 

added) 

The speaker induces to his listeners the same deep emotion that he feels 

both by expressing his own feelings directly and by implying why this place is 

important to him: the Declaration of Independence was signed here. As 

everybody present identifies himself with their forerunners who possessed the 

high intellectual and moral values that Lincoln refers to – i.e. wisdom, 

patriotism, devotion to principle – their feelings of pride and self-esteem are 

stimulated. Therefore, his message is received with maximum attention.  

The speech delivered by Martin Luther King on April 4, 1967, at a 

meeting of Clergy and Laity Concerned at Riverside Church in New York City, 

comprises more personal sentences, meant to convince the people about the bad 

effects of the mentioned war. 

”I come to this magnificent house of worship tonight because my 

conscience leaves me no other choice. I join with you in this meeting because I 

am in deepest agreement with the aims and work of the organization which has 

brought us together: Clergy and Laymen Concerned about Vietnam. The recent 

statement of your executive committee is the sentiments of my own heart and I 

found myself in full accord when I read its opening lines: “A time comes when 

silence is betrayal. That time has come for us in relation to Vietnam”. 44 

(Emphases added) 

Mentioning words such as magnificent, deepest, sentiments of my own 

heart, the orator wants to assure the audience that he, as a citizen, could stand 

no more and had to express the Americans' point of view on Vietnam War. He 

also wants to impregnate solemnity to his speech, and also to point out that the 

main concept of the entire speech, war, expresses the cruel reality which should 

no longer be tolerated. But also by mentioning this magnificent house of 

worship, this meeting, the orator establishes a connection between the place he 

is delivering his speech and the importance of his speech according to the 

importance of the place he is in. One can notice the transfer of meaning and the 

degree of importance from place upon speech. 

The introductory sentence is used in order to justify the rightfulness of his 

speech as a spokesperson of the nation. His conscience leaves him no other 

choice. The effect is immediate because we can only imagine the breathtaking 

issue that is to be discussed and which suffers no postponing. 

The metaphorical sentence, A time comes when silence is betrayal, is 

used by the rhetoric to assure the audience that his act of speaking is due to the 

fact that he does not want to be a traitor, and here we can notice the persuasive 

function of the first paragraph. Not only does he state the central idea of the 

                                                 
43 Abraham Lincoln, Address in the Independence Hall, Philadelphia, Pennsylvania, February 22, 

1861; http://showcase.netins.net/web/creative/lincoln/speeches/philadel.htm.  
44 http://www.informationclearinghouse.info/article2564.htm.  

http://showcase.netins.net/web/creative/lincoln/speeches/philadel.htm
http://www.informationclearinghouse.info/article2564.htm
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speech, but, at the same time, he tries to convince people about the reasons for 

doing that. The last sentence is meant to focus the attention on the matter: 

Vietnam.  

Ironically, a generation ago conservatives used alternative media and 

means of communications – talk radio and direct mail – to rebound from a 

stunning electoral defeat and the leaders of the conservative revolution 

recognize that the Internet provides progress with an opportunity to do the same. 
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Terapia ocupaţională este arta şi ştiinţa direcţionării 

copilului/individului marcat de boală sau dizabilitate spre participarea la 

anumite activităţi pentru a-şi reface, întări sau îmbunătăţi performanţele, spre a 

facilita însuşirea acelor abilităţi şi funcţii care sunt necesare pentru adaptare şi 

productivitate şi diminuarea sau corectarea patologiei, pentru menţinerea stării 

de sănătate. 

Prioritatea fundamentală a terapiei ocupaţionale este de a menţine şi a 

dezvolta capacităţile copilului, de a-i da posibilitatea de a realiza satisfăcător 

pentru sine şi pentru alţii diverse activităţi şi de a-l învăţa să se autocontroleze şi 

să se orienteze în mediul înconjurător. Terapia ocupationala se focalizeaza pe 

urmatoarele- 

incredere in sine; 

-stima de sine; 

-abilitatea de a lua decizii; 

-responsabilitate pentru propria persoana; 

-constientizarea realitatii; 

-putere de concentrare, atentie, perseverenta; 

-toleranta la frustrare; 

-gestionare a fricii, tensiunii si agresivitatii; 

-exprimare a emotiilor; 

-constientizare corporala; 

-comunicare si abilitati sociale; 

-potential si energie; 

-motivatie. 

  În cadrul activităţilor de pre-profesionalizare, copiii îşi dezvoltă spiritul 

de observaţie şi învaţă să reproducă ceea ce văd sau simt. Ei îşi dezvoltă o mai 

bună coordonare oculo-manuală şi îşi îmbunătăţesc motricitatea fină prin rupere, 

mototolire, tăiere, îndoire, lipire, legare, înşiruire, modelaj etc. Prinmanipularea 

materialelor folosite, ei îşi dezvoltă deprinderi specifice şi dobândesc o mai 

buna conştientizare a esteticului, îşi îmbunătăţesc imaginaţia şi îşi exersează 

memoria vizuală. Progresul are loc în etape. Activităţile practice sunt pentru 

copilul cu dizabilităţi mijloace de   exprimare tot atât de bogate ca şi limbajul, 

permiţându-i să creeze, în realitate, ceea ce a văzut, trăit sau imaginat. Mediul şi 

materialele implicate sunt elemente esenţiale care trezesc şi, în acelaşi timp, 
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satisfac curiozitatea şi setea pentru activitate, cunoaştere şi exprimare. 

Satisfacerea nevoii copilului cu deficienţe severe, profunde şi asociate pentru 

activitate se materializează prin asigurarea unui mediu de activitate stimulativ şi 

a unor materiale şi metode incitante de acţiune. Încercările de acest gen, derulate 

într-un mediu de experimentare, solicită din partea cadrelor didactice răbdare şi 

perseverenţă, care se materializează în valorizarea acţiunii copilului cu 

deficienţe moderate, severe, profunde şi/ sau asociate cu obiectele şi materialele. 

Ele dezvoltă capacitatea acestuia de a conştientiza, într-o fază superioară a  

activităţii, valoarea utilă a obiectelor şi materialelor cu care a acţionat.  

     Aceasta îi dă un sentiment stimulator, revigorant, care îi conferă un simţ 

al realizării şi încrederii în sine. Activităţile simple cu materiale gen - hârtie, 

lipici, creioane, seminţe etc. vor fi urmate de activităţi cu un grad ridicat de 

complexitate - activităţi de profesionalizare. Rolul activităţilor de pre-

profesionalizare şi profesionalizare este tocmai acela de a-l pregăti pe copil 

pentru situaţii de viaţă, de a-i dezvolta abilităţi menite să-i asigure o cât mai 

bună integrare socioprofesională. 

Adaptarea tehnicilor de modelaj şi de pictură la temele prevăzute de 

programa de recuperare ca şi folosirea instrumentelor şi rechizitelor (riglă, 

penson) în situaţii noi îi ajută pe elevii cu CES să se implice afectiv în 

finalizarea sarcinilor propuse. 

De asemenea, realizarea unor lucrări, obiecte funcţionale cu rol estetic 

(tablouri pentru expoziţii în şcoală sau pentru concursuri) constituie un factor 

motivator important în activităţile practice realizate împreuna cu aceşti 

copii.Concret, lucrările din plastilină oferă realizarea unor exerciţii kinestezice 

prin mişcări de rulare, de translare şi de presare cu ajutorul palmelor şi al 

degetelor, ocazie ideală de implicare individuală şi de energizare a întregului 

corp. 

Pe acest fond de implicare şi de motivaţie, propunătorul vademonstra 

elevilor cum putem folosi plastilina pentru a crea tablouri, respectiv compoziţii 

simple cu elemente din mediul înconjurător (copaci, soare, flori, stol de păsări, 

case, gard etc.). Dirijaţi cu atenţie, elevii vor folosi plastilina ca şi cum ar fi tuşe 

picturale de vopsea pentru a realiza compoziţii în perspectivă, fiind învăţaţi cum 

să amestece culorile primare ( roşu, galben, albastru) şi culorile binare( verde, 

oranj, mov) pentru a obţine tonuri şi nuanţe potrivite temei alese. 

În concluzie, tehnicile prezentate pe scurt pot fi folosite de către 

educatori în activităţi adaptându-le nivelului de achiziţii psihomotrice şi 

cognitive ale elevilor. Orice formă de activitate educativă, care se concretizează 

în obţinerea unui produs, contribuie la conştientizarea valorii educative a 

copilului. 

 

 

 

 

 



140 

 

Bibliografie: 

 

Cucoş, Constantin, Pedagogie, Editura Polirom, Iasi, 2001; 

Radu, Gheorghe, Psihopedagogia școlarilor cu handicap mintal, Editura Pro 

Humanitas, București, 2000; 

Gherguţ, Alois, Sinteze de psihopedagogie special-Ghid pentru concursuri și 

examene de obţinere a gradelor didactice, Editura Polirom, Iaşi, 2013; 

Seach Diana, Jocul interactive pentru copii cu autism, Editura Fides, Iasi, 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 

DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII ELEVULUI 
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       Organizarea unui învăţământ activ se face prin folosirea unor metode 

moderne de predare-învăţare, reducerea volumului programei şcolare, 

activizarea predării, activităţile pe grupe, studiul individual, dezvoltarea 

capacităţii de înţelegere şi nu numai, a capacităţii de memorare, formarea unei 

atitudini active la elev prin stimularea interesului pentru activitate. Este necesar 

să se modifice modul de gândire şi stilul de lucru în clasă. Astfel metodele 

tradiţionale să fie înlocuite cu metode moderne care să dezvolte latura creativă a 

elevului. Pasivitatea, lipsa de interes inhibă creativitatea, determinând un nivel 

superficial de cunoaştere. 

Dintre metodele moderne de predare-învăţare putem aminti: 

• metoda problematizării 

• metoda descoperirii 

• modelarea 

• stimularea 

• jocul didactic 

• algoritmizarea 

• instruirea programată 

• brainstorming-ul (ploaia de idei) 

• metoda „Rulment” (discuţie carusel) 

• metoda bulgărului de zăpadă (metoda piramidei) 

• metoda pălăriilor gânditoare 

          O mare importanţă în aplicarea acestor metode moderne o au şi 

mijloacele de învăţământ- ele cuprind ansamblul materialelor utilizate în 

procesul de învăţământ, care sprijină realizarea obiectivelor educaţiei. 

Activitatea didactică desfăşurată până în prezent demonstrează faptul că 

utilizarea mijloacelor de învăţământ face posibilă transmiterea şi asimilarea unei 

cantităţi mai mare de informaţie pe unitatea de timp, în comparaţie cu predarea-

învăţarea realizate fără implicarea lor. O mare importanţă o au mijloacele 

tehnice folosite ca de exemplu: calculatorul pentru utilizarea softului 

educaţional, retroproiectorul pentru materialele realizate pe folii transparente, 

aparatura video,etc. 

Un rol important în organizarea unui învăţământ modern îl au şi 

activităţile extraşcolare, ca de exemplu organizarea unor cercuri şcolare sau 

cercuri interdisciplinare, abordarea unui învăţământ diferenţiat care constă în 

diferenţierea activităţilor didactice, adaptarea lor la particularităţile individuale 
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respectând nivelul de dezvoltare intelectuală al fiecărui elev. De un real folos, 

aici, sunt fişele de lucru de dezvoltare şi de completarea de cunoştinţe în care 

sarcinile elevilor sunt prevăzute diferenţiat în conformitate cu nivelul de 

dezvoltare intelectuală, interesele şi aptitudinile fiecărui elev. Este indicată 

activitatea suplimentară pentru elevii dotaţi, prin diferite metode, ca de 

exemplu: 

Îmbogăţirea pe orizontală şi verticală a materiei. 

Îmbogăţirea pe orizontală înseamnă a da unui copil care a terminat o 

temă înaintea celorlalţi mai mult material de acelaşi nivel şi dificultate, iar 

îmbogăţirea pe verticală înseamnă a oferi elevului un material de un nivel mai 

dificil, avansat, în ideea anticipării lecţiilor viitoare. Aceste procedee trebuie 

îmbinate, pentru a fi cât mai eficiente. Stimularea elevului pentru studiul 

individual prin stabilirea unor teme de studiu, rezolvarea unor probleme dificile 

şi stimularea intereselor prin participarea la concursuri ştiinţifice (olimpiade). 

Mentoratul este una din metodele de predare-învăţare pentru copii supradotaţi. 

Instrucţia accelerată- doi ani într-unul singur- metodă care se poate 

realiza fie prin comprimarea curricumului şcolar, extinderea anului şcolar prin 

cursuri de vară, elevul poate să urmeze cercuri universitare, chiar dacă este încă 

la liceu. 

        Evaluarea este o componentă esenţială a procesului instructiv-educativ, 

a triadei predare-evaluare-instruire având ca scop cunoaşterea efectelor 

activităţii desfăşurate în vederea optimizării ei, pe baza colectării, organizării şi 

interpretării rezultatelor obţinute prin intermediul instrumentelur de evaluare. 

Rolul ei este să depisteze limitele învăţării, greşeli, lacune, nivel prea scăzut de 

cunoştiinţe, dificultăţi în interpretarea şi aplicarea cunoştinţelor, pentru 

depistarea acestora şi realizarea progresului şcolar. Evaluarea apare nu ca o 

activitate supraadăugată procesului de predare-învăţare, ci ca parte integrată a 

procesului de învăţământ. Ea îi uşurează elevului activitatea de învăţare pentru 

că îl obliga să recapituleze permanent cunoştinţele, să le sistematizeze, să la 

fixeze mai bine în memorie, să le clarifice ori să le corecteze dacă este cazul. 

Actul evaluării are o valoare formativă deosebită, îl determină pe elev să înveţe 

cu regularitate, îl ajută în cunoaşterea şi dezvoltarea aptitudinilor, îi formează 

deprinderi de muncă independentă, îi dezvoltă creativitatea. Evaluarea realizată 

de către profesor devine pentru elev un reper de autoevaluare în formarea 

imaginii de sine. O evaluare obiectivă îl stimulează pe elev, îi sporeşte 

încrederea în forţele proprii, absenţa ei îl dezorientează şi îl demobilizează pe 

elev. 

          Pentru profesor evaluarea reprezintă un feed-back asupra eficienţei 

activităţii didactice desfăşurate, arătându-i cât de eficient îşi dozează materialul, 

cât de bine comunică cu elevii, cât de eficiente sunt metodele şi materialele pe 

care le utilizează.  

             Ca modalităţi de evaluare a rezultatelor şcolare avem metodele 

tradiţionale- probe scrise, probe orale, probe practice care au unele avantaje şi 

dezavantaje şi de aceea ele trebuie combinate într-un mod optim. Pentru ca 
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procesul de învăţământ să fie cât mai eficient trebuie folosite şi metodele 

moderne de evaluare, ca de exemplu: observarea sistematică a 

comportamentului elevului (prin: fişe de evaluare/autoevaluare, liste de 

control/verificare, scări de clasificare); investigaţia; proiectul; referatul; 

portofoliul (o modalitate cu spectru larg); autoevaluare. 

      Albert Einstein spunea: ,,Dacă cineva stăpâneşte bazele domeniului 

studiat şi dacă a învăţat să gândească şi să lucreze independent, el îşi va găsi cu 

siguranţă drumul şi în plus, va fi bine pregătit pentru a se adapta progresului şi 

schimbărilor”. 
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1. Pedagogia centrată pe învățare și pe elev (learning-centered & 

student-centered pedagogy) 

 

Încă de la începutul anilor 2000, cercetătorul Ronald Barnett de la London 

Institute of Education ne avertiza asupra noii paradigme existențiale a 

supercomplexității căreia universul educațional trebuie să încerce să-i răspundă: 

ne referim la "o lume unde nimic nu mai poate fi admis fără a fi mai întâi 

cercetat, unde nici un cadru de cunoaștere sau de acțiune nu mai poate fi 

susținut cu certitudine. Este o lume unde suntem provocați epistemic, și asta 

încontinuu. O lume complexă este o lume unde suntem asaltați de mult mai 

multe fapte, date, dovezi, sarcini și argumente decât putem operaționaliza în 

interiorul acestor cadre unde ne ducem existența.  

Dimpotrivă, o lume supercomplexă este una în care chiar aceste cadre 

de cunoaștere sau de acțiune prin care ne orientăm în lume sunt contestate" 

(citat în Baxter Magolda 2009: 146). Dacă din perspectiva lui Michael Polanyi 

toate animalele, inclusiv nevertebratele, fac dovada unui neastâmpăr pseudo-

cognitiv în fața necunoscutului ce trebuie explorat, clarificat, controlat, 

exploatat și transformat în cunoaștere-resursă pentru propria viețuire (John C. 

Bean 2011: 2), în fața supercomplexității omul secolului 21 trebuie să viețuiască 

în și prin necunoscut, în și prin incertitudine, nu împotriva acesteia (Belenky et. 

al. 1986, citat în Brockbank & McGill 1998: 147). În conformitate cu aceste 

transformări onto-epistemice, filosofia cunoașterii precum și teorizarea învățării 

și a educației din perspectivă psihologică, filosofică și sociologică au suferit 

importante modificări. Jean Piaget (1896-1980) a propus un nou concept de 

învățare ca proces etapizat de dezvoltare cognitivă prin care indivizii generează 

cunoaștere pe baza experiențelor cognitive, afective și conative anterioare; Lev 

Vygotsky (1896-1934) a studiat contextele socio-culturale ale cunoașterii, prin 

care aceasta se constitutie în mod interactiv (raportat la colectiv) și în mod 

diferențiat (raportat la individ) (Darling-Hammond et. al. 2003). John Dewey 

(1859-1952), reprezentantul pragmatismului american, a evidențiat profunda 

legătură dintre învățarea în context naturalistic, cotidian, și învățarea în context 

educațional, dar și imensul hău ce separă această învățare imersivă, perceptuală, 

despre lume și modul în care ea funcționează, de învățarea preceptistică, 

scriptată, despre anumite descrieri ale lumii și modalități de analiză a ei 
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(Laurillard 1993: 20). Jerome Bruner (1915-2016) a propus metoda curriculum-

ului spirală, prin care se avansa revenirea periodică pe parcursul unui semestru 

sau an școlar, dar mereu în contexte diferite și cu instrumente diferite, la o serie 

inter-conectată de tematici, problematici sau concepte-cheie constituind 

fundamentarea epistemologică a unei anumite discipline. 

Observăm astfel o tranziție completă cel puțin la nivel teoretic, între un 

concept cantitativ și superficial al învățării (banking concept of learning/ surface 

learning), bazat în special pe memorare mecanică și aplicare nediferențiată a 

cunoștințelor în contexte prestabilite, și un concept calitativ și profund al 

învățării (deep learning). Învățarea durabilă, profundă, trebuie înțeleasă ca 

proces individualizat de re-semnificare a lumii și de devenire transformațională 

prin însuși demersul de re-semnificare și asumare a lumii din perspectiva 

experiențelor, capabilităților, nevoilor, dorințelor, intereselor și obiectivelor 

personale. În acest sens, activitatea pedagogică trebuie să se centreze pe învățare 

asimilată procesului cognitiv mai complex al înțelegerii: predarea nu mai are ca 

scop transmiterea conținuturilor și fixarea lor în memoria elevilor, ci facilitarea, 

medierea relaționării personale cu aceste conținuturi, luării de poziție față de 

acestea în funcție de context și obiectiv, dar mai importantă este deschiderea în 

fața elevului a posibilității de a tehniciza înțelegerea (în sensul foucauldian), de 

a practica înțelegerea precum o activitate, un procedeu, o tehnică ce trebuie 

modulată și nuanțată în funcție de tipurile de conținut, ceea ce presupune 

dezvoltarea unor capacități metacognitive de autonomizare, de autoregularizare, 

de plasticizare a propriei gândiri. Înțelegerea, așa cum teorizează Wiggins & 

McTighe în Understanding by Design, înglobează 6 dimensiuni: abilitatea de a 

explica, abilitatea de a interpreta, abilitatea de a aplica diversificat, abilitatea de 

a pune o cunoștință în perspectivă, abilitatea de a empatiza cu un alt punct de 

vedere asupra aceluiași conținut, abilitatea de a se cunoaște pe sine (2005: 82-

104). Astfel, noua paradigmă educațională pune accentul pe înțelegere și prin 

aceasta, pe conștiința subiectului ce se deschide unui proces de transformare 

epistemică, de self-authorship: "A deveni în mod intențional un subiect al 

învățării înseamnă să poți conștientiza motivul pentru care studiezi un anumit 

lucru, să poți conștientiza procesul de învățare și modalitatea în care acest 

proces este instrumentat. Subiecții intenționali ai învățării sunt gânditori 

integrativi ce pot face conexiuni între informații diferite și aparent arbitrare, și 

ce pot înregimenta o cantitate impresionantă de cunoștințe în luarea unei decizii. 

Ei adaptează competențele învățate într-o anumită situație problemelor întâlnite 

în altă situație: în sala de clasă, […], în comunitate, sau în viața personală. Drept 

urmare, cei ce învață în mod intenționat reușesc chiar și acolo unde singura 

constantă este nesiguranța" (Baxter Magolda 2009: 143).  

Cunoașterea-ca-înțelegere precum și centrarea strategiilor pedagogice 

pe subiectul învățării presupune ca noi obiective pedagogice maturitatea 

cognitivă, identitatea integrată, maturitatea socio-afectivă și relațională a 

elevilor. 
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Conform studiului How Learning Works: 7 Research-Based Principles 

for Smart Teaching al lui Susan A. Ambrose, Michael W. Bridges et al., 

întrebări precum: de ce elevii nu aplică corect ceea ce învață? De ce persistă în 

pre-/misconcepții? De ce nu sunt interesați de materialul pe care eu ca profesor 

îl găsesc fascinant? De ce continuă elevii să utilizeze aceleași metode de studiu 

ineficace?, sunt de fapt un simptom al unei tehnici de predare defectuoase, ce nu 

ține cont de cele 7 principii ale învățării-ca-înțelegere: 1.Bagajul de cunoștințe, 

experiențe și atitudini anterioare cu care elevii vin la clasă poate fi   atât un 

obstacol cât și un atuu, în funcție de modul și momentul de activare a lui în 

timpul predării; 2.Organizarea conceptuală adecvată a cunoștințelor învățate are 

un impact deosebit asupra capacității de retenție și de aplicare în contexte 

diferite; 3.Motivația elevului determină, dirijează și susține activitățile de 

învățare, în funcție de valoare pozitivă a obiectivelor de referință și a 

obiectivelor operaționale, de așteptările personale și ale profesorului, și de 

sprijinul găsit în comunitatea de învățare creată la ora de curs; 4.Este necesară 

nu doar învățarea unor cunoștințe și deprinderi disparate într-o anumită ordine, 

ci trebuie ca ele să fie integrate și puse în aplicare în contexte diverse, iar elevii 

trebuie să poată identifica contextele specifice anumitor concepte, metode, 

soluții (ce, când, cum aplicăm?) 5.Exercițiul de practică dirijată (fixat pe un 

obiectiv anume, de nivel de dificultate corespunzător vârstei, suficient de 

frecvent) și feedbackul relevant, clar și precis, dat la timp și în mod constant, 

ajută învățarea; 6.Climatul afectiv-social al comunității de învățare are un 

imapct deosebit asupra procesului de învățare; 7.Cel mai înalt nivel al învățării 

presupune capacitatea de auto-monitorizare și auto-ajustare a proceselor și 

tehnicilor de învățare (2010: 1-9). Educația este inerent transformațională, căci 

înțelegerea și capacitatea de rezolvare a unor probleme disciplinare sau 

transdisciplinare se conturează în contextul unei revoluții interioare ce zguduie 

sinele, sistemul de valori și viziunea despre lume (Edward Taylor 2009: 3-15; 

Jack Mezirow 2009: 18-30).  

 

2. Performanță și evaluare 

       

Folosirea metodelor interactive de predare-învățare (conversație 

didactică, problematizare, lucru în echipe mici) impune monitorizarea și 

evaluarea dimensiunilor colaborative și a capabilităților de comunicare 

dezvoltate de elevi prin activitățile de învățare desfășurate atât în timpul, cât și 

în afara orelor de curs. Testele standardizate concepute la nivel național și de 

cele mai multe ori chiar și testele semestriale și anuale concepute pentru 

diversele materii (limba română, istorie, geografie etc.) testează doar capacitatea 

de memorare a elevilor, ceea ce reprezintă doar un aspect – și nu cel mai 

important – al dimensiunii cognitive a învățării. În cadrul unui mediu de 

învățare cu valențe critice, auto-reflexive și colaborative, este absolut necesară 

aprecierea acelor abilități și deprinderi transferabile, precum  analiza critică, 

argumentarea corectă și persuasivă, analogiile și comparațiile pertinente, decizia 
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justificabilă în cadrul unei probleme complexe și nuanțate, comunicarea 

eficientă și creativă în cadrul grupului. Astfel, este necesară nu doar evaluarea 

punctuală a unor conținuturi discrete, ci și a modalității prin care elevul își 

creează cunoașterea în dialog cu celălalt. Metode ce vizează în mod direct 

prezența metacogniției, mai ales în cadrul grupei de vârstă 14-18 ani, pot fi: 

jurnal conceptual semestrial/anual, în care pot fi notate și comentate săptămânal 

sau lunar cele mai importante concepte, întrebări, incertitudini, probleme pe 

care elevul le are legat de conținuturile unei materii specifice. Portofoliul mai 

poate fi o soluție, atâta timp cât profesorul îi planifică structura cu grijă, 

menționând la timp elementele ce trebuie incluse, precum și introducând în mod 

necesar o sarcină autoreflexivă a elevului asupra întregului proces de învățare 

documentat în detaliu de conținuturile portofoliului respectiv (Wolf & Siu-

Runyan 1996). Elemente extrem de inovatoare sunt incluse în dramatizarea 

anumitor probleme de învățare, mai ales dacă folosirea noilor tehnologii permite 

documentarea prin fotografie sau înregistrare audio-video, sau crearea unei 

arhive educative cu astfel de probleme pe site-uri de social media, cu condiția ca 

materialele astfel produse să fie folosite la clasă (Joosten 2012).  

Rămâne încă o problemă determinarea procedeelor și a instrumentelor 

de evaluare a procesului, nu a produsului, precum și a standardelor și criteriilor 

folosite, având în vedere noutatea încercării de mainstreaming a acestui tip de 

evaluare și notare în context românesc. Centrarea orelor de curs pe text sau 

conținut trebuie abandonată în favoarea centrării pe sarcinile de lucru și 

activitățile selectate în conformitate cu obiectivele operaționale (John Bean 

2011, Wiggins & McTighe 2005, Bill Cerbin 2011). 

 

2. Redefinirea leadership-ul pedagogic 

 

În noua paradigmă educațională, profesorul este redefinit ca dirijor și 

armonizator de experiențe cognitive, afective și sociale individuale în sânul 

comunității de învățare. Așa cum spune și Dewey, profesorul trebuie să fie 

dispus să renunțe la a se baza în mod evident pe autoritatea deontică, pentru a 

deveni partener în actul de producere a înțelegerii și de problematizare a 

universului epistemic disciplinar.  

Scopul predării nu este altul decât producerea înțelegerii în mod diferențiat 

și critic în funcție de elev, disciplină, context (Ramsden 1992, citat în Laurillard 

1993: 11). Actul predării nu este altceva decât încercarea de a construi ceea ce 

Kegan a numit un "mediu cuprinzător ce se arată primitor față de sinele prezent 

al elevului, dar care și încurajează devenirea psihologică a persoanei. Astfel, 

crearea unui mediu educațional cuprinzător dă corp unei culturi complicate, 

tranziționale, unei punți evolutive, unui context de trecere" (citat în Baxter 

Magolda 2009: 150).  

În mod paradoxal, leadership-ul pedagogic în sala de clasă nu implică 

controlul absolut, eliminarea incertitudinii, urmarea tuturor regulilor până în 

cele mai mici detalii, așa cum prevăd în mod general documentele 
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administrative și manageriale la nivelul instituțiilor educaționale. Un profesor 

leader este un profesor care își simte calea, metoda, nu în ciuda planificării, ci 

prin planificare și uneori în contradicție cu aceasta. Putem vorbi de un profesor-

artist, de un profesor-filosof, sau pur și simplu de un profesor umanist à la 

Rogers care înțelege el însuși/ ea însăși că are întotdeauna de învățat: de la elevi, 

de la ceilalți profesori, din greșelile trecutului pedagogic, din transformările 

culturale, sociale, politice, economice, tehnologice ale lumii în care trăim, o 

lume supercomplexă.   
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EFICIENTIZAREA PROCESULUI EDUCATIONAL PRIN 

UTILIZAREA PLATFORMELOR E-LEARNING 
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Mottto „Deschide braţele spre schimbare, 

dar nu-ţi pierde din valorile tale” 

(Dalai Lama) 

 
  Platformele de învăţare online îmbunătăţesc calitativ conţinutul 

învăţământului, conducând la ameliorarea procesului instructiv-educativ prin 

însuşirea unor procese de învăţare active şi autonome, creşterea interesului 

elevilor pentru instruire, crearea unor medii noi de învăţare formală sau 

nonformală, individuală şi în grup.    

Datorită elementului de noutate reprezentat de factorul tehnologic, de 

resursele inovative de tip OER şi Web 2.0, elevii vor fi stimulaţi sa se implice 

mai mult în procesul de învăţare, ceea ce va avea în timp un impact pozitiv 

asupra performanţelor şcolare ale acestora, având potenţialul de a reduce rata 

abandonului şcolar. Materialele vizuale interactive şi sursele adiţionale de 

informaţii oferite de internet vor spori angajamentul elevilor. Utilizarea TIC va 

permite totodată adaptarea disciplinelor în funcţie de competentele elevilor, 

sprijinind învăţarea personalizată şi individualizată. În ceea ce priveşte procesul 

de învăţare continuă, platformele de învăţare online şi materialele existente în 

format digital vor încuraja invatamantul la distanta, permitand adultilor de orice 

varsta sa dobandeasca cunostiinte intr-un anumit domeniu. Utilizarea noilor 

tehnologii în educaţie vizează în primul rând acele elemente care conduc la o 

achiziţie mai bună de cunoştinţe din diverse domenii, la formarea şi dezvoltarea 

de abilităţi, deprinderi şi capacităţi de gândire specifice disciplinelor şcolare, dar 

şi transdisciplinare, la modelarea de comportamente şi atitudini cetăţenilor 

societăţii cunoaşterii 

   Realizarea procesului educațional prin intermediul IAC ( instruire 

asistata de calculator).  vine să contribuie la eficientizarea activităţii didactice 

deoarece educația devine un “proces de învăţare care se bazează pe resurse 

multimedia şi care permite uneia sau mai multor persoane să se instruiască 

pornind de la calculatorul propriu” în care “folosirea tehnologiilor informatice și 

de comunicații, precum și a mediilor pentru distribuirea materialelor didactice și 

pentru îmbunătățirea proceselor de predare, învățare, asimilare a cunoștințelor și 

deprinderilor și de evaluare a elevilor” , iar realizarea acesteia utilizând 

beneficiile oferite de platforma Moodle va contribui la o nouă abordare a actului 

didactic ținând cont de inovațiile tehnologice în domeniul învățământului. Drept 

rezultat, considerăm că  platformele educaționale, inclusiv platforma Moodle 

reprezintă o soluție  în raport cu noile paradigme educaționale și poate fi 

considerată ca o alternativă de predare-învățare-evaluare în sistemul educațional 
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actual. Pentru cadre didactice, selectarea unei platforme educaționale potrivite 

disciplinei și vârstei elevilor  poate fi un proces complicat și de lungă durată. 

Aceasta se datorează existenței unui număr mare de platforme de învățare open 

source care oferă un șir de avantaje în utilizare  și nu în ultimul rând 

corespunderea acestora cu cerințele pedagogice. 

Profesorul nu este doar persoana care transmite informaţii, propune 

conţinuturi, solicită sarcini, cere conduite. Profesorul stimulează şi întreţine 

curiozitatea copiilor pentru lucruri noi, le modelează comportamentele sociale, 

le întăreşte încrederea în forţele proprii, îi ajută să-şi desăvârşească identitatea. 

Din aceste motive, profesorul trebuie să aibă calităţi şi competenţe necesare 

centrării, cu precădere, pe aşteptările, pe trebuinţele şi pe interesele elevilor. 

Şcoala şi profesorii ei nu trebuie să uite că educaţia se adresează azi 

unor copii al căror profil nu seamănă cu ceea ce am cunoscut până acum. 

Formarea competenţelor digitale a devenit o condiţie sine qua non pentru 

integrarea şi funcţionarea în lumea muncii, a profesiilor, dar şi în cotidianul 

nostru. Ca atare, procesul de instruire trebuie regândit prin formularea de 

probleme în corelaţie cu noile tehnologii – instrumente TIC -, fără a mai accepta 

în sala de clasă activităţi intelectuale de rutină. În societatea cunoaşterii, treaptă 

superioară a societăţii informaţionale, modernizarea procesului educaţional este 

imposibilă fără utilizarea instrumentelor digitale moderne. Dezvoltarea rapidă a 

societăţii informaţionale a impus o paradigmă nouă de învățare, aceasta se referă 

la trecerea de la învăţarea prin asimilarea de cunoștințe la cea bazată pe 

cunoaştere şi formarea de competențe. Iar realizarea procesului educațional prin 

intermediul IAC (instruire asistata de calculator) utilizând platforma Moodle 

vine să contribuie la eficientizarea activităţii didactice. 

Platforme de tip e-learningsunt urmatoarele: - Moodle - Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning Envinronment - Platforma AeL- Advanced 

eLearning - Wikispaces - eTwinning - iTeach - Frog - Blackboard - 

portal.compendiu.ro. Moodle este un sofware liber și open source de învățare, 

cunoscut de asemenea și ca un sistem de management al cursului, sistem de 

management al învăţării sau ca un spaţiu de învăţare şi evaluare virtual. Moodle 

este un set de componente și module, instrumente de comunicații, clasă virtuală 

și bibliotecă digitală. Platforma de e-learning Moodle oferă un mediu de 

socializare și comunicare, cursuri și evaluare în sistem electronic și oferă 

posibilitatea cursanților de a învăța împreună. Platforma se bazează pe resurse și 

activități. Principala resursă este reprezentată de curs, ce poate fi definit pe bază 

de lecții sau de activități săptămânale.Poate fi parcurs pagină cu pagină sau se 

poate trece de la un capitol la altul folosind funcția "Salt rapid". Deoarece 

platforma Moodle se bazează pe o tehnologie simplă și eficientă, utilizarea ei de 

către cadrele didactice vine să soluționeze problema expusă anterior. Astfel, prin 

îmbinarea TIC cu proiectarea didactică platforma oferă toate funcțiile necesare 

pentru a realiza procesul de predare-învățare-evaluare în mediul on-line. De 

asemenea, Moodle oferă soluții și pentru personalizarea activitățile planificate în 

dependență de caracteristicile pedagogice. În aceste condiții, conţinuturile și 
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activităţile propuse în cadrul unui curs virtual realizat pe platforma Moodle se 

vor racorda la caracteristicile și interesele fiecărui elev în parte asigurându-se un 

proces de învățare interactiv. 

În aceeași ordine de idei, pentru realizarea unei activități didactice 

eficiente utilizând instrumentele oferite de platforma Moodle este necesar de a 

respecta componentele interioare ale didacticii : 

-procesul de învăţământ; 

-finalităţile educaţionale; 

-principiile didactice; 

-conţinutul învăţământului; 

-curriculum şcolar; 

-metode, mijloace, strategii; 

-formele de organizare ale instruirii; 

-proiectarea activităţii de instruire. 

Pornind de la aceste componente, în planificarea și implimentarea unui 

demers educațional pe platforma Moodle se vor respecta toate cerințele 

pedagogiei tradiționale. În consecință, lecția  în mediul virtual sau instruirea 

asistată la calculator(IAC) realizată pe Moodle va reprezenta un sistem complex 

al procesului educaţional caracteristic unei societăţi postindustriale în care 

tehnologiile informaţionale şi comunicaţionale ocupă un rol primordial. În 

concluzie, analizând principalele aspecte didactice ale aplicării platformei 

Moodle în procesul didactic am constatat următoarele: 

-Moodle asigură un cadru optim de instruire în procesul de predare-învățare-

evaluare; 

-Realizarea procesului didactic prin intermediul platformei Moodle elimină 

barierele de timp şi spaţiu  dintre  profesor şi cel ce învaţă asigurând optimizarea 

procesului de învăţare; 

-Activitățile educaționale realizate prin intermediul platformei sunt realizate în 

mod eficace, dinamic și interactiv respectându-se particularitățile pedagogice 

ale învățării; 

-Realizarea activităților educaționale prin intermediul platformei reprezintă o 

viziune privind parcurgerea demersului didactic care va contribui inevitabil la 

creșterea performanțelor; 

Platforma Moodle oferă cadrelor didactice un set de instrumente și 

resurse didactice care fac posibilă predarea-învățarea atât în mediul on-line cât 

și în mediul off-line. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR 

EXTRACURRICULARE ÎN DEZVOLTAREA 

PERSONALITĂŢII ELEVULUI  

 
Profesor învăţământul primar, Gheorghiţa LARIU-RUSU-MOVILĂ 

Liceul ,,Vasile Conta” Tîrgu Neamţ 

 

 

Educația nonformală este cea mai nouă abordare a învățării prin 

activități plăcute și motivante. Avantajele sale multiple înglobează atingerea 

tuturor deprinderilor specifice sistemului tradițional de învățământ, dar și cu un 

aport suplimentar de abilități câștigate în condițiile unei libertăți de exprimare 

maxime.  

În opinia mea, organizarea eficientă a activităților extrașcolare are 

menirea de a reduce stresul generat de activitățile instructiv-educative clasice 

din timpul orelor de curs, de a contribui la cooperarea între cei implicați în 

astfel de activități, la exprimarea talentelor, înclinațiilor, aptitudinilor fiecăruia, 

la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 

Prin intermediul activităților extracurriculare putem oferi copiilor 

multiple oportunități de recreere. Programul flexibil,  varietatea locațiilor unde 

putem desfășura activitățile, formele pe care le poate lua activitatea extrașcolară 

(ateliere de artă, parteneriate, schimburi de experinţă, vizite, excursii, drumeții, 

concursuri, festivaluri, dezbateri, mese rotunde, expoziții, etc.), aduc copiilor o 

stare de relaxare, îi face să se simtă în largul lor, fără grija notelor, iar învățarea 

se  realizează cu plăcere.  

Un alt argument este că, prin activitățile extracurriculare copiii 

interrelaționează cu alți copii, părinți, cadre didactice, reprezentanți ai 

organizațiilor implicate în activități. Chiar și pentru cei timizi, cu dificultăți de 

adaptare sau mai puțin sociabili, aceste activități sunt reale oportunități de a 

depăși barierele emoționale. Pentru ca activitățile să fie de succes, toți cei 

implicați cooperează pentru atingerea aceluiași scop.  

În concluzie, activitățile extrașcolare oferă o mare libertate de 

construcție a învățării, au cel mai larg și divers caracter interdisciplinar, oferă 

cele mai eficiente modalități de formare/dezvoltare a personalității armonioase a 

copiilor, încă de la vârsta preșcolarității. Toate acestea…deoarece sunt factorii și 

modalitățile educative cele mai apreciate și mai accesibile sufletelor copiilor. 

Prezentarea unui proiect reprezintă o provocare pentru oricare dintre 

noi, deoarece ajută pe ceilalţi să îşi formeze o imagine de ansamblu. Vreţi să 

prezentaţi colegilor activităţile realizate de dumneavoastră şi nu găsiţi un mod 

atractiv de realizare? Vă propun o aplicaţie care vă va ajuta foarte mult în 

activitatea didactică. 
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Prezi este o aplicaţie web prin intermediul căreia puteţi concepe 

prezentări mult mai atractive şi 

mai convingătoare decât cele 

realizate în Microsoft 

PowerPoint. Ceea ce face 

diferenţa este atât grafica 

prietenoasă, dar şi posibilitatea 

de a evidenţia relaţiile dintre 

componentele prezentării, fără a 

le ,,rupe” în slide-uri, aşa cum se 

întâmplă în prezentările clasice. 

Prezentarea poate fi realizată şi 

accesată online. 

Avantaje: 

● Poate fi accesată în orice 

moment din contul personal al 

site-ului PREZI; 

● Poate fi descărcată 

în calculatorul personal; 

Dezavantaj: 

● Spaţiul contului personal standard este de 100 Mb sau de cel mult 500 Mb 

pentru un cont Edu. 

Prezentarea poate fi realizată cu editorul offline Prezi Desktop; 

 

Avantaje: 

● Nu mai impune restricţii în ceea ce priveşte spaţiul de stocare; 

Cum realizaţi prezentarea? 

Faceţi o schiţă a conţinutului în care stabiliţi lista ideilor principale. Daţi 

dublu click pe zona în care doriţi să adăugaţi text. Daţi zoom în dreptul fiecăreia 

şi adăugaţi detalii, imagini, clipuri video, fişiere pdf, cu obţiunea Insert din 

Bubble Menu. Grupaţi-le cu opţiunea Frame, specificaţi ordinea în care doriţi 

să prezentaţi elementele (storyline-ul) din zona de lucru cu opţiunea Path. 

Pentru a fi mai convingătoare, vă prezint în fotografiile următoare un 

proiect al meu: ,,Să ne cunoaştem trecutul…” 
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CUNOAŞTEREA MOTIVAŢIEI ELEVILOR PENTRU 

ÎNVĂŢĂTURĂ 
 

Prof. Gabriela LATEŞ 

Colegiul Tehnic „Ion Creangã”, Târgu Neamţ 

Prof. Iulia Loredana FRIGARE. 

Liceul „Vasile Conta” Tîrgu Neamț 

 

 
 

Motivaţia: definiţie şi caracterizare generală 

În accepţia cea mai largă, motivaţia reprezintă „ansamblul factorilor 

dinamici care determină conduita unui individ”. O definiţie mai completă este: 

„prin motivaţie înţelegem totalitatea mobilurilor interne ale conduitei, fie că 

sunt înnăscute sau dobândite, conştientizate sau neconştientizate, simple 

trebuinţe fiziologice sau idealuri abstracte.” 

Motivaţia este factorul care determină organismul să acţioneze şi să 

urmărească anumite scopuri. Orice act de conduit este motivat, nici un act 

comportamental nu apare şi nu se manifestă în sine, fără o anumită incitare, 

direcţionare şi susţinere energetică45.  

Motivaţia învăţării se subsumează sensului general al conceptului de 

motivaţie şi se referă la totalitatea factorilor care îl mobilizează pe elev la o 

activitate menită să conducă la asimilarea unor cunoştinţe, la formarea unor 

priceperi şi deprinderi. 

Motivaţia energizează şi facilitează procesul de învăţare prin 

intensificarea efortului şi concentrarea atenţiei elevului, prin crearea unei stări 

de pregătire pentru activitatea de învăţare. Elevii motivaţi sunt mai perseverenţi 

şi învaţă mai eficient. Motivaţia este una din cauzele pentru care elevul învaţă 

sau nu învaţă. În acelaşi timp însă, motivaţia poate fi efectul activităţii de 

învăţare. Din satisfacţia iniţială de a fi învăţat, elevul îşi dezvoltă motivaţia de a 

învăţa mai mult. Aşadar, relaţia cauzală dintre motivaţie şi învăţare este una 

reciprocă. Motivaţia energizează învăţarea, iar învăţarea încununată de succes 

intensifică motivaţia. 

Motivaţie şi performanţă. Optimum motivaţional  

Motivaţia reprezintă o condiţie esenţială pentru reuşita elevului în 

activitatea şcolară. O problemă care se ridică este următoarea: cât de puternică 

trebuie să fie motivaţia pentru a obţine performanţe superioare în realizarea 

sarcinilor şcolare? S-a constatat că, atât motivarea prea intensă 

(supramotivarea), cât şi motivarea prea scăzută (submotivarea) în activitatea de 

învăţare conduc, de cele mai multe ori, la eşec. Prin urmare, s-a pus problema 

măsurii motivaţiei în activitate, a dozării acesteia în raport cu dificultăţile 

                                                 
45 Sălăvăstru, Dorina, - Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Bucureşti, 2004, p.69.   
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sarcinilor de învăţare. Răspunsul la o asemenea problemă se regăseşte în Legea 

Yerkes-Dodson. După această lege creşterea performanţei este proporţională cu 

intensitatea motivaţiei numai până la un punct, după care urmează stagnarea şi 

chiar regresul. 

Momentul când începe declinul este dependent de complexitatea şi 

dificultatea sarcinii: în sarcinile simple zona critică apare la un nivel mai înalt, 

iar în sarcinile complexe ea se manifestă la un nivel mai scăzut (figura 1).  

 
Figura nr. 1 – Relaţia dintre intensitatea motivaţiei şi performanţă în funcţie de 

dificultatea sarcinii 

 

Nivelul optim al motivaţiei depinde nu numai de dificultatea sarcinii, ci 

şi de particularităţile psihice individuale: emotivitate, echilibru, stăpânire de 

sine. Persoanele care aparţin tipului slab şi celui neechilibrat nu reuşesc o 

asemenea performanţă. Eficienţa activităţii este maximă la o anumită mărime a 

intensităţii motivaţiei, numită optimum motivaţional. Există două situaţii: 

1. dificultatea sarcinii este percepută corect de către subiect. În această situaţie 

există o relaţie de corespondenţă, chiar de echivalenţă, între intensitatea 

motivaţiei şi gradul de dificultate al sarcinii; 

2. dificultatea sarcinii este apreciată incorect de către subiect. In această situaţie, 

poate apărea fie subaprecierea dificultăţii sarcinii, fie supraaprecierea acesteia. 

În primul caz subiectul va fi submotivat ceea ce va duce în final la nerealizarea 

sarcinii, iar în al doilea caz va fi supramotivat, iar surplusul energetic putând 

stresa subiectul şi având ca efect final eşecul în realizarea sarcinii. 

Optimum-ul motivaţional se obţine prin acţiunea asupra celor două 

variabile care intră în joc cu scopul de a obişnui subiectul să perceapă cât mai 

corect dificultatea sarcinii prin manipularea intensităţii motivaţiei în sensul 

creşterii sau scăderii ei în funcţie de cerinţe. 

 

Chestionar 

Cunoaşterea motivaţiei elevilor pentru învăţătură 

 

Sar

cini simple 

Sarcin

i complexe 
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1. Care din următoarele obiecte de învăţământ îţi place mai mult (le preferi)? 

Alege unul sau mai multe obiecte după preferinţă şi pune semnul X în căsuţa 

corespunzătoare. 

 

 

 

Obiecte de 

învăţământ 

Intensitatea preferinţei 

 

Foarte 

mult 

Mult Puţin Mi-e 

indiferent 

Deloc 

5 4 3 2 1 

Limba şi 

literatura 

română  

     

Matematica      

Istoria      

Economia      

Contabilitatea      

Engleza      

 

2. Ce te atrage mai mult spre un obiect de învăţământ ? Pune semnul X înaintea 

motivului care ţi se potriveşte. 

Nr. 

crt. 

MOTIVE 

1. este uşor 

2. îmi ia puţin timp pentru învăţat 

3. Profesorul explică clar, pe înţeles  

4. Profesorul este apropiat de noi 

5. Profesorul îmi impune respect 

6. Conţinutul obiectului este interesant 

7. Este un obiect important pentru viitorul meu 

8. Părinţii insistă să învăţ la acest obiect 

9. Vreau sa obţin bursa de merit 

10.  Vreau sa obţin ceea ce mi-au promis părinţii  

 

3. Care dintre obiectele de învăţământ sunt importante pentru viitorul tău? Alege 

unul sau mai multe obiecte şi pune semnul X în căsuţa corespunzătoare. 

 

 

Obiecte de 

învăţământ 

Este 

important 

Nu este 

important 

Nu ştiu 
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Limba şi 

literatura 

română  

   

Matematica    

Istoria    

Economia    

Contabilitatea    

Engleza    

 

4. Ce te împiedică să progresezi mai mult la învăţătură? Citeşte lista de mai jos 

şi pune semnul X  în faţa propoziţiilor care sunt adevărate pentru tine. 

 

1. Nu am condiţii pentru învăţat acasă  

2. Nu am voinţă 

3. Nu sunt ajutat suficient la lecţii de către profesor  

4. Nu înţeleg explicaţiile tuturor profesorilor 

5. Nu am regim de muncă ordonat 

6. Nu îmi place să învăţ 

7. Mi se dau multe treburi acasă 

8. Mă iau cu altele (TV, PC)  

 

5. Apreciază efortul pe care ţi-l cere pregătirea la fiecare obiect de învăţământ. 

Alege unul sau mai multe obiecte şi pune semnul X în căsuţa corespunzătoare.  

 

 

Obiecte de 

învăţământ 

Intensitatea efortului 

 

Foarte 

mult 

Mult Potrivit Puţin Deloc 

5 4 3 2 1 

Limba şi 

literatura 

română  

     

Matematica      

Istoria      

Economia      

Contabilitatea      

Engleza      

 

Obiectivele chestionarului: 

cunoaşterea direcţiilor înspre care se orientează elevul; 

cunoaşterea importanţei obiectelor studiate în reuşita în viitor;   
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identificarea motivelor şi ambiţiilor elevului în ceea ce priveşte activitatea lui la 

învăţare; 

identificarea cauzelor insuccesului/pasivităţii unui elev la diferite obiecte. 

Instrumete de lucru:  

      - chestionarul scris; 

      - analiza datelor; 

Eşantionul experimental: 

25 elevii (clasa a 12-a)  

Chestionarul administrat elevilor a cuprins 5 itemi: 

Întrebarea nr. 1 – pentru cunoaşterea distribuţiei, selectivităţii şi intensităţii 

motivaţiei  

Modul de prelucrare a datelor: se adună semnele X din coloana nr. 5 (foarte 

mult), totalul îl înmulţim cu numărul coloanei (5). Se adună toate rezultatele 

obţinute şi se împart la totalul obiectelor de învăţământ.  

 

Intensitatea preferinţei Valoare 

numerică 

Valoare în 

procente (%) 

Foarte mult 175 39 

Mult 160 36 

Puţin 84 18 

Mi-e indiferent 24 5 

Deloc 10 2 

 

 
 

După cum se poate observa şi din diagrama alăturată, la nivelul 

colectivului se manifestă o motivaţie pentru învăţătură crescută, înregistrându-se 

următoarele procente: 39% respectiv 36%.           

Cotele mici (1-2) indică o motivaţie generală pentru învăţătură  foarte slabă, 

însumând un procent de 7%.     

Întrebarea nr. 2 – lista de motive oferă posibilitatea unei analize calitative, 

putând releva factorii dominanţi de influenţă. 

39%

36%

18%

5% 2%

Intensitatea preferintei

foarte
mult

mult
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Din graficul de mai sus se observă că primele două motive cel mai des 

invocate de elevi sunt: „Este un obiect important pentru viitorul meu ” şi 

„Conţinutul obiectului este interesant”. Dacă ne raportăm la clasificarea 

itemilor în extrinseci şi intrinseci se poate constata ponderea mai ridicată a 

motivaţiei intrinseci, acest lucru influenţând în mod pozitiv conduita la 

învăţătură.  

Întrebarea nr. 3. Lista cu motive , completată cu itemul „care dintre obiectele 

de învăţământ sunt importante pentru viitorul tău”, duce la cunoaşterea tendinţei 

de realizare a elevului în viitor, ca indicator al înţelegerii scopului învăţării şi al 

consistentei orientării şcolare.  

Având în vedere faptul că eşantionul ales este reprezentat de elevii unei 

clase de-a XII, profil economic, s-a constata că aproximativ 70% dintre elevi au 

înţeles importanţa învăţării şi s-au axat în principal pe obiectele pentru care se 

susţine examenul de bacalaureat, dar şi pe acele obiecte ce sunt reprezentative 

pentru profilul economic (economie, contabilitate) şi pe care doresc să le 

studieze în continuare la facultate în vederea realizării unei cariere în domeniu.  

Întrebarea nr. 4 „Ce te împiedică să progresezi mai mult la învăţătură?” a 

ajutat la descoperirea piedicilor întâmpinate de elevi la învăţătură şi a evidenţiat 

că următorii doi factori: „Mă iau cu altele (TV, PC)” ; „Mi se dau multe treburi 

acasă”au fost cel mai des invocaţi de către elevi (în proporţie de 75%).  

Întrebarea nr. 5. ajută la cunoaşterea suprasolicitării subiective în învăţare.  
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Intensitatea efortului  Valoare 

numerică 

Valoare în 

procente (%) 

Foarte mult 64 12 

Mult 95 18 

Potrivit 179 34 

Puţin 135 26 

Deloc 50 10 

 

 Aşa cum se observă din tabel şi din diagramă doar o mică parte dintre 

elevii clasei a XII-a B depun un efort foarte mare pentru învăţarea anumitor 

obiecte.  

Concluzii: 
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STUDIU PRIVIND ORIENTAREA PROFESIONALĂ A 
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 Inserția pe piața muncii a absolvenților este un criteriu de calitate al 

sistemului de învățământ, al școlii și al membrilor ei. Generația de absolvenți 

2016 a furnizat un set de informații colectate printr-un chestionar numit 

Chestionarul de Căutare Auto-Direcționată – testul Holland, (SDS-Self Directed 

Search). 

 Prin această metodă de cercetare, aplicată unui procent de 25% din 

totalul elevilor de clasa a XII-a, am încercat să aflăm interesele elevilor legate 

de domeniile de activitate de urmat după finalizarea studiilor prin tipurile de 

personalitate și categoriile de meserii asociate acestor tipologii, potrivite fiecărui 

elev. 

 Aplicarea acestui chestionar a venit în contextul sprijinirii tinerilor din 

clasele terminale în decizia lor privind orientarea în carieră. Cunoașterea 

aptitudinilor și talentelor personale ale elevilor și, mai important, 

autocunoașterea lor duce la construirea unei imagini a sinelui mai clară și mai 

realistă, astfel încât, orientarea spre un viitor profesional potrivit persoanei 

devine o realitate. 

 Tinerii, viitori absolvenți, trebuie să descopere, atunci când vine vorba 

de viitorul profesional, ce le place, ce vor să știe, ce vor să devină și cum pot să-

și atingă țelul lor. După patru ani de pregătire profesională, elevii și-au format 

un set de competențe profesionale specifice domeniului și specializării. În 

cadrul profilului servicii, elevii dezvoltă abilități antreprenoriale, gândire critică 

și creativă, eficiență și raționalitate, luarea deciziilor și asumarea 

responsabilităților. Încercăm să aflăm dacă elevii au ajuns să dobândească 

valorile și atitudinile conform calificării pe care urmau să o absolve și dacă 

acestea și-au pus amprenta asupra personalității lor.  

 Demersul nostru de  a fost mai amplu și a început cu discuții deschise 

despre viitorul profesional plecând de la lecția ”Asigurarea resurselor umane 

necesare firmei”, disciplina Economie aplicată. Iată câteva întrebări la care 

elevii au căutat propriul răspuns:  

• Angajat sau angajator? 

• Ne angajăm sau ne continuăm studiile? 

• Ce oportunități ne oferă zona noastră?. 

 Etapa următoare a presupus aplicarea chestionarului Holland cu 

interpretarea lui și suprapunerea cu interesele declarate ale elevilor.  

 Consultarea Nomenclatorului ocupațiilor a fost următorul pas, 

pentru a observa tipurile concrete de meserii ce se pot practica în România și 
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nivelul de instruire necesar pentru a putea accede la ele. Concluzia elevilor a 

fost că există mult mai multe variante disponibile decât își imaginaseră.  

 Alcătuirea dosarului de angajare a fost pasul următor. Elevii au 

avut de întocmit CV-ul și o scrisoare de intenție pentru o anumită meserie.  

 O ultimă etapă a fost explorarea oportunităților: un grup de 30 de 

elevi au participat la programul Junior Achievment – Job Shadow Day și 

pentru o zi, în perioada Școala Altfel, au stat în umbra unui profesionist. 

 Scopul, obiectivele și ipotezele cercetării 
Rolul acestui chestionar este de a contura sau mai bine spus de a clarifica 

opțiunile elevilor de clasa a XII-a aflați la finalul studiilor liceale. Momentul 

este crucial pentru elevi, ei fiind majori și la un pas de independența fizică și 

financiară. Opțiunea profesională aleasă bine, corespunzătoare felului de a fi al 

persoanei, poate asigura startul optim pe piața muncii. 

Scopul investigării este evidențierea intereselor elevilor din anii terminali 

privind profesia viitoare folosind testarea de tip Holland. 

Obiectivele cercetării: 

Observarea intereselor profesionale ale tinerilor de liceu aflați la finalul anilor 

de studiu. Analizarea corelației posibile între profilul urmat și meseria aleasă. 

Ipotezele cercetării:  

Ipoteza 1: presupunem că există diferențe în funcție de mediul de proveniență, 

în ceea ce privește interesele tinerilor și concordanța cu meseria aleasă. 

Ipoteza 2: Presupunem că există diferențe de gen în ceea ce privește interesele și 

aptitudinile tinerilor, viitori absolvenți. 

Ipoteza 3: presupunem că există diferențe de interese și aptitudini în funcție de 

profilul urmat de elevi de-a lungul celor patru ani de studiu. 

Descrierea cercetării 

Cercetarea efectuată pe elevii claselor terminale din anul școlar 2015-

2016 are caracter interdisciplinar deoarece chestionarul folosit în realizarea 

cercetării, provine din domeniul consilierii vocaționale, parte a psihologiei 

aplicate.   

Pentru cercetarea noastră, relevante sunt rezultatele statistice pe grupe 

de elevi, ce analizează tipologiile RIASEC în funcție de profilul și specializarea 

clasei. 

Cercetarea a avut loc în luna martie 2016, în perioada alocată simulărilor pentru 

examenul de bacalaureat. Această perioadă, deloc întâmplătoare, a fost aleasă 

deoarece presiunea asociată examenelor a creat un moment de ”fast-forward”, 

de conștientizare a faptului că se apropie finalul anilor de școală și începe o altă 

etapă din viața absolvenților, cu nevoi și responsabilități diferite. 

Pentru aplicarea testului Holland a fost nevoie de: testul efectiv, fișe de 

răspuns individuale și fișe de interpretare. În aplicarea testului s-au rezervat câte 

50 de minute pentru fiecare clasă, fiecare elev participant voluntar având fișă 

proprie de răspunsuri.  

Eșantionul de elevi a vizat toate calificările profilului servicii: tehnician în 

administrație,  tehnician în activități economice, tehnician în turism, tehnician în 
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gastronomie, forma de învățământ liceu zi, clasele a XII-a, dar pentru 

obiectivitate a fost selecționat și câte un grup de elevi, de la profilul resurse 

naturale și protecția mediului și unul de la profilul tehnic, tot din ani terminali.  

Eșantionul total a fost de 85 de elevi dintr-un total de 305 elevi ai claselor a 

XII-a, un procent de 27,86%, din care 36 de gen masculin și 49 feminin, 

42,35% procentajul băieților și 57,64% al fetelor, 14 dintre ei provenind din 

mediul urban în procent de 16,47% si 71 din mediul rural în procent de 83,52%. 

Întrucât, eșantionul nostru este predominat din clasele de profil servicii, 

eșantionul trebuie să fie similar ca mediu de proveniență și gen cu această 

categorie de elevi. Astfel, din totalul de 123 de elevi de la clasele profil servicii, 

72 sunt fete și 51 sunt băieți, astfel 58,53% fete si 41,46% băieți, iar ca mediu 

de proveniență, din 123 elevi profil servicii, 26 provin din mediul urban, în 

procent de 21,13%, iar restul de 97 provin din mediul rural, în procent 78,86%. 

 Inventarul de interese, cu cele două componente ale sale: descoperirea 

tipurilor de personalitate ale repondenților și categoria de meserii potrivită 

fiecărui tip, a fost aplicat în șase clase diferite, dupa cum urmeaza: XII A, XII 

B, XII D, XII E, clase profil servicii și clasele: XII F profil resurse naturale si 

protecția mediului și XII K profil tehnic. 

 Interpretarea punctajelor se face, conform specialiștilor, în mai multe 

moduri: în funcție de primul cod (tipul de personalitate cu cel mai mare punctaj, 

cod de o literă, ex. R – realist, E – Întreprinzător), dar și cea în funcție de 

primele două coduri în ordinea ierarhiei punctajelor obținute (cod de două litere, 

ex. RI – realist investigativ), dar bineînțeles consilierii susțin și alte moduri de 

interpretare, cum ar fi primele trei coduri în ordine ierarhică a punctajelor 

obținute. Analiza pe grupele de elevi de la profil servicii și de la celelalte 

profiluri reprezentate în clasele din ani terminali (eșantioane de control), s-a 

efectuat în ambele moduri. 

 Astfel, după punctajul maxim obținut dintre cele șase coloane din fișa 

de răspuns, avem primul cod al elevilor de la profil servicii, al celor de la 

celelalte profiluri și pe toți participanții din studiu. 

 
Fig. 1. Date cu tipul de personalitate după cod si profilul urmat de elevi 
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 Din graficul de mai sus, se constată faptul că elevii din clasele profil 

servicii, cu abilități antreprenoriale exersate în timpul anilor de studiu în cadrul 

orelor de specialitate, stagiile de pregătire practică sau firmele de exercițiu au, 

acum, interese majoritare în direcția tipului de personalitate E – 

întreprinzător. În schimb eșantionul de control, marcat cu albastru în grafic, se 

remarcă prin preponderența tipului de personalitate realist (după elevii de la 

profilul tehnic), dar și a celui social (după elevii de la profilul resurse). Per total, 

eșantionul de 85 de elevi are ocupată prima poziție de întreprinzători, a doua de 

sociali și podiumul se încheie cu realiști. 

 Grupul de profesii specific tipului de personalitate E – 

întreprinzător sunt: negociere, afaceri, conducere, politica, comerț, 

management, publicitate; cariere întreprinzătoare precum agent de turism, 

promoter, agent sportiv, vânzător, agent de asigurări, jurnalist, avocat, procuror, 

manager, broker.  

 Grupul de profesii specific tipului de personalitate S – social sunt: 

Antrenor, profesor, asistent medical, medic, polițist, coafor, preot, consilier, 

psiholog clinic, asistent social, iar pentru tipul de personalitate R – realist, 

profesii posibile pot fi: tâmplar, constructor, tehnician dentar, mecanic auto, 

controlor de trafic, supraveghetor, electrician, instalator, fermier, pompier, 

bijutier, optician, inginer. 

 Pentru a verifica mai atent ipotezele noastre, am analizat tipurile de 

personalitate prezente în grupurile de elevi, profil servicii și grupurile de 

control, alte profiluri, și după primele două punctaje maxime în ierarhia 

răspunsurilor individuale din fișele de răspuns, codul din două litere.  

 
Fig. 2. Date cu tipul de personalitate după codul din două litere si profilul 

urmat de elevi 
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de primul grafic și anume, acum predomină tipul S – social, urmat la scurtă 

distanță de tipul E – întreprinzător și R – realist.  

Datele, după genul persoanei, arată astfel: din 49 de fete, 19 se 

încadrează la tipul E – întreprinzător și 18 la tipul S – social, iar la băieți, din 36, 

cel mai mare număr 12 tineri, merg spre tipul R – realist. În procente din totalul 

fetelor participante la studiu, avem 38,77% pentru tipul E – întreprinzător, iar la 

băieți, 33,33% pentru tipul R – realist. 

 

Fig. 3. Diferențe în tipologia RIASEC după gen 

La băieți predomină tipul R – realist, iar la fete tipul de personalitate E 

– întreprinzător urmat la scurtă distanță de S – social. 

După mediul de proveniență, sunt 14 elevi din mediul urban, din care 6 

au tipul S – social și 6 au tipul E – întreprinzător. În graficul de mai jos 

prezentăm situația în procente din totalul mediului urban pentru fiecare din cele 

șase tipuri și la fel pentru mediul rural. 

Fig. 4. Diferențe în tipologia RIASEC după mediul de proveniență 
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 Graficul evidențiază două vârfuri, procente mari pentru cei din mediul 

urban, la tipul S – social și E – întreprinzător. Pentru mediul rural predomină 

tipul E – întreprinzător dar cu un procentaj mai mic, urmat de S – social și R – 

realist. 

 Definitivarea acestui studiu nu poate avea loc fără enumerarea 

posibililor factori perturbatori: 

-Influența colegilor în momentul aplicării chestionarului, asupra răspunsurilor 

(s-a încercat minimizarea acestui aspect prin fișe personale de răspuns); 

-Neînțelegerea deplină a enunțurilor;  

-Punctaje prea mari sau prea mici (unii repondenți au acordat punctaje prea mari 

sau prea mici, dar, în interpretare, a contat doar ierarhia coloanelor nu și 

punctele asociate celor șase coloane); 

-Adunarea greșită a punctelor (fiecare fișă a fost verificată de două ori)Ș 

Alți posibili factori ce au influențat răspunsurile și rezultatele sunt: 

influența dirigintelui și a cadrelor didactice asupra mentalității colective a clasei 

din care face parte grupul repondent, influența familiei și a celor apropiați 

asupra intereselor manifestate de elevi, intuirea tipului de personalitate în timpul 

aplicării chestionarului și prejudecata repondentului asupra acelui tip. 

Concluzii și recomandări 

După cum s-a văzut la analiza fiecărui grup, mediul și persoanele din 

jur, competențele învățate și exersate își pun amprenta asupra deciziei tânărului 

spre anumite profesii. Modul de gândire sau de percepție a lucrurilor se 

schimbă, iar elevii aflați la finalul studiilor liceale se văd în fața unor decizii 

dificile ce le va afecta într-un fel sau altul viitorul. În urma aplicării acestui test, 

reiese grupul de profesiuni potrivit pentru fiecare viitor absolvent, urmând ca 

decizia privind profesia potrivită să fie luată de el însuși. 

Studiul nostru a vizat investigarea a trei factori de influență a deciziilor 

elevilor și anume, mediul de proveniență al elevilor (mediul predominant de 

proveniență al elevilor Colegiului Tehnic ”Ion Creangă” este cel rural), genul 

acestora și profilul urmat în timpul anilor de studiu. Acest demers a dus la 

confirmarea unor ipoteze și confirmarea parțială a altora. 

Prima ipoteză investigată în această cercetare a fost cea a diferențelor în 

funcție de mediul de proveniență al elevilor. Astfel, s-a plecat de la ideea că 

elevii din mediul urban vor alege meserii din domeniile I – investigativ și S – 

social, iar elevii din mediul rural domeniul R – realist. Rezultatele statistice au 

arătat că elevii din mediul urban au ales domeniile S – social și E – 

întreprinzător ceea ce confirmă doar parțial ipoteza noastră, iar cei din mediul 

rural au ales domeniul R – realist pe a treia treaptă, după E – întreprinzător și S 

– social, ceea ce infirmă ipoteza lansată mai sus. Mediul de proveniență nu 

prezintă, în cazul de față, un factor decisiv de diferențiere a opțiunilor elevilor, 

elevii din mediul rural au opțiuni ce vizează antreprenoriatul la fel ca și cei din 

mediul urban, dar nu în aceeași măsură. În localitățile  învecinate orașului Tîrgu 

Neamț, există mulți părinți cu preocupări în domeniul afacerilor (comerț, 
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agricultură sau producție textile) și de aici influența asupra opțiunilor meseriilor 

copiilor lor.  

A doua ipoteză a explorat diferențele de gen. Astfel, persoanele de gen 

masculin preferă activitățile practice și cele antreprenoriale, iar persoanele de 

gen feminin pe cele din aria socialului și convenționalului. În urma analizei 

statistice a rezultatelor a reieșit că persoanele de gen feminin preferă meserii din 

domeniile E – întreprinzător și S – social, iar persoanele de gen masculin, 

domeniile R – realist și E – întreprinzător. Ipoteza noastră se confirmă integral, 

în cazul băieților, și parțial în cazul fetelor. Diferența apare deoarece eșantionul 

nostru a vizat elevi cu pregătire în domeniul economic, această caracteristică 

influențând rezultatul statistic. 

Cea de-a treia ipoteză cercetată a vizat influența pregătirii profesionale 

asupra elevilor. Tinerii care s-au pregătit patru ani pe profilul servicii au interese 

sporite pentru domeniul antreprenorial. Rezultatele statistice realizate în două 

moduri (cu un cod de o literă, corespunzător primului punctaj maxim si cu un 

cod de două litere corespunzător primelor două punctaje maxime) au confirmat 

fără echivoc ipoteza a treia. Elevii au ales domeniul E – întreprinzător în ambele 

moduri de interpretare, o confirmare concretă a ipotezei conform căreia elevii 

profilului servicii aleg preponderent, meserii din domeniul antreprenorial. 

Eșantionul de control format din elevi de la celelalte profiluri (resurse naturale 

și protecția mediului și tehnic) au ales, la varianta primului cod, meserii din 

domeniile R – realist și S – social, în conformitate cu profilul lor. Cei de le 

profilul tehnic au ales, majoritar, domeniul R – realist, iar cei de la profilul 

resurse naturale și protecția mediului au ales, majoritar, profilul S – social.  

Această ipoteză evidențiază influența deosebită a profilului urmat de 

elev, în alegerea carierei. De aceea este necesară atenția elevilor și părinților în 

momentul alegerii profilului de urmat la liceu și este necesară formarea atentă a 

ofertei educaționale cu o paletă suficientă de calificări din care să aleagă viitorul 

licean. 

Un alt moment de maximă atenție trebuie să fie la finalizarea studiilor. 

În momentul terminării anilor de studiu, tinerii absolvenți trec printr-o perioadă 

de tranziție de la viața de elev spre cea de angajat. Nu e o trecere ușoară, se 

schimbă mediul, cerințele, responsabilitățile. Un rol important îl are educația 

primită din familie și din mediul școlar, dar și capacitate de adaptare le cerințele 

pieței muncii este la fel de importantă. Din practică, s-a observat că elevii care 

au avut experiențe lucrative în timpul școlii au avut o inserție profesională mai 

ușoară, ei fiind deja familiarizați cu cerințele angajatorilor, ce se așteaptă de la 

ei și ce trebuie ei să aștepte de la un loc de muncă. De asemenea, elevii care au 

dat dovadă de maximă seriozitate și responsabilitate în perioada SPP-ului  au 

deprins mai bine cerințele unui loc de muncă concret.  

Contextul socio-economic actual, în această perioadă post-criză, impune 

o focalizare mai eficientă asupra problemei inserției socio-profesionale a 

tinerilor absolvenți. Situația șomajului în rândul tinerilor este alarmantă, de 
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aceea ei trebuie sprijiniți, consiliați pentru a face tranziția de la școală la serviciu 

mai facil și a nu îngroșa rândurile și așa nu prea subțiri ale șomerilor.  

Prin cercetarea noastră, vrem să tragem un semnal de alarmă asupra 

necesității orientării școlare și profesionale individuale a tuturor elevilor. 

Consilierea elevilor trebuie să fie o prioritate, cabinetul școlar de asistență 

psihopedagogică să devină și mai vizibil, iar elevii sa-l perceapă în mod pozitiv, 

ca sprijin individual pentru fiecare dintre cei ce hotărăsc să apeleze la aceste 

servicii (gratuite) și ora de Consiliere și orientare să fie, exact așa cum îi spune 

și numele, o oră in care elevii chiar să primească un sprijin un procesul de 

autocunoaștere și autorealizare. Generațiile de tineri din zilele noastre au 

abilități digitale și preferă mediul on-line, de aceea metodele de orientare care 

îmbină și preferințele lor sunt binevenite, un exemplu concret ar fi Cognitrom 

Career Planer.  

Acest studiu a confirmat influența pozitivă a cel mai important factor de 

formare și anume profilul urmat de elevi de-a lungul anilor de studiu. Prin 

această confirmare avem demonstrată încă o dată necesitatea și importanța 

învățământului profesional și tehnic care formează oameni pregătiți sa facă față 

viitorului lor profesional. Cheia acestui rezultat stă în alegerea corectă, a 

elevilor și aparținătorilor lor, a profilului și calificării de urmat, dar și oferta 

educațională corectă și variată oferită de școală.  

Mediul de proveniență ne-a oferit cea mai mare surpriză prin faptul că 

diferențele de alegere, în funcție de mediul de proveniență al elevilor, a 

categoriilor de meserii au fost destul de mici și au prezentat diferențe de 

procentaje statistice și mai puțin diferențe de ierarhizare.  

Diferențierea după genul persoanei a fost, în cea mai mare măsură, 

conform așteptărilor. Pentru genul feminin s-a confirmat parțial, prin 

suprapunerea cu factorul  de influență profilul urmat de elev, iar pentru genul 

masculin s-a confirmat integral ipoteza lansată inițial. 

Propunem o analiză exhaustivă a elevilor din școala noastră, o 

investigare atentă pentru a-i ajuta pe tineri să-și descopere aptitudinile, 

abilitățile, capacitățile, preferințele pentru o meserie sau alta și să înțeleagă 

importanța acestei descoperiri. 
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EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ- PLANUL DE 

AFACERI. METODA DIDACTICĂ: PROIECTUL 
                                                                                                             

 

Prof.  Maria  AILINCĂI, Prof.  Luminița HODREA                                                                                                        

                                          Liceul Tehnologic Economic Administrativ Piatra 

Neamț 

 

 

              Experienţa ne-a demonstrat că subiectele proiectelor care pornesc de la 

interesele elevilor sunt cele care asigură motivaţia, care oferă multe satisfacţii şi 

care valorifică mai bine cunoştinţele acumulate. De aceea, subiectul proiectului 

realizat a fost ales pornind de la o sitatie reala a societaţii şi anume: Planul de 

afaceri. Această temă sintetizează cunoştinţele elevilor din cadrul disciplinelor: 

Economie, Contabilitate, Marketing,Tehnologia informatiilor si comunicarii, 

Administrarea firmei ,Utilizarea calculatorului în contabilitate . 

Finalităţile urmărite prin derularea acestui proiect au fost următoarele: 

 ■ Înţelegerea Planului de afaceri ca instrument de lucru, rolul lui si 

implementarea lui; 

■ Formarea deprinderii de a lucra în grupuri mici la realizarea unui proiect 

comun;  

■ Formarea abilităţii de a concepe şi de a prezenta un plan de afaceri realizat de 

către însăşi elevii. Aspectele principale ale conţinuturilor abordate în cadrul 

proiectului (subteme) sunt: 

■ Fixarea obiectivelor, diagnosticarea situatiei actuale, analiza mediului 

economic de evolutie,analiza SWOT,stabilirea strategiei;  

■ Întocmirea planului de afaceri  

■ Târgul de planuri de afaceri. Locul de desfăşurare al proiectului: sălile de 

clasă şi acasă Resursele materiale implicate în proiect sunt: -manuale; -reviste; -

coli; -computer; - internet, -imprimantă, -CD,DVD,etc.  

Forma de organizare/sarcini/ responsabilităţi: Se desfăşoară în paralel 

cu activităţile obişnuite, necesitând timp alocat săptămânal pentru discuţii de 

organizare, lucru şi finalizare.  

Durata este cuprinsă între patru – cinci săptămâni.  

Proiectul se derulează în paralel cu două de elevi: clasa a XI a A şi clasa 

a XI a C. Elevii fiecărei clase au fost împărţiţi în trei grupe a câte 8 – 9 elevi, cu 

teme date pentru fiecare grupă. Alcătuirea grupelor s-a făcut conform criteriilor 

stabilite de elevi (relaţii de prietenie, încredere, respect reciproc, proiecte 

realizate anterior, etc). În cadrul fiecărui grup au fost atribuite responsabilităţi: 

liderul grupului, care coordonează activitatea şi facilitează participarea 

membrilor la discuţie; secretarul, care notează ideile membrilor grupului, 
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strategia de lucru, bibliografia, etc; timer-ul, care urmăreşte încadrarea în timp; 

raportorul, care prezintă proiectul în clasă. Grupele vor aduna materiale separat, 

în câte o mapă care, apoi, va forma un capitol din întregul proiect.  

Tipuri de produse: ■ lucrări scrise şi ilustrate (postere, pliante, citate, desene, 

afişe);  

                              ■ CD-uri, DVD-uri cu planurile de afaceri a fiecarei grupe.  

Evaluarea produsului final se face prin prezentarea orală, liberă, de către 

fiecare grupă a informaţiilor culese şi a materialului realizat, profesorul fiind un 

permanent consilier şi evaluator final, fără să neglijeze părerea elevilor. Fiecare 

colectiv de elevi şi-a prezentat, pe rând, proiectele realizate în faţa colegilor din 

celelaltă clasă, în etape distincte. Sălile de clasă au fost amenajate 

corespunzător, expunându-se o parte din materialele ilustrative, sugestive, create 

de elevi (expoziţia de postere,pliante etc.) Copiii au fost sfătuiţi ca în timpul 

evaluării proiectului să pună întrebări celorlalte grupe, să vină cu completări şi 

să alcătuiască o fişă de observaţie pentru fiecare grupă cu cerinţele: raportorul 

vorbeşte clar, corect, în propoziţii, prezintă material bogat, aduce noutăţi, este 

original, etc. După ce a participat la prezentarea proiectelor realizate de către 

colegii din celelaltă clasă, fiecare colectiv de elevi a discutat cu profesorul său 

despre munca realizată în grupuri, despre modul în care ceilalţi copii au abordat 

aceeaşi temă, despre concluziile la care s-a ajuns în urma studiului la acest 

proiect. Se analizează răspunsurile elevilor, se fac aprecieri asupra modului de 

lucru, a respectării regulilor stabilite în fiecare grupă. Pe baza fişelor de 

observaţie se fac recomandări pentru activitatea viitoare.  

Concluzii : Proiectul are un conţinut transdisciplinar deoarece prin 

realizarea acestuia se atingobiectivele de referinţă ale mai multor arii 

curriculare:  

Economie/Marketing -să identifice piaţa,structura si dimensiunile cererii; 

 -să formuleze enunţuri pro şi contra în soluţionarea unor dileme.  

Contabilitate - să intocmească situatii financiare grupate astfel: activitatea 

trecută a firmei si situatia economico-financiară a firmei;  

-să conştientizeze efectele viitoare a situațiilor financiare întocmite ; 

Administrarea firmei/ Utilizarea calculatorului în contabilitate -să realizeze 

structura organizatorica a societăţii , să descrie echipa echipa managerială, 

modalităţile de selectare şi perfecţionare a salariaţilor, forma de salarizare;  

-evaluarea corectă a necesarului de personal, instalaţii, spaţiu de producţie,etc.  

Tehnologia informatiilor si comunicării -utilizarea computerului pentru 

redactarea planului de afaceri,inregistrarea lucrarii pe CD, DVD,imprimare,etc  

-documentarea cu ajutorul internetului.  

Proiectul oferă elevilor posibilitatea de a se exprima pe ei înşişi, de a se 

manifesta plenar în domeniile în care capacităţile lor sunt cele mai evidente. 

Totodată elevul este situat în miezul acţiunii, rezervându-i un rol activ şi 

principal (să imagineze, să investigheze, să creeze, să ia decizii, să-şi asume 

responsabilităţi şi, implicit, pe măsură ce câştigă experienţă, să devină mai 

stăpân pe puterile lor şi mai încrezător în forţele proprii). Copiii sunt parteneri în 
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luarea deciziilor referitoare la tot ce se desfăşoară în cadrul proiectului ( 

începând de la stabilirea a ceea ce vor să afle prin intermediul proiectului, titlu, 

loc de desfăşurare, grupe în care să lucreze, până la stabilirea modului de 

evaluare). Funcţionalitatea atribuită proiectului a fost necesară pentru a creea 

copiilor o motivaţie mai puternică şi a-i implica afectiv, cunoscută fiind puterea 

acestei componente psihice în procesul învăţării. Exemplele în acest sens ar fi 

acelea de a organiza o expoziţie de pliante, postere şi planuri de afaceri pe 

holurilor şcolii prin intermediul căreia s-au prezentat colegilor din alte clase şi 

târgul de planuri de afaceri. Părinţii şi întreaga familie au reprezentat o resursă 

umană centrală, stimulând şi sprijinind interesul copiilor pentru cunoaştere şi, 

totodată să fie alături de şcoală în demersul educaţional pe care aceasta îl 

desfăşoară.  

Toate materialele au fost prezentate cu mult curaj, individual sau în 

grup, de către elevi, sub coordonarea liderilor, punându-i în situaţia de a 

argumenta pertinent orice afirmaţie, de a da explicaţii, de a face judecăţi de 

valoare. Fiecare elev a observat atent munca celorlalţi colegi, s-a autoevaluat, a 

contribuit la întocmirea portofoliului final, dovedind că transdisciplinaritatea 

pune elevul într-o postură atractivă. Realitatea practicii noastre profesionale ne 

învaţă însă că proiectul nu se poate aplica nici permanent, nici pretutindeni, dar 

că utilizarea lui dă frumuseţe şi viaţă învăţării şcolare. 
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METAPHOR AS A MEANS OF SOCIAL CONTROL 

 

Prof. Silviu-Mihai SÂRGHI, 

Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, Târgu Neamț 

 

Metaphor in political speeches tends more towards persuading and 

promising than towards didacticism; it is not the politician’s job to teach but to 

leadership uncontested and to get their ideas accepted. In their efforts to 

persuade by all means, political speeches tend more than political theory texts to 

exaggerate in their describing situations or concepts metaphorically. These 

metaphors have a hyperbolic value whose effect is more persuasion. 

Effective rhetoric is dynamic rather than static. Effective rhetoric moves 

us towards new ways of knowing and creates avenues for social change, linking 

emotion with movement, underscores the rhetorical nature of emotion as a mode 

of articulation by which thought and action are moved. This is always in flux, 

and it is also a source of moving others. It is known that proverbs have the 

function of reinforcing the arguments of the speaker. 

To people to whom a particular speech is delivered may change them to 

develop some positive connotations, as such terms as skill, ability, dexterity, 

knowledge are used to explain the various meanings of these entries: “I have 

borne a laborious, and, in some respects to myself, a painful part in the contest. 

Through all, I have neither assailed, nor wrestled with parts of the 

constitution.”46 

No matter the opinions for some better or for some worse causes, they 

may start acting in the name of a good or of a bad cause. They also may get 

emotionally touched in a positive way. Abraham Lincoln said: “The probability 

that we may fail in the struggle ought not to deter us from the support of a cause 

we believe to be just.” 47  In short, whether intellectually, behaviourally, or 

emotionally, people can be manipulated through words! 

In the course of the nineteenth century, the metaphor came to be 

extended to politics. As political theorists now argued, parties can serve the 

public interest if they only first serve their own interests. Competition in the 

‘market-place of ideas’ is beneficial for all, and dissent is not a problem as long 

as it is counteracted by contradictory opinions and as long as people are given a 

chance to freely make up their own minds.48 

After introducing a certain speech, one can notice the central theme of 

the speech itself and other subsidiary themes are added in order to obtain a 

                                                 
46 Abraham Lincoln, October 30, 1858 Speech at Springfield. 
47 Idem, ibidem. 
48 Mill, John Stuart, On Liberty, 1859-1985, p.75-128. 
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complete speech. The psychological components of the process of manipulation 

belong to the art of rhetoric, also known as the art of persuading by speaking 

beautifully.49 They refer to the way in which the speaker thinks and mentally 

structures his arguments.  

These components are mental representations of the rhetorical devices, 

i.e. they describe the mental articulation of ideas into coherent and cohesive 

structures: “Every man is said to have peculiar ambition. Whether it be true or 

not, I can say for one that I have no other so great as that of being truly 

esteemed of my fellow men, by rendering myself worthy of their esteem. How 

far I shall succeed in gratifying this ambition, is yet to be developed.”50 

 “Whereas everyday conversations are often about other people, and 

anything may come up in such talk, topics about minorities or immigrants are 

often limited to a few topic types, namely, the increasingly negative topic 

classes of difference, deviance, and threat. Thus, ethnic out groups are first of 

all talked about in terms of how they look and act different from us – different 

habits, language, religion, or values. Such talk may still be neutral in the sense 

that such differences need not be negatively evaluated; indeed, differences may 

even be discussed in a ‘positive’ way as being interesting, exotic, and culturally 

enriching.”51 

Manipulation not only involves power, but specifically abuse of power, 

that is, domination. More specifically, manipulation implies the exercise of a 

form of illegitimate influence by means of discourse: manipulators make others 

believe or do things that are in the interest of the manipulator, and against the 

best interests of the manipulated. Whereas initially still largely within the 

formal paradigm of text grammars, also linguistic approach soon merged with 

the other approaches to a more empirical analysis of actual language use. 

One may argue that even though Aristotle’s rhetoric does not rely on 

ultimate ontological assumptions concerning the determinate of indeterminate 

nature of reality, he nevertheless relics human psychology, and about the nature 

of reasoning, deliberation, and choice; in this respect he depends upon a 

determinate conception of social, political, and ethical reality. 

In cognitive terms, euphemisms are used when one wants to name 

things without calling up a mental picture of them. The aim of using 

euphemisms is to strike at a person’s imagination. Euphemisms do not form 

complete pictures in the mind, nor do they completely define an event or object. 

Without a complete definition, the ability to understand the true meaning of a 

statement is obscured. Though euphemizing is now an accepted and established 

practice, it has acquired a dubious connotation in the light of its tendency to 

deliberately disguise actual meanings of words in his political discourse. 

                                                 
49 Cf. Aristotle, The Rhetoric, Book I, Part 

http://graduate.gradsch.uga.edu/archive/Aristotle/Rhetoric_(rhetoric).txt. 
50 Abraham, Lincoln, March 9, 1832, First Political Announcement. 
51 http://www.discourses.org/OldArticles/Discourse%20and%20racism.pdf. 

http://graduate.gradsch.uga.edu/archive/Aristotle/Rhetoric_(rhetoric).txt
http://showcase.netins.net/web/creative/lincoln/speeches/1832.htm
http://www.discourses.org/OldArticles/Discourse%20and%20racism.pdf
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Metaphors and euphemisms undoubtedly serve as linguistic bridges to 

indirectness that tends to dominate human communication in the modern era. 

Lakoff and Johnson argue that “the essence of metaphor is understanding and 

experiencing one kind of thing in terms of another” 52 , while euphemisms 

became a salient phenomenon of language usage in modern political culture by 

virtue of their ability “to conceal something pejorative behind a softened of 

manipulated expression.” Metaphors occupy a central place in the rhetoric of 

politicians and their minions. 

Finally, to those nations who would make themselves our adversary, we 

offer not a pledge but a request: that both sides begin anew the quest for peace, 

before the dark powers of destruction unleashed by science engulf all humanity 

in planned or accidental self-destruction. 

Metaphor is primarily a matter of conceptual structure, and derivatively 

a matter of language, and it does not exclude violence. 

“These are the indicators of crisis, subject, to data and statistics. Less 

measurable but no less profound is a sapping of confidence across our land – a 

nagging fear that America’s decline is inevitable, and that the next generation 

must lower its sights. Today I say to you that the challenges we face are real. 

They are serious and they are many.”53 

Indeed, in political texts metaphor not only occurs as a cognitive tool, 

but also a means of social control. It is a well-known matter in political texts 

that politicians seek to persuade the listener / reader, by influencing his beliefs 

and attitudes. That is the case for tearing down the apparatus of terror, cups of 

despair and chalice of opportunity, dustbin of history, which are engaged in the 

discourse that states the necessity of war.  
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METODE DE ÎNVĂŢĂMÂNT CLASIFICATE 

DUPĂ DEMERSUL LOGIC 
 

Prof. Maria MOISII,  

Liceul „Vasile Conta” Tîrgu Neamţ 

 

            În înţelesul lui originar cuvântul metodă provine din grecescul 

„methodos”  care înseamnă „cale care duce spre” descoperirea adevărului. 

            În învăţământ, metoda are o semnificaţie pedagogică aparte şi se 

defineşte ca: „drum sau cale de urmat în activitatea comună a educatorului şi 

educaţilor ce conduce la atingerea obiectivelor educaţionale.”54 

            Analizată în întreaga ei complexitate „metoda de învăţământ are 

semnificaţia unei tehnici ce încorporează în sine: elemente de programare (a 

secvenţelor, operaţiilor, componentelor); elemente de comandă, sau de dirijare a 

activităţilor elevului şi de legătură retroactivă.”55 

 

Metoda inductivă 

 

Prin metoda inductivă comunicarea, asimilarea şi verificarea 

cunoştinţelor se face parcurgându-se demersul logic inductiv, adică de la 

particular la general, de la concret la abstract, de la exemple la reguli, de la 

cunoscut la necunoscut. 

            Metoda inductivă se foloseşte atunci când intenţionăm să predăm 

generalităţi, cunoştinţe abstracte şi definiţii pornind de la cazuri cunoscute, 

concrete. 

Această metodă se utilizează în etapa comunicării noilor cunoştinţe în lecţia de 

transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe şi în cea mixtă, iar în lecţia de formare a 

deprinderilor, în etapa efectuării activităţii practice, respectiv intelectuale. 

Sfântul Ioan Gură de Aur consideră că educaţia religioasă trebuie să se facă 

treptat, de jos în sus: „Asemuiţi-vă în deprinderea virtuţii copiilor. Ei învaţă, 

mai întâi forma regulată a literelor şi pornind de la acestea, propăşesc pe calea 

cititului, aşadar să le urmăm exemplul. Să învăţăm, mai întâi, să nu jurăm 

strâmb, să nu bârfim, să nu cârtim. Apoi, să trecem, ca să zic aşa la altă linie, să 

nu mai fim invidioşi, lacomi, beţivi, brutali, leneşi. De aici, să trecem la 

îndemânările duhovniceşti: cumpătarea, curăţia trupească, dreptatea, fuga de 

slava cea zadarnică, modestia, abstinenţa.”56 

                                                 
54 Constantin Cucoş, Educaţia religioasă, repere teoretice şi metodice, Editura Polirom, Iaşi, 

1999, p. 230. 
55 Ioan Cerghit,, Metode de învăţământ, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti, 1997, 

p.11. 
56  Sfântul Ioan Gură de Aur, Cuvinte alese, trad. de Pr. prof. Dumitru Fecioru,  Editura 

Reîntregirea, Alba Iulia, 2002, p. 47. 
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Inducţia este astfel metoda de investigaţie în care gândirea pleacă de la cazuri 

concrete, de la cazuri particulare, pentru a se ridica la legi generale. 

„Astfel, Hristos ne-a învăţat că El totdeauna venea în întâmpinarea ucenicilor 

săi cu vorbe simple, din pricina slăbiciunii lor, El se adresa ascultătorilor cu 

cuvinte accesibile”57 spunea Sfântul Ioan Hrisostom. 

 

Metoda deductivă 

 

Prin metoda deductivă comunicarea, asimilarea şi verificarea 

cunoştinţelor se fac parcurgându-se demersul logic deductiv: de la general la 

particular, de la abstract la concret, de la reguli la exemple, de la necunoscut la 

cunoscut. 

            Metoda deductivă se foloseşte atunci când elevii au cunoştinţe religioase 

mai bogate, când operează mai uşor cu noţiunile abstracte. 

            Domnul nostru Iisus Hristos folosea metoda deductivă atunci când 

vorbea celor care „credeau că sunt drepţi şi priveau cu dispreţ pe ceilalţi” 

spunându-le „Pilda vameşului şi a fariseului” (Lc.18,10-13). El sintetiza sensul 

smereniei în contrast cu cel al mândriei, zicând: „Tot cel ce se înalţă pe sine va 

fi smerit, iar ce se smereşte pe sine se va înălţa”(Lc. 14, 11). 

             În „Pilda Samarineanului milostiv” Mântuitorul nu i-a răspuns unui 

legiuitor doar sentenţios la întrebarea: „Şi cine este aproapele meu?” (Lc. 10, 

29), ci i-a prezentat acestuia exemple concrete, respectiv atitudinea preotului, 

apoi a levitului, iar la sfârşit, aceea a Samarineanului milostiv, ca să-i arate că 

aproapele este semenul nostru. Apoi, drept consecinţă a acestui raţionament 

uman, i-a zis: „Mergi şi fă şi tu asemenea!” (Lc. 10, 37). 

             Metoda deductivă se poate utiliza în diferite etape ale lecţiei: în 

comunicare, în fixarea cunoştinţelor, în asociere, în lecţia de transmitere şi 

însuşire a noilor cunoştinţe, în lecţia mixtă, în lecţia de formare a deprinderilor, 

dar şi în efectuarea activităţii practice. 

 

Metoda analitică 

 

Prin metoda analitică, comunicarea, asimilarea şi verificarea 

cunoştinţelor se fac parcurgându-se  demersul analitic: de la întreg spre 

descompunerea acestuia în părţile componente. 

            Această metodă poate fi utilizată în mod restrâns în cadrul unei lecţii sau 

în cadrul unor cicluri de lecţii când subiectul tratat necesită mai multe ore pentru 

înţelegerea lui. 

            Metoda analitică are o însemnătate deosebită în mijlocirea cunoştinţelor, 

mai ales pentru faptul că prin folosirea ei se realizează o cunoaştere clară, se 

îmbogăţesc unele cunoştinţe vagi, incomplete şi se corectează cele însuşite 

greşit; ea verifică fondul moral şi intelectual al ascultătorilor. 

                                                 
57 Ibidem, p. 48. 
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               Această metodă a fost utilizată de Sfântul Ioan Gură de Aur în exegeza 

biblică când interpretează anumite versete din Sfânta Scriptură în sens figurat. 

La vederea carelor trimise de fiul său, Iosif, pe care îl credea mort, sufletul lui 

Iacob „s-a încălzit cu viaţă”(Fac. 45, 27). Sfântul Ioan Hrisostom explică 

schimbarea din sufletul bătrânului tată astfel: „ După cum flacăra unei candele, 

care e pe cale să se stingă când se termină untdelemnul din ea, dacă îi picuri 

puţin untdelemn, lumina care avea să se stingă, ajunge mai strălucitoare, tot aşa 

şi bătrânul acesta care era să se stingă aproape de tristeţe” când a aflat că Iosif 

trăieşte şi stăpâneşte Egiptul, parcă a întinerit. 

 

Metoda sintetică 

 

Metodica sintetică este reversul metodei analitice. Ea indică drumul, 

procesul cunoaşterii unui tot, unui întreg prin reunirea părţilor lui; ea consistă 

deci în mersul de la parte  la întreg şi conduce la scop, atunci când se ştie că 

ascultătorii cunosc unele părţi esenţiale ale unui întreg, iar prin mijlocirea ei se 

ajunge astfel la cunoaşterea întregului.  Cunoscute fiind unele momente istorice, 

prin metoda sintetică se ajunge la caracterizarea unei epoci întregi, cum ar fi 

„epoca de aur a creştinismului”, „secolul luminilor” etc. 

            Prin metoda sintetică, comunicarea, asimilarea şi verificarea 

cunoştinţelor se fac parcurgându-se demersul logic sintetic: de la părţile 

componente spre compunerea întregului (demers invers celui prezentat la 

metoda analitică).Această metodă se utilizează în mod restrâns în cadrul unei 

singure ore sau în cadrul unor cicluri de lecţii. 

            Domnul nostru Iisus Hristos, în Predica de pe Munte, după ce a expus 

învăţătura Lui despre superioritatea Legii Noi faţă de Legea Veche prin şase 

antiteze (mânie, adulter, divorţ, jurământ, Legea Talionului, iubirea faţă de 

vrăjmaşi (Mt. 5, 21-47), a sintetizat prin cuvintele-îndemn adresate tuturor: 

„Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este”(Mt. 

5, 48). 

Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan ne porunceşte să ne iubim unii pe alţii (I. In. 

2, 7-11), să ne punem sufletele pentru fraţii noştri, aşa cum şi Mântuitorul şi-a 

pus sufletul pentru noi şi să iubim pe aproapele nostru cu fapta şi cu adevărul, 

iar nu cu vorba (I. In. 3, 11-24).             

 

Metoda genetică 

 

Comunicarea, asimilarea şi verificarea cunoştinţelor se fac prin 

îmbunătăţirea logică/cronologică a desfăşurării evenimentelor sau un mod în 

care se sprijină între ele. 

            În Sfânta Scriptură sunt date mai multe genealogii tocmai pentru a ne 

oferi repere în timp despre anumite persoane şi evenimente istorice din viaţa 

poporului ales în care au fost implicate persoanele respective. 
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            Sfântul Ioan Gură de Aur a folosit această metodă când a învăţat pe 

oameni să postească, arătându-le binefacerile postului: „Moise a luat Tablele 

Legii cu cele zece porunci, după ce a postit patruzeci de zile, asemenea şi 

Marele Ilie pentru că a postit, a scăpat de tirania morţii, proorocul Daniil după 

ce a postit multe zile a fost învrednicit de acea minunată vedenie, iar Ninivitenii 

folosindu-se de post au schimbat hotărârea Stăpânului.”58  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 Scriitori Bisericeşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 

Bucureşti, 1989, p. 315. 
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DISCIPLINELE OPȚIONALE – MODALITĂȚI DE 

PROMOVARE A INTERDISCIPLINARITĂȚII ÎN 

DOMENIUL TEHNOLOGIC 

 
Prof. Maria OSOIANU,  

Liceul Tehnologic Economic „Nicolae Iorga” Pașcani 

 

 Curriculum-ul la decizia şcolii trebuie văzut ca parte a întregului 

curriculum şi nu ca lipsit de relevanţă în legătură cu cel naţional în vigoare sau 

fiind în contradicţie cu acesta. Elevul are nevoie de a experimenta un curriculum 

coerent, şi nu unul  fragmentat, incoerent. Astfel, curriculum-ul la decizia şcolii 

trebuie să fie planificat împreună cu cel naţional şi integrat acestuia. Deoarece, 

până în momentul de faţă, curriculum-ul tradiţional pe discipline a pus accentul 

pe cunoştinţe şi înţelegere, unul dintre rolurile curriculum-ului la decizia şcolii 

este de a se adresa acelor competenţe dorite care sunt într-o prea mică măsură 

dezvoltate specific sau explicit de disciplinele academice. Exemple de astfel de 

competenţe pot include dezvoltarea personală,  pregătirea pentru viaţa de adult 

şi cea economică, încurajarea responsabilităţii de cetăţean etc.  

Curriculum-ul la Decizia Şcolii  (CDŞ) este expresia libertăţii de decizie 

la nivelul instituţiei de învăţământ, consonantă cu democratizarea societăţii, 

reprezentând o şansă în plus la adecvarea la un sistem deschis, în continuă 

schimbare.  

 Deschiderea învăţării către elemente alternative, care trimit către 

interdisciplinaritate şi transdisciplinaritate, constituie o prioritate pentru 

învăţământul primar şi preşcolar.  

Conform ,,Lexiconului pedagogic’’, materiile opţionale sunt ,,discipline 

şcolare care sunt la libera alegere a şcolii şi/sau a claselor. Planul-cadru de 

învăţământ prevede, pentru fiecare arie curriculară, un număr de ore rezervat 

acestei opţiuni libere – fac parte din CDŞ.’’59 Conform OMEC nr.3670/2001, în 

schema orară a fiecărui elev din învăţământul obligatoriu trebuie să existe 

minimum o oră de opţional. 

 Disciplinele opţionale devin eficiente numai pentru o şcoală pregătită în 

acest sens. Ele nu trebuie impuse nici transformate într-o modalitate de formare 

a catedrelor, situaţie în care programele de la disciplinele opţionale nu fac 

altceva decât să dubleze trunchiul comun. 

 Pentru că în componenta opţională a conceptului de curriculum şcolar 

este vizată în mod deosebit latura formativă a procesului de învăţământ, care să 

permită iniţierea şi dezvoltarea capacităţilor diverse de operare, a priceperilor şi 

deprinderilor, propunerile opţionale trebuie să-i conducă pe elevi de la sfera 

cunoaşterii, delimitată prin a şti, a înţelege, a cunoaşte, spre sfera acţiunii şi 

                                                 
59 Ştefan, M., Lexicon pedagogic, Editura Aramis Print, Bucureşti, 2006. 
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valorizării, semnificată prin capacităţile şi deprinderile de a şti să facă, a şti să 

fie, a şti să pună în valoare, a şti să fie o valoare.  

 Structura conceptuală a programelor de opţional nu trebuie să-şi 

propună o înserare convenţională a unui nou curriculum care să completeze sau 

să dubleze prin supradimensionare munca didactică tradiţională a învăţătorilor şi 

eforturile elevilor.  

 Propunem ca pentru elaborarea programelor de opţional, cadrele 

didactice să aibă în vedere trei domenii de interes: referenţial, finalist, stretegic 

– procedural.  

 Sub aspectul ariei de referinţă, distingem opţionale la nivelul 

disciplinei: (Matematică distractivă, Literatură pentru copii), opţionale la nivelul 

ariei curriculare (Geografia şi istoria locală), opţionale la nivelul mai multor 

arii curriculare (Comori ale naturii).  

 Optionalul la nivelul disciplinei constă în activităţi de proiecte, module, 

care reprezintă o ofertă diferită faţă de cea propusă de autoritatea centrală. 

Aceasta este elaborată în şcoală la nivelul catedrei sau de cadrul propunător şi 

presupune formularea unor obiective de referinţă care nu apar în programa 

disciplinei (în curriculum-ul nucleu-trunchiul comun, obligatoriu). 

Opţionalul la nivelul ariei curriculare se realizează între disciplinele din 

aceeaşi arie curriculară. Opţionalele la nivelul ariei curriculare se notează cu 

(**). Şi pentru aceste opţionale se redactează proiecte de programă cu teme şi 

conţinuturi care vor fi avizate în şcoala şi aprobate de inspectorate. Acest tip de 

opţional se poate realiza şi în echipă de către mai mulţi profesori, care prezintă 

tema/cursul comun. Programa va fi redactată după analiza conţinuturilor, iar 

redactarea ei, ca şi predarea, vor fi realizate în echipă, pe baza colaborării celor 

doi sau a mai multor profesori. Se vor acomoda stilurile de predare a 

conţinuturilor, iar cursul nu va putea fi predat decât după armonizarea 

conţinuturilor, dozarea şi stabilirea intervenţiei fiecăruia. Predarea acestui 

opţional nu va fi o improvizaţie în funcţie de aspiraţie, ci o colaborare continuă 

a propunătorilor şi realizatorilor. 

Programa va cuprinde obiective pe arie curriculară şi obiective cadru ale 

disciplinei implicate. Opţionalul la nivelul mai multor arii curriculare poate fi 

realizat la nivelul disciplinelor din cel puţin două arii curriculare şi are un 

caracter transdisciplinar sau interdisciplinar, prin intersectarea unor segmente de 

discipline aparţinând mai multor arii. Opţionalul ca tema integratoare pentru 

mai multe arii curriculare este notat (***). Acest opţional are un caracter mai 

complex, iar realizarea lui implică multă preocupare şi experienţă din partea 

propunătorilor. Programa va cuprinde obiective transdisciplinare şi obiective 

cadru ale disciplinelor implicate. Se poate realiza şi în echipă, la fel ca tipul de 

opţional precedent. Temele conţinuturilor programelor sunt la nivelul mai 

multor arii curriculare. Este oferta opţională cea mai generoasă, dar care 

impune şi o pregătire profesională şi documentară deosebită din partea 

propunătorilor. De asemenea, ea necesită o bază materială care să dispună de 

dotările necesare, fără de care, în mod practic, este imposibil de realizat - 
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modul de realizare, în perspectivă, va deveni neatractiv pentru elev. Dotarea 

minimă pentru toate disciplinele opţionale înseamnă: sala de clasa amenajată 

pentru proiecţii,  video, televizor color, radiocasetofon, casete audio şi video, un 

calculator performant (reţea), dischete, Xerox, material didactic. 

 Sub aspectul finalităţilor, trebuie subliniată importanţa proiectării 

obiectivelor interdisciplinare şi transdisciplinare, în care se intersectează 

cumulativ virtuţile formative ale obiectivelor cadru  proprii disciplinelor 

implicate.  

 Sub aspectul strategic-procedural putem evidenţia diversitatea 

demersurilor existente pe o largă plajă aplicativă şi interactivă: de la selecţia şi 

alternanţa algoritmilor gândirii logice la jocuri probabilist al şanselor de 

câştigare/pierdere al unui concurs de şah, de la iniţierea în arta fotografică până 

la medierea conflictelor cu diminuarea riscurilor devalorizării demnităţii umane.  

Domeniile de aplicaţie ale curriculum-ului opţional deschid o laregă 

perspectivă învăţătorului care doreşte să extindă sau să aprofundeze curriculum-

ul nucleu, după cum opţionalul poate veni în completarea activităţilor 

desfăşurate în două, trei ore, sau poate fi conceput independsent de acestea. 

Pentru o echilibrare a activităţilor didactice pe parcursul unui an şcolar,opţiunile 

învăţătorului trec prin consultarea elevilor şi părinţilor, vin în consens cu 

argumentele celorlalţi factori educaţionali.  

În elaborarea şi propunerea unui Opţional se ţine cont de următorii 

factori: resursele umane, resursele materiale ale şcolii, dorinţele părinţilor şi ale 

copiilor, afinitatea cadrelor didactice şi a elevilor către o anumită disciplină, 

specificul localităţii. 

Dacă va fi considerat un demers serios, introducerea CDŞ-ului va 

constitui o provocare semnificativă pentru managementul şcolar – noi abordări 

faţă de curriculum, predare-învăţare, evaluare etc. Fiecare şcoală este în mare 

măsură unică, în ceea ce priveşte comunitatea căreia îi furnizează servicii şi 

tipurile diferite de expertiză de care dispune prin intermediul personalului său 

didactic. Astfel, flexibilitatea pe care o permite CDŞ-ul trebuie să încurajeze 

şcolile să-şi evalueze serviciile educaţionale oferite elevilor, să construiască pe 

baza punctelor forte şi, în acelaşi timp, sa-şi remedieze punctele slabe. 

ANALIZA SWOT A PROGRAMELOR DE OPŢIONAL DIN ŞCOALĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- experienţă în domeniul activităţii 

educative şcolare şi extraşcolare; 

- personal didactic calificat, cu 

competenţe necesare evaluării şi 

valorificării valenţelor educative 

derivate dintr-o problematică 

educativă diversă; 

- bază materială didactică modernă 

(spaţii, echipamente, material didactic 

etc.); 

- activitatea supraîncărcată; 

- inexistenţa, de cele mei multe ori, a 

dimensiunii sociale în cadrul 

proiectării orelor de curs; 

- fondurile insuficiente pentru 

desfăşurarea activităţilor practice; 

- uşoare discrepanţe în relaţiile de 

colaborare între unele cadre didactice 

la nivel de şcoală; 

- instabilitatea cadrelor didactice în 
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- experienţe pozitive în ceea ce 

priveşte dezvoltarea personală şi 

integrarea socială a copiilor; 

- deschiderea oferită de disciplinele 

opţionale în conformitate cu 

interesele copiilor şi perspecti-vele de 

dezvoltare ale societăţii;  

- existenţa parteneriatului educaţional 

cu familia, comunitatea, organizaţiile 

guvernamentale şi non-

guvernamentale în vederea 

responsabilizării acestora în 

susţinerea şi îmbunătăţirea actului 

educaţional. 

sistem;  

- rutina cadrelor didactice de a se 

limita numai la transmiterea de 

cunoştinţe;  

- redimensionarea „şcolii’’ ca o 

comunitate autentică, temporală, 

contextuală, racordată la viaţa publică, 

prin promovarea unor politici de 

compatibilizare între starea de fapt şi 

standardele de atins; 

- deschiderea activităţii educative şi 

prin intermediul disciplinelor 

opţionale spre implica-re şi 

responsabilizare  în viaţa comunităţii. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- deschiderea activităţii propuse 

elevilor spre implicare şi 

responsabilizare  în viaţa comunită-

ţii;  

- diversificarea ofertei educaţionale, 

creşterea calităţii actului educaţional 

din perspectiva descentralizării şi a 

concurenţei pe piaţa educaţiei;  

- valorificarea conţinutului, 

abilităţilor şi compe-tenţelor 

dobândite în sistemul de învăţământ 

formal în contexte practice, bine 

ancorate în realitatea cotidiană, 

- valorificarea potenţialului creativ al 

elevilor prin iniţierea de noi proiecte 

educative şi asumarea de roluri;  

- interesul elevilor de a participa la 

procesul de selectare a disciplinelor 

opţionale şi de luare a deciziilor în 

şcoală;  

- interesul elevilor de a se implica în 

cât mai multe activităţi extraşcolare;  

- valorificarea voluntariatului şi 

dezvoltarea conştiinţei utilităţii 

sociale a tinerilor. 

- atitudinea şi demersurile pur formale 

sau menţinute la nivelul tradiţional în 

organizarea activităţilor educative 

şcolare şi extraşcolare;  

- dezavantajul creat de programele 

şcolare încărcate;  

- pasivitatea unor cadre didactice;  

- oferta negativă a străzii; 

- menţinerea unor programe de 

opţional pe perioade foarte 

îndelungate, fără să fie adaptată 

tematica acestora la problemele de 

interes ale diferitelor clase de elevi; 

- ameninţările determinate de 

resursele de timp dar şi de întocmire a 

orarului şcolii; 

- pasivitatea părinţilor în cunoaşterea 

ofertei educaţionale a şcolii; 

- alegerea de către copiii a 

disciplinelor opţionale pe baza unor 

criterii de multe ori pur subiective 

(simpatia pentru un anumit profesor, 

alegerea opţionalului în funcţie de 

alegerea colegilor din clasă etc.). 

 

 

Sintetizând cele spuse în acest capitol, putem afirma faptul că, în mod 

tradiţional, conţinuturile disciplinelor şcolare au fost concepute 

monodisciplinar, cu o accentuată independenţă unele faţă de altele, adică fiecare 
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disciplină de învăţământ să fie de sine stătătoare. Astfel, cunoştinţele acumulate 

de elevi au reprezentat, cel mai adesea, un ansamblu de elemente izolate, 

ducând la o cunoaştere statică a lumii. 

 În pedagogia contemporană, ca urmare firească a interacţiunilor dintre 

fenomene şi caracterul dinamic al acestora, se constată tendinţa de organizare 

integrată. În funcţie de ce anume integrăm (cunoştinţe, deprinderi, competenţe, 

valori, atitudini, metodologii de lucru) şi cât de mult integrăm (inserţie, 

armonizare, corelare, intersectare, fuziune), putem distinge câteva niveluri de 

integrare a curriculum-ului: monodisciplinaritate, pluridisciplinaritate 

/multidisciplinaritate, interdisciplinaritate, transdisciplinaritate. 
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PLATFORME E-LEARNING ÎN PROCESUL DE 

PREDАRE ȘI ÎNVĂȚАRE 

 
Prof. Teodora PALAGHIA,  

Liceul cu Program Sportiv Bacau  

 

 
 Progresiа rаpidă а tehnologiilor PC și utilizаreа pe o scаră cât mаi lаrgă 

а internetului а făcut posibilă integrаreа tehnologiilor multimediа în procesul de 

predаre și învățаre. 

 Utilizarea sistemelor multimedia în educație pot schimba modul de 

predare şi învățare tradițional, scump şi lent, într-un proces deosebit de 

productiv şi eficient. În timp ce în afara școlii, elevii sunt obișnuiți cu o serie de 

mijloace pentru a comunica și procesa informațiile, la școală ei trebuie să se 

conformeze unui climat mai restrictiv, tradițional, petrecând multe ore în sala de 

clasă utilizănd text scris și ascultând explicațiile profesorului. Astfel, 

parcurgerea curriculei în stil tradițional ridică o serie de bariere în calea 

procesului de educațional. 

 Există studii conform cărorа prin introducereа аplicаţiilor multimediа în 

procesul de instruire  o persoаnă reţine 10% din ce vede, 20% din ce аude, 50% 

din ce аude şi vede, 70% din ce vede, citeşte şi аude în аcelаși timp. 

 Subliniereа aportului e-learning la îmbunătăţirea calităţii învăţării o 

găsim în definiţiа dаtă de grupul de iniţiаtivă аl Comisiei Europene pentru 

educаţie şi cultură, potrivit căreiа e-leаrning se referă lа „utilizarea noilor 

tehnologii multimedia şi Internet pentru creşterea calităţii învăţării prin 

facilitarea accesului la resurse şi servicii, precum şi a colaborării şi 

schimburilor de la distanţă” [E-Learning Europa, 2006]. 

 Din punct de vedere pedаgogic, instruireа аsistаtă de cаlculаtor аre 

consecințe benefice ce duc lа formаreа intelectuаlă а elevilor, prin: stimulаreа 

dorinţei de cunoştere; аutoinstruire; dezvoltаreа imаginației; îmbunătăţireа 

rаţionаmentelor logice; creştereа rаndаmentului; simulări şi modelări; 

obiectivitаte în аpreciereа rezultаtelor evаluărilor şi a testelor. 

Cu toаte аvаntаjele evidente аle instruirii şi învăţării cu аjutorul mijloаcelor 

electronice, nu putem ignorа limitele аcestui mod nou de а concepe procesul 

educаţionаl. 

 Utilizând tehnologiile multimediа, există tentаțiа prezentării unei 

cаntități excesive de informаție, rezultаtul fiind аcelа аl inducerii unei stări de 

аnxietаte lа elevi, o demotivаre și scădereа interesului fаță de mаteriа predаtă. 

Utilizаreа necorespunzătoаre а unor cursuri multimediа poаte duce lа o slаbă 

comunicаre profesor-elev. Trаnspunereа cursurilor clаsice în formаt multimediа 

presupune un volum mаre de muncă din pаrteа profesorilor, аdeseа chiаr 

necesitând cunoștințe аvаnsаte de progrаmаre. De аsemeneа, pot existа și 
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probleme de ordin tehnic ce pot аfectа desfăşurаreа în bune condiţii а procesului 

instructiv-educаtiv. 

Există diverse аplicаţii şi plаtforme ce utilizeаză tehnologiile multimediа în 

procesul de instruire. Două dintre acestea sunt plаtformele Kubbu și Аctive 

Textbook. 

 Plаtformа Kubbu. Kubbu este un o plаtformă  e-leаrning, un serviciu 

online (open source) cu o interfаță simplă și intuitivă cаre permite creаreа de 

jocuri educаţionаle şi mаi multe tipuri de teste on-line oferind posibilitаteа 

pаrcurgerii аcestorа și în formаt tipărit. Pentru a putea utiliza platforma este 

nevoie să se creeze un cont de profesor la adresa 

platformei: http://www.kubbu.com/ . 

 Utilizаreа plаtformei Kubbu în аctivitаteа didаctică oferă numeroаse 

аvаntаje: nu necesită instаlаre, аdministrаre  online simplă, nu necesită 

cunoştinţe de progrаmаre, cont grаtuit pentru profesori, se pot creа teste, jocuri, 

cuvinte încrucişаte, rezultаtele sunt generаte аutomаt şi sunt stocаte în propriа 

bаză de dаte, plаtformа oferă posibilitаteа compаrării şi clаsificării rezultаtelor 

după diferite criterii, se pot exportа rezultаtele către аlte progrаme putând fi 

utilizаte ulterior, interfаțа prietenoаsă poаte crește аtrаctivitаteа pentru mаteriа 

predаtă, se pot desfăşurа teste online sаu se pot printа teste. 

Cа dezаvаntаje аle folosirii plаtformei Kubbu se pot enumerа: 

-fiecаre cont de profesor este limitаt lа 30 profiluri de elev și 15 аctivități 

-fișierele ce pot fi folosite lа creаreа testelor pot аveа dimensiuneа mаximă de 

5MB. 

Plаtformа Kubbu oferă cinci moduri de creаre а unui test: 

Mаtch – formа extinsă а unui exercițiu clаsic de potrivire. Modul Mаtch аjută lа 

аsimilаreа unor noi cuvinte, expresii, definiții, sintаgme, sinonime, etc. 

Divide – folosit аtunci când unele noțiuni, termeni, concepte sаu definiții trebuie 

să fie clаsificаte în cаtegorii sаu grupuri. 

Slider – un tip de test dinаmic. Аcest tip permite trei tipuri de аctivități, 

întrebări tip grilă cu un rаspuns corect, cu mаi multe vаriаnte de răspuns corect, 

precum și un tip de test cu întrebări cаre cresc în dificultаte, cаre nu lаsă loc de 

greșeli, test cu o vаriаntă de rаspuns corect dаr cаre se închide lа primа greșeаlă. 

Composer – Cu Composer puteți creа teste cu întrebări tip grilă cu un rаspuns 

corect sаu cu vаriаnte multiple de răspuns, întrebări de tipul аdevărаt / fаls sаu 

cu răspuns scurt. Lа creаreа аcestui tip de test se pot folosi fișiere de tip imаgine 

sаu sunet, făcând din аceste teste аdevărаte instrumente multimediа interаctive. 

Crossword – Teste de cuvinte încrucișаte. Plаtformа oferă un generаtor de 

cuvinte încrucișаte folosind listа de cuvinte cu descrierea lor, scrisă de profesor 

(cu аceeаși listă se pot generа mаi multe vаriаnte de cuvinte încrucișаte). 

Crearea unui test se face din tаb-ul Аctivities selectând tipul de test dorit.  

 Elevii se conectează la platformă folosind numele de utilizator al 

profesorului și propria parolă. Accesează tabu-ul Exam și pot rula testul dorit. 

Platforma oferă după finalizarea testului rezultatului obținut precum și 

posibilitatea vizualizării răspunsurilor corecte. 

http://www.kubbu.com/
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 Plаtformа Аctive TextBook. Active Textbook este o platformă 

educațională online (open source) cu  interfață intuitivă prin intermediul căreia 

utilizatorul are posibilitatea să creeze documente cu conținut interactiv . 

Astfel, utilizatorii au posibilitatea să încarce fișiere PDF și să atașeze 

acestor fișiere elemente interactive multimedia, cum ar fi video, documente 

suplimentare, link-uri către pagini web și diverse imagini (diagrame, grafice, 

etc.), precum și chestionare personalizate care pot fi utile în evaluarea elevilor, 

în analiza rezultatelor sau pur și simplu pentru autoevaluare. 

 Pentru crearea unui document hypermedia activetextbook, se vа reаlizа, 

în preаlаbil, un document în formаt PDF cu conținutul dorit. Acesta poate fi 

prelucrаt cu аjutorul instrumentelor pentru editаre аflаte în pаrteа stângă а 

ferestrei și căruiа i se vor аdăugа diferite obiecte interаctive: imаgini, 

videoclipuri, fișiere аudio, link-uri, diferite fișiere atașate, blocuri text, 

chestionаre.  

 Platforma are o funcție de căutare activă, utilizatorii având acces la 

toate cursurile publice disponibile. Există posibilitatea de administrare a 

setărilor de confidențialitate, de modificare și ștergere a documentelor 

hypermedia create pe platforma Active Textbook. 

Pentru a putea utiliza platforma este nevoie de un nume de utilizator și o 

parolă. Adresa platformei Active Textbook este : http://activetextbook.com. 

 

Concluzii 
Evoluţiа contemporаnă а societăţii implică din ce în ce mаi mult utilizаreа 

cаlculаtorului şi а noilor tehnologii, în аproаpe toаte domeniile. În аcest sens, 

profesorul de аstăzi este ”nevoit” să găseаscă noi posibilităţi pentru cа procesul 

de predаre-învăţаre să fie unul аtrаctiv аtît pentru elevi cât şi pentru profesor. 

Noile tehnologii informаționаle schimbă perspectivа аsuprа prаcticii 

educаţionаle, implementаreа аcestorа fiind considerаtă drept unа dintre cele mаi 

importаnte probleme аle аcestui început de secol. 
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DEMOCRATIZAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 

ROMÂNESC ACTUAL 
 

Prof. Teodora PANȚIRU, Luiza RADU 

 

Rezumat: 

The educational process is being democratized in order to achieve a 

favorable climate, to stabilize the student - student relationship, but also the 

student-teacher. In society, competition and competence are specific to people 

who know what they can and what they want to do, noting that these people 

have both skills and abilities acquired through systematic exercise. In the 

teacher-student relationship there are criteria that take into account aspects of 

the teacher's social behavior as well. The democratization of the teacher-

student relationship required in didactic activities involves the use of the 

following methods: technocentric and sociocentric. 

Cuvinte cheie: învățământ, educațional, relaționare, climat, conduită. 

 

Învățământul românesc a intrat înr-un proces, continuu, de 

democratizare necesar pentru schimbările din societatea contemporană, pentru 

crearea unui climat pozitiv și eficient, dar și pentru consolidarea relației profesor 

-elev. 

    Idealul educațional, creat pentru elevul model, este de asimilare intensă 

și continuă a competențelor și abilităților necesare îmbrățișării unei profesii, de 

definitivare a unei personalități complexe, care are capacitatea de se adapta 

contextului societal modern. Elevul conștientizează, progresiv, că el este 

subiectul propriei educații și de aceea profesorul are datoria de a sublinia în 

procesul constructiv - educativ acest demers important.Democratizarea relației 

profesor elev nu presupune un comportament libertin, cu o verbalizare sonoră și 

neadecvată, ci o interacțiune permanentă a celor două părți, pentru crearea unui 

climat eficient și pentru realizarea modernă a triadei predare - învățare- 

evaluare. Procesul de învățământ a făcut o trecere, imperios necesară, de la 

tradiționalismul clasic ca metodă și abordare, la o combinare a acestuia cu 

modernismul pentru o bună colaborare elev- profesor, pentru un parteneriat 

contructiv și armonios. 

    Predarea nu reprezintă activitatea de bază în demersul educativ, ci 

realizarea de investigații și  a unor lucrări independente sub forma portofoliilor, 

a proiectelor, a aplicațiilor practice, etc. Relaționarea profesor-elev se realizează 

din două puncte de vedere, atât din perspectiva intelectuală, cât și din cea 

afectivă. Se recomandă pentru crearea unui climat plăcut și confortabil, 

păstrarea respectului reciproc în raporturile elev-profesor, dar și în relația elev-

elev. Păstrarea unui climat favorabil în clasă conduce la evitarea eșecului sau a 

abandonului școlar, la toate categoriile de elevi. 

    În momentul actual, în societate, competiția și competența sunt 

specifice persoanelor care știu ce pot și ceea vor să facă, observându-se că 
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aceste persoane dețin atât competențe cât și abilități dobândite prin exercițiu 

sistematic. Este de datoria noastră, a cadrelor didactice, ca să îndreptăm elevii 

spre o învățare activă, dinamică într-un sistem de instruire echilibrat. Elevii care 

beneficiază de îmbinarea armonioasă a unor activități de învățare dirijată cu 

munca individuală, independentă creată de profesor în corelație cu capacitățile 

fiecăruia cu abilitățile și competențele lor au șanse să devină oameni onești, 

capabili, cu un viitor normal. 

În relația cadru didactic-elev există trei criterii care se pot diferenția: 

-personalitatea profesorului; 

-personalitatea elevului; 

-situațiile pedagogice apărute în activitatea lor comună. 

    Aceste trei criterii se îmbină și se completează reciproc pentru a se 

forma un tot unitar specific și necesar demersului didactic. Conduita 

profesională se împletește armonios cu cea socială, formând un model demn de 

urmat și se diferențiază prin următoarele aspecte esențiale: 

-erudiția profesorului; 

-inteligența profesorului; 

-empatia elev-profesor; 

-cunoașterea individuală a elevilor de către cadrul didactic; 

-inteligența emoțională atât a elevului cât și a profesorului. 

Democratizarea relației profesor-elev necesară în activitățile didactice 

presupune folosirea următoarelor metode:  

-tehnocentrice, care pun accent pe o activitate riguros structurată și dirijată: 

- învățarea pe bază de fișe, notițe, scheme, tabele, diagrame;  

- învățarea asistată de calculator. 

2. sociocentrice, care presupun învățarea prin cooperare; o învățare 

interdependentă, elev-profesor, elevi-elevi:  

- ateliere structurate;  

- micropredare pe echipe;  

- dezbateri în grup;  

- studii de caz;  

- munca în echipă;  

- concursuri la nivelul clasei.  

Calitatea profesorului de conducător-formator-organizator are ca 

scop esențial stimularea copiilor în crearea unei atmosfere de bunăvoință 

și stimă reciprocă în rezolvarea tuturor problemelor care apar în orice colectiv.  

     Cadrul didactic este dator să depună toate eforturilor spre 

ajutorarea elevilor în a-și ,,găsi” locul în colectiv, creându-se un colectiv bine 

ajustat. Dacă profesorul reușește acest lucru, atunci are loc formarea unor relații 

benefice elev-elev, care sunt  la fel de importante ca relațiile profesor-

elev. Calitățile profesorului își pun amprenta înformarea unui climat psihologic 

sănătos, ceea ce creează condiții optime pentru un context productiv, adică 

îndeplinirea dorinței elevului de a studia, pentru a atinge un anumit nivel, 
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obiectiv educațional, sau în viitor profesional.  
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UN PUNCT DE VEDERE DESPRE PROMOVAREA TIC 

ÎN EDUCAŢIE, ÎN  ŞCOALĂ 

 

 
Prof. inv. primar, Georgeta PAVEL 

Scoala Gimn. ,,Alexandru Deparateanu,, 

 
  

                Lumea noastră, societatea în care trăim este într-o continuă mişcare. 

Este un mediu dinamic, în care omul este constrans să trăiască într-un ritm alert 

şi să fie mereu pe fugă. 

                Societatea noastră este un amestec de promisiuni excepţionale şi de 

perspective neliniştitoare, de evoluţii dezirabile şi de izbucniri tehnologice 

necontrolabile, de om depinzând sensul evoluţie: spre progres sau spre 

autodistrugere. 

                În urmă cu caţiva zeci de ani educaţia primită în şcoală putea să fie, în 

cele mai multe cazuri, suficientă pentru întreaga viaţa a unui individ, astăzi 

situaţia schimbându-se dramatic. 

               Educaţia omului modern trebuie să depăşească stadiul de educaţie 

orientată pe nivel (limitată ca număr de cursanţi şi perioadă de timp) şi să se 

orienteze către o educaţie continuă, capabilă să îl pregatească pe individ 

oriunde    s-ar afla şi nelimitat în timp. Nu demult, calculatorul era un obiect rar 

şi exotic, fiind considerat un lux la care mulţi oameni din România nici nu 

îndrăzneau să viseze şi spuneau că este ceva inutil pentru omenire, o pierdere de 

timp. 

                 Însă anii au trecut, iar mentalităţile românilor au fost schimbate, în 

prezent lucrurile stând într-o altă lumină, de data aceasta favorabilă tehnologiei. 

                 În sprijinul educaţiei intervin noile tehnologii ale societăţii 

informaţionale – Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor (TIC). Astfel, încet-

încet, calculatorul a fost introdus şi în şcoli, mulţi copii, cadre didactice, părinţi, 

cercetători s-au implicat în programele educaţionale de utilizare a 

calculatoarelor în şcoli. 

                Educaţia tehnologică are un caracter specific inter- şi transdisciplinar, 

dar în acelaşi timp are şi caracter dual: ştiinţific sau tehnologic, teoretic şi 

practic, de asemenea urmăreşte formare abilităţilor practice şi a gândirii 

sistematice esenţiale pentru dezvoltarea şi stimularea creativităţii şi iniţiativei 

elevului, gandirii centrate tehnic. Educaţia tehnologică capătă noi valenţe, 

devenind o componentă de bază a învăţământului modern românesc, disciplină 

menită să integreze mai bine elevul în societate la absolvirea scolii. 

                În şcoală introducerea Internetului şi a tehnologiilor moderne duce la 

schimbări importante în procesul de învăţamânt. Astfel actul învăţării nu mai 

este considerat a fi efectul demersurilor şi muncii profesorului, ci rodul 
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interacţiunii elevilor cu calculatorul şi al colaborării cu profesorul. Această 

schimbare în sistemul de învăţământ a urmărit nişte obiective bine structurate şi 

anume : 

1. Creşterea eficienţei activităţilor de învăţare 

2. Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi studiu individual 

Ca orice altă metodă de învăţare şi această instruire asistată pe 

calculator prezintă avantaje şi dezavantaje. 

Ca avantaje putem amintii: 

1. Stimularea capacităţii de învăţare inovatoare, adaptabilă la condiţii de 

schimbare socială rapidă; 

2. Creşterea randamentului însuşirii coerente a cunoştinţelor prin aprecierea 

imediată a răspunsurilor elevilor; 

3. Întarirea motivaţiei elevilor în procesul de învăţare; 

4. Instalarea climatului de autodepăşire, competitivitate; 

5. Dezvoltarea culturii vizuale; 

6. Conştientizarea faptului că noţiunile învăţate îşi vor găsi ulterior utilitatea; 

7. Facilităţi de prelucrare rapidă a datelor, de efectuare a calculelor, de afişare a 

rezultatelor, de realizare de grafice, de tabele; 

8. Introducerea unui stil cognitiv, eficient, a unui stil de muncă independentă; 

9. Asigură alegerea şi folosirea strategiilor adecvate pentru rezolvarea 

diverselor aplicaţii; 

10. Asigurarea unui feed-back permanent, profesorul având posibilitatea de a 

reproiecta activitatea în funcţie de secvenţa anterioara; 

11. Dezvoltă gândirea astfel încât pornind de la o modalitate generală de 

rezolvare a unei probleme elevul îşi găseşte singur răspunsul pentru o 

problemă concretă; 

12. Stimularea gândirii logice şi a imaginaţiei; 

13. Metode pedagogice diverse; 

14. Perspectiva relaţională este îmbunătăţită prin stabilirea unei relaţii umane şi 

sociale între educat şi educator. 

Cu toate acestea avem şi dezavantaje: 

1. Folosirea în exces a calculatorului poate duce la pierderea abilităţilor practice, 

de calcul si de investigare a realităţii; 

2. Individualizarea excesivă a învăţării duce la negarea dialogului profesor – 

elev; 

3. Utilizarea la întâmplare a calculatorului, fără un scop precis în timpul orelor 

poate provoca plictiseala, monotonie; 

4. Costurile ridicate ale tehnologiei de ultimă oră ceea ce constituie un 

impediment pentru o bună parte a populaţiei României şi este accesibilă 

persoanelor cu o situaţie financiară bună. 

 Cercetările realizate în ultimii cinci ani în diferite ţări la nivel global au 

arătat că utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor în educaţie 

contribuie într-o foarte mare măsură la îmbunătăţirea rezultatelor elevilor. Însă, 

cu toate acestea, multe cadre didactice, fie că preferă metodele clasice de 
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predare, fie dintr-o reticenţă şi indiferenţă generală faţă de noile tehnologii, 

resping dinamicizarea orelor şi stimularea elevului cu ajutorul calculatorului, 

internetului şi tuturor celorlalte instrumente asociate. 

  Datorită tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor s-au deschis noi 

domenii, nebănuite anterior si le-a revoluţionat pe cele vechi. Printre acestea 

numărându-se şi educaţia, care a atins standarde noi şi are o evoluţie uimitoare. 
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PROFESORUL – SURSA DE AUTORITATE SAU DE  

DISCIPLINĂ 

 

 
Prof. Oana Filip 

Liceul  „V.Conta”, Tîrgu Neamţ 

 
           În contextual actual al învăţământului problema democratizării relaţiilor 

educative profesor – elev merită a fi abordată şi din perspectiva modernizării 

didacticii de specialitate, întrucât imaginea educatorului tradiţional pare să fie 

tot mai mult respinsă. Pornind de la premiza greşită a negării autorităţii şi a 

disciplinei în învăţământ, nu putem pune în evidenţă eficienta relaţiei 

educaţionale de tip autoritar sau a celei de tip democratic fără a ignora 

complexitatea câmpului educaţional. 

Cei mai mulţi cercetători au identificat 2 categorii de conduite 

relaţionale ale profesorului : 

-conduite dominative / normative 

-conduite democrate, integrative / personale 

        Opoziţia autoritar - democratic / autoritar – social – integrative rămâne 

valabilă chiar şi în cadrul tipologiilor cele mai nuanţate. Key, plecând de la 

această tipologie umană propusă anterior, prezintă 6 tipuri fundamentale de 

profesori : 

Tipul dominator –caracterizat prin dorinţa de a se impune, prin lipsa de 

afectivitate, intolerant 

Tipul economic – caracterizat prin utilitarism, dorinţa de a obţine rezultate 

maxime cu eforturi minime 

Tipul teoretic – preocupat de aspectul instructiv al educaţiei şi mai puţin de 

formarea personalităţii elevilor 

Tipul sociabil – care îşi iubeşte elevii şi îi înţelege 

Tipul estetic -  care doreşte să formeze personalitatea elevilor după preceptele 

sale ideale, neţinând seama de caracterul concret al personalităţii elevilor 

Tipul cerebral – sigur pe sine, grav, fără simţul umorului. 

Altfel spus, opoziţie fundamentală autoritar – democratic se stabileşte, 

în cele din urmă, între : 

stilul dominator / autoritarist, cu foarte puţine şanse de a se comporta cu tact 

pedagogic 

stilul sociabil care manifesta cele mai multe şanse de a-şi pune în valoare tactul 

pedagogic întrucât nuanţa semantică dată termenului de “autoritate” este aceea 

de “dominaţie” (în  realitate sensul autorităţii find complex). 

Acesta tipologie nu este una rigidă;  în practică şcolară se remarcă 

prezenţa anumitor dominante în comportamentul fiecărui profesor, ceea ce ne 

îndreptăţeşte să vorbim despre stiluri pedagogice diferite care îmbunătăţesc, sau 

dimpotrivă înrăutăţesc reuşita acţiunii educative. Prin exercitatea unor diferite 
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presiuni (distanţa afectivă excesivă, inflexibilitate în judecarea şi etichetarea 

conduitelor şcolare, impunerea unei discipline abstracte), elevul resimte o 

“birocraţie educaţionala” generatoare de conflict / blocaj. “Deblocarea” poate 

lua forma revoltei, a urii, a comportamentelor agressive, pe care profesorii, la 

rândul lor, le interpretează drept refuz al elevilor de a fi modelaţi, de a fi 

educaţi. Prin urmare, ceea ce, din partea profesorului s-a dorit un sprijin, un 

suport, este perceput de către elevi drept obstacol, factor negative, care îl va 

împiedica să se afirme; pe de altă parte, ceea ce, din partea elevilor constituie un 

răspuns natural, spontan (refuzul constrângerii, al ingradinirii şi afirmarea 

dorinţei de dezvoltare liberă) este perceput de către profesor că refuz, 

respingere. O astfel de situatie conflictuală duce, în mod inevitabil, la un eşec 

care ar putea fi manageriat prin revizuirea şi adoptarea continuă, de către 

profesor, a comportamentelor sale la situaţiile pedagogice în care intervine în 

calitate de factor de decizie. Asistăm, asfel la o îmbunătăţire a stilului, mai 

degrabă a stilurilor pegagogice prin anticiparea reacţiilor pe care 

comportamentul lui le poate avea asupra elevului. Nu este suficient că reacţiile 

lui să fie susţinute de bune intenţii; el trebuie să ştie că efectele lor sunt 

complexe. 

           Autoritatea didactică devine, ca autoritate a normelor, a valorilor şi a 

tradiţiilor spirituale ale societăţii, o autoritate “a societăţii educative” de 

transmitere a culturii către tinerele generaţii. Profesorul preia ceva din acesta 

autoritate anonimă; el intrucipeaza autoritatea şcolii pentru a o converti în 

autoritate funcţională şi concomitent raţională. Totodată, profesorul cere 

respectarea unor norme, imperative, recunoastrea autorităţii cu care a fost 

investit. Numai profesorul cere o disciplină liberă, adică o “supunere voită, 

consimţita de către elevi pe baza unei convingeri personale profunde”. 

Disciplina apare ca efect  natural, spontan al autorităţii profesorului, iar tipul de 

disciplină este determinat de tipul autorităţii exercitate de către profesor.  

Esenţial este că autoritatea şi disciplină să fie valorizate ca mijloace de 

educaţie, orientate spre autonomizarea personalităţii elevilor, dar să nu fie 

transformate în scopuri. 

             Din acesta perspectivă, împărţind profesorii în două tabere distincte, 

săvârşim un act de nedreptate. Pentru că, pe de o parte, comportamentul 

democratic nu exclude, ba chiar presupune relaţia de autoritate profesor – elev, 

pe de altă parte, stilul său pedagogic, pentru a fi cu adevărat stimulativ şi 

eficient, trebuie să îmbine comportamente diverse. 
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EDUCAŢIA ECOLOGICĂ ÎN DOMENIUL 

TEHNOLOGIC ŞI VOCAŢIONAL 
 

Prof. Gianina ROŞCA  

Colegiul Tehnic Ion Creangă, Tîrgu-Neamţ 

 

„Educaţia este îmblânzirea unei flăcări, nu umplerea unui vas” (Socrate) 

 
Educaţia ecologică este o ştiinţă a relaţiilor, ce presupune o abordare 

practică, complexă, cauzală, sistemică şi integratoare în actul şi procesul 

educaţional.Atitudinea interdisciplinară a profesorului presupune separarea 

esenţialului de neesenţial, ţinerea sub control a unui câmp mare de date, 

manipularea acestui material informaţional, includerea cunoştinţelor în sisteme 

mari, într-un tot unitar, clar, logic şi durabil, venind mereu în sprijinul 

memoriei, logicii şi aplicării cunoştinţelor în practică. Profesorul  trebuie să aibă  

grijă să formuleze obiective, să permită elevilor să pună întrebări, probleme 

teoretice sau practice cu caracter global, unitar, interdisciplinar, să-i încurajeze 

pe elevi să caute noi conexiuni între date. Încă de mici elevii trebuie deprinşi cu 

fenomenele naturii,cu explicaţia proceselor logice deoarece structura 

personalităţii elevului la această vârstă este cantonată încă de „etapa operaţiilor 

concrete”.Aşa cum considera J. Piaget trebuie ca profesorul să apeleze la 

strategii didactice adecvate pentru accesibilizarea conţinutului noii 

discipline.Acestui scop îi sunt subordonate metodele şi procedeele activităţii 

instructiv - educative specifice ecologiei:expunerea sistematică, observarea 

fenomenelor naturii, lucru cu materiale naturale, lectura de specialitate, modelul 

şi modelarea, excursia,recunoaşterea ecosistemelor ,a relaţiilor şi a elementelor 

componente etc. O importanţă deosebită o are excursia prin contribuţia ei la 

întregirea valorii educative a ecologiei, la dezvoltarea simţului de observaţie al 

elevului, a interesului pentru studiul acesteia şi a capacităţii de înţelegere a 

realităţii înconjurătoare. Ea permite o imagine de ansamblu asupra 

componentelor mediului înconjurător, contribuind la lărgirea orizontului de 

cunoştinţe al elevilor şi realizând legătura dintre teorie şi practică. Nu numai că 

ajută la consolidarea cunoştinţelor geografice, botanice, zoologice, chimice sau 

fizice predate la clasă, dar anticipează intuirea, cunoaşterea generală a 

elementelor mediului, a legăturilor cauzale, uşurând succesul învăţării.  

Excursia este o chintesenţă a muncii educative. Ea uneşte în chipul cel 

mai fascinant toate laturile educaţiei. Interdisciplinaritatea pe care o favorizează 

excursia este mult mai eficientă şi mai permisivă decât cea pe care o realizăm în 

mod obişnuit într-o oră de curs. Cele mai multe itinerarii pentru excursii pot fi 

stabilite în orizontul local care reprezintă locul cel mai fidel unde elevii intră în 

contact cu lumea reală a obiectelor şi fenomenelor, le intuiesc „la faţa locului” 

însuşindu-şi fondul corect de reprezentări şi noţiuni ştiinţifice despre lumea 

înconjurătoare. Desfăşurarea activităţilor cu elevii în aer liber accesibilizează 
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trecerea de la gândirea concretă la cea abstractă şi invers, constituind locul cel 

mai eficient pentru exemplificare şi experimentare, pentru înţelegerea 

cauzalităţii fenomenelor şi evoluţia lor în timp. In cadrul unor astfel de activităţi 

am observat că elevul nu numai că receptează informaţia, ci o trăieşte, o 

prelucrează, devine parte a informaţiei transmise, îi dă noi valenţe. Orientarea 

spre interdisciplinaritate a excursiilor deschide largi perspective de aplicaţii 

practice. Prezint proiectul didactic al unei excursii şcolare, încercând să valorific 

multiplele valenţe interdisciplinare ale acesteia. Axată pe relaţiiţe dintre om şi 

spaţiul geografic, istoric şi cultural, excursia a avut următorul itinerariu: 

Tg.Neamţ-Parcul Naţional Vănători Neamţ-Rezervaţia de zimbri Dragos 

Vodă,Mânăstirea Neamţ şi s-a realizat pe parcursul unei zile. 

Scopul didactic:  

- dezvoltarea abilităţii de a găsi soluţii variate pentru situaţii reale sau create;  

- dezvoltarea capacităţilor şi deprinderilor de a elabora planuri de acţiune 

utilizând informaţia dobândită în cadrul mai multor discipline: geografie, 

biologie, istorie, literatură, religie;  

-dezvoltarea unei atitudini active (responsabilitate, iniţiativă de grup sau 

personală,apartenenţă la grup);  

Competenţe vizate  

• să indice tipurile de ecosisteme vizitate desprinzând conexiunile dintre mediul 

de viaţă şi om;  

• să sesizeze particularităţile monumentelor istorice vizitate plasându-le în timp 

şi spaţiu;  

• să observe existenţa elementelor comune dintre monumentele istorice şi cele 

culturale;  

• să analizeze aspecte etnografice şi folclorice pe parcursul excursiei, evaluând 

valoarea lor istorică;  

• să aprecieze morala creştină românească şi frumuseţile florei şi faunei din 

această zonă a ţării;  

• să valorifice intra- şi interdisciplinar conţinutul informaţiilor 

ecologice,geografice, istorice, etnografice, literare, religioase, etc.; 

 • să motiveze importanţa protejării monumentelor naturale,istorice, religioase, a 

mediului înconjurător; 

 • să protejeze mediul înconjurător în popasurile făcute;  

Metode şi procedee: explicaţia, învăţarea prin descoperire, conversaţia, 

problematizarea, jocul, brainstorming; 

Material didactic: ghiduri ale obiectivelor studiate, materiale adunate pe traseu, 

aparate de fotografiat, mingi, busole, hărţi, diplome;  

Desfăşurarea activităţii: I. Pregătirea excursiei  

a. Parcurgerea materiei planificate prin: 

 - lectură suplimentară recomandată de profesor şi finalizată prin fişe de lectură 

(informaţii istorice sau geografice interesante despre obiectivele itinerariului); 

 - procurarea de busole şi hărţi (rutiere şi turistice) potrivite itinerariului propus; 
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 - confecţionarea de diplome sau alte stimulente ce vor fi acordate de grupurile 

de interes în cadrul concursurilor organizate de acestea. 

 b. Stabilirea normelor de comportare şi de protecţie pentru excursie;  

II. Excursia propriu-zisă s-a desfăşurat conform planificării, în mod plăcut, 

eficient prin realizarea temei şi obiectivelor printr-o abordare interdisciplinară. 

Elevii au fost împărţiţi pe grupe, în funcţie de aptitudinile elevilor, pe arii 

curriculare.  

Echipa organizatorilor colectivului a fost reprezentată de elevii cu cele mai 

bune calităţi de organizator din ambele colective şi a avut ca sarcini: 

 - organizarea colectivului de excursionişti (gruparea elevilor la urcarea în 

autocar, la intrarea în obiectivele vizitate); 

 - supravegherea colegilor în timpul repausurilor (evitarea traversării căilor de 

circulaţie, depărtarea de grup);  

- asigurarea curăţeniei la locurile de popas; 

Echipa sanitarilor a avut ca sarcini: - procurarea materialelor sanitare; - 

acordarea primului-ajutor în situaţii diverse (stare de vomă, răniri uşoare, 

hemoragie nazală, etc.); asigurarea curăţeniei şi ordinii în autocar;  

Echipa geografilor a avut ca sarcini: - urmărirea pe hartă a traseului urmat şi 

anunţarea colegilor asupra denumirii zonelor vizitate; - culegerea prealabilă de 

informaţii despre relieful, apele, elemente de faună şi floră, precum şi date 

toponimice; - colecţionarea de roci, plante, insecte, etc. Echipa istoricilor: - 

prezentarea istoricului principalelor localităţi şi a obiectivelor istorice; - 

colecţionarea pliantelor, a ilustraţiilor istorice;  

Echipa fotoreporterilor a avut ca sarcini: - fotografierea peisajelor geografice, 

a monumentelor istorice, locuri pitoreşti; - afişarea unor fotografii şi reportaje la 

revista şcolii; - realizarea unor albume cu cele mai semnificative aspecte din 

excursie;  

Echipa scriitorilor a urmărit: - prezentarea unor lecturi literare la microfon pe 

parcursul traseului, - organizarea unui concurs literar „Cel mai bun recitator”; - 

redactarea unor compuneri la finalul excursiei;  

Echipa animatorilor , a avut ca sarcini: - achiziţionarea de c.d.-uri cu muzică 

pentru tot parcursul excursiei; - pregătirea de glume, organizarea unor 

concursuri . 

Echipa desenatorilor a avut ca scop: - desenarea şi notarea prin schiţă a tot 

ceea ce au văzut mai semnificativ; organizarea unui concurs „Cel mai frumos 

peisaj” sau cea mai reuşită caricatură; - organizarea unei expoziţii cu cele mai 

reuşite desene realizate pe parcursul excursiei;  

III Evaluare - marcarea itinerariului parcurs pe harta clasei; - prezentarea 

notiţelor de către grupurile de interes, a informaţiilor aflate (istorice, geografice, 

culturale), a impresiilor notate în „Jurnalul de călătorie”; - desprinderea 

învăţămintelor ; - expunerea celor mai reuşite fotografii, a desenelor, 

caricaturilor, reportajelor; - compunerea unor probleme matematice utilizând 

date geografice (în special probleme de organizare a datelor în tabele); - 

redactarea unor compuneri; - realizarea unui pliant.  
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REZUMAT 

 
Lucrarea de faţă abordează educaţia ecologică din punct de vedere 

practic.Conţinutul pur teoretic al manualelor este greu de înţeles pentru elevi,iar 

însuşirea noţiunilor destul de dificilă.Am încercat să îmbin deseori metodele şi 

strategiile didactice tradiţionale cu cele practice pentru a face conţinutul mai 

uşor de asimilat.  

Excursiile ecologice constituie un mijloc didactic de mare importanţă 

pentru că oferă elevilor posibilitatea să observe, să cerceteze şi să cunoască în 

mod direct o mare varietate de aspecte din natură, de ordin biologic, geografic 

,ecologic,istoric,cultural,să înţeleagă mai bine legătura dintre organism şi 

mediu, să colecţioneze un bogat material didactic necesar pentru desfăşurarea 

orelor viitoare. Am exemplificat rolul excursiei în formarea viitorul adult care 

va constituie peste câteva generaţii baza societăţii umane.Dezvoltarea  unui 

comportament ecologic corespunzător îi va ajuta pe viitorii indivizi să fie 

familiarizaţi cu noţiunile de ecologie, să ia parte la experimente în aer liber,să 

participe la acţiuni de ocrotire, recuperare a zonelor deteriorate. 

Prin modul de organizare, cadrul afectiv, abordarea interdisciplinară 

excursia ca şi metodă didactică are puternice influenţe educative şi formative 

asupra elevului.Competenţele s-au realizat mai ales prin perspectiva 

interdisciplinarităţii, realizându-se în acest sens legături multiple între diverse 

cunoştinţe însuşite nu numai la ecologie, ci şi la istorie, religie,chimie,geografie, 

limba română într-un context diferit, relaxant.Prin observarea directă, elevii au 

înţeles mai bine anumite noţiuni, au stabilit relaţii cauzale, au personalizat 

informaţiile asimilate anterior şi s-a asigurat baza necesară viitoarelor 

cunoştinţe. 

În acelaşi timp excursiile contribuie la educarea şi dezvoltarea simţului 

estetic, trezesc dragostea şi interesul pentru natură şi respectul pentru 

frumuseţile ei, sunt baza socială şi culturală a societăţii umane. 
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CREAREA UNUI TEST CU GENERATORULUI 

DE TESTE- HOT POTATOES LA DISCIPLINA 

ESTETICA ȘI IGIENA CORPULUI OMENESC 
 

 

Prof. Ana SAVA 

 

 
Pentru eficientizarea procesului de predare-învățare-evaluare la 

disciplina Estetica și îngrijirea corpului omenesc am apelat deseori la utilizarea 

la clasă a tehnologiilor informatice. Cele mai frecvent utilizate sunt: pachetele 

software (aplicații de editare de texte, programe pentru grafică, programe 

pentru realizarea de prezentări etc), softurile educaționale pentru învățare 

interactivă, pentru simulări şi pentru diverse operații cu conținutul ştiințific, 

instrumente de comunicare sincronă şi asincronă pentru colaborare online şi 

pentru schimb de informații (email, forum, mesagerie, audio- şi video-

conferințe), Internetul ca resursă de informare şi pentru cercetare.  

Datorită avantajelor oferite, aplicațiile online sunt folosite tot mai mult în 

procesul de predare-

învățare-evaluare. Astfel, 

prin intermediul 

aplicațiilor online este 

permis accesul la 

informații din diverse 

domenii de activitate, 

lărgind astfel posibilitatea 

de informare. Se oferă un 

spațiu de comunicare, 

pentru activități de 

cooperare și învățare 

precum și posibilitatea de 

exersare a capacităților de 

procesare și prelucrare a informațiilor.  

Hot Potatoes este un ansamblu de șase aplicații pentru a crea întrebări și teste 

bazate pe web, disponibile pe site-ul http://web.uvic.ca/hrd/halfbaked/. Necesită 

download şi instalare. Voi descrie în continuare instrucțiunile versiunii 6 Hot 

Potatoes. 

 Am accesat site-ui https://hotpot.uvic.ca/  şi am ales opţiunea 

DOWNLOAD. Am selectat versiunea software-ului corespunzătoare sistemului 

de operare al calculatorului (Windows). Se utilizează fişierul zip de 

autoextragere.  

http://web.uvic.ca/hrd/halfbaked/
https://hotpot.uvic.ca/
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Cele 6 aplicații permit crearea de întrebări cu completare (JCloze), cuvinte 

încrucișate (JCross), întrebări cu răspuns multiplu (JQuiz), propoziții 

amestecate (JMix), ordonare de întrebări (Jmatch), test format din întrebări 

diferite, combinate (The Masher), (nu este în totalitate gratuit). 

Am parcurs următorii pași, valabili pentru toate tipurile de întrebări create. 

Am creat testul în format electronic, adăugând răspunsurile și feedback-

ul corespunzător tipului de test. Am copiat întrebările testului și le-am lipit în 

căsuța chestionarului Hot Potatoes. Întrebările se pot tehnoredacta direct în 

căsuța de editare. Din meniul File am selectat Save As şi am denumit fişierul, 

precizând locul unde vreau să salvez testul.   

Crearea de întrebări de tip completare- Jcloze.  

Se apasă pe tipul de test JClose cu ajutorul căruia putem crea întrebări 

de tip completare. Se deschide o fereastră în care vom completa titlul (de 

exemplu: completați spațiile libere) și vom introduce propozițiile care vor 

alcătui testul.  

În bara de jos sunt trecute opțiunile: Lacună, pentru crearea spațilui care 

va fi completat în timpul testului, sterge lacună, pentru a anula cuvîntul selectat 

drept spațiu, șterge lacunele, pentru a deselecta toate cuvintele de completat, 

arată cuvintele, fereastră în care pot fi vizualizate cuvintele selectate și opțiunea 

auto gap care alege automat cuvintele-spațiu.  

Selectăm cuvântul care urmează a fi completat și apăsăm butonul 

lacună. Apare o căsuță de dialog în care există opțiunea să introducem un 

indiciu sau răspunsuri corecte alternative, apoi apăsăm butonul ok. Cuvântul 

selectat va avea culoarea roșie pe ecranul de editare, dar va fi omis la afișarea pe 

pagina web când se va derula testul. Din meniul Opțiuni, configurează ieșirea 

avem opțiuni: Titlu/Instrucțiuni, Solicitări/Feedback, Butoane, Aspectul, 

Cronometru, Altele etc. 

Tot din meniul Opțiuni putem alege fontul, alinierea textului etc. 

Pentru exemplificare am introdus 4 propoziții lacunare, am fixat timpul de lucru 

la 4 minute, am ales tipul de font al textului și am colorat fereastra de editare și 

cea de titlu. 
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Testul online va avea precizat timpul de lucru și va avea următorul aspect: 

 

 
 

După completare se va afișa scorul (rezultatul), sub formă de procent.  

 

  
 

Din meniul Fisier se alege opțiunea salvare ca, pentru salvarea testului 

în calculator. Fișierul salvat are extensia .jcl. Aplicația permite salvarea testului 

în format htm dând clic pe    creaza pagina web. Se alege fie opțiunea vezi 

exercițiul în browser –ul meu, fie încarcă fișierul pe site-ul hotpotatoes.net.  

Am ales mai întâi opțiunea de afișare în browser-ul calculatorului 

pentru a vedea modul în care rulează testul. Pentru a avea posibilitatea de rulare 

a testului pe site-ul propriu, am încărcat fișierul pe site-ul hotpotatoes.net. Se 
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solicită  un nume de utilizator și se bifează opțiunea crează un cont demo pentru 

mine în hotpotatoes.net.  

 Este transmisă o parolă de acces la contul demo și se afișează pagina pe 

care poate fi accesat fișierul 

(http://uk3.hotpotatoes.net/ex/154475/EUDPKYKB.php).  

 

    

 
      

     Pentru a utiliza testul la clasă am ales posibilitatea de a rula testul pe 

pagina site-ului https://esteticasiigiena.wordpress.com/ Acest lucru l-am făcut 

prin copierea link-ului http://uk3.hotpotatoes.net/ex/154475/EUDPKYKB.php 

în pagina Teste. Testul se vizualizează prin accesarea link-ului corespunzător 

testului.   

 

 
 

În funcție de forma de organizare a unei lecții, timpul trebuie dozat 

foarte bine, pentru a nu se instala oboseala vizuală, scăderea atenției, a 

http://uk3.hotpotatoes.net/ex/154475/EUDPKYKB.php
https://esteticasiigiena.wordpress.com/
http://uk3.hotpotatoes.net/ex/154475/EUDPKYKB.php
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concentrării, a motivației. Astfel, la o lecție de autoinstruire sunt suficiente 20-

30 de minute, la demonstrații 10 minute și pentru evaluarea cunoștințelor 10-20 

de minute.  

Prin utilizarea aplicațiilor informatice, a softurilor educaționale, a 

simulărilor pe calculator la disciplina Estetica și îngrijirea corpului omenesc, 

fenomenele fizice și chimice care se petrec în structura firului de păr, în urma 

operațiilor de înfrumusețare sunt înțelese corect, fapt ce atrage după sine 

alegerea corespunzătoate a resurselor materiale și temporale de lucru, precum și 

aplicarea unor tehnici adecvate de realizare a lucrărilor de înfrumusețare. 

În sistemul actual de învățământ se asociază tot mai mult metodele 

tradiționale cu cele moderne care accentuează caracterul aplicativ și interactiv al 

predării-învățării-evaluării, crescând astfel motivația elevului pentru școală. 

Folosirea produselor software sub formă de experimente, teste, fișe de 

lucru sunt o alternativă sau o soluție față de metodele tradiționale de învățare-

evaluare. 

Utilizarea testelor create prin generatorul de teste Hot potatoes la 

disciplina Estetica și îngrijirea corpului omenesc determină creșterea interesului 

elevilor pentru învățare, obținerea implicării active care atrage după sine 

înțelegerea mai facilă a unor procese și tehnici de lucru specifice disciplinei 

precum și dezvoltarea competențelor de comunicare și de lucru în echipă.  

Elaborarea testelor prin generatorul de teste Hot potatoes de către 

profesor îl surprinde pe acesta în mai multe roluri: de specialist în disciplina 

predată, de psiholog care identifică particularitățile fiecărui elev, de pedagog 

care integrează eficient conținuturile în procesul de predare-învățare-evaluare și 

mai ales de informatician care asamblează aplicații, programe, informații, 

imagini și tehnici de lucru într-un tot echilibrat și eficient.  
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comunicaţiilor (TIC) în Curriculumul Național 



207 

 

Suport de curs pentru Modulul: Aplicarea TIC în şcoală Componenta proiect: 

Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de 

utilizare a calculatorului 

http://documents.tips/documents/instrumente-de-comunicare-online.html 

http://www.elearning.ro/instrumente-moderne-site-urile-wiki-de-documentare-

si-de-sustinere-si-evaluare-a-achizitiilor-elevilor 
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http://www.elearning.ro/instrumente-moderne-site-urile-wiki-de-documentare-si-de-sustinere-si-evaluare-a-achizitiilor-elevilor
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EFICIENTIZAREA ACTIVITĂȚILOR DE PREDARE - 

ÎNVĂȚARE ÎN ORIENTAREA INCLUZIVĂ 
 

Lăcrămioara SCHEULEAC,  

C.S.E.I. Tîrgu Neamt 

 

 

   
Şcoala de tip incluziv este şcoala accesibilă, de calitate si care îşi 

îndeplineste menirea de a se adresa tuturor copiilor, a-i transforma în elevi şi a-i 

deprinde şi abilita cu tainele lumii. De aceea strategiile învăţării trebuie astfel 

adaptate încât să corespundă diversităţii şi nenumăratelor stiluri stiluri de 

învăţare şi dezvoltare, firesti, ale copiilor. Şcoala incluzivă se adresează copiilor 

prin adaptarea sa continuă, flexibilă şi dinamică la cerinţele dezvoltării şi 

învăţării acestora. Copiii cu dificultăţi de învăţare au nevoie de organizarea 

învăţării în functie de cerinţele lor educative. Acest tip de problematică cere 

educatorilor si profesorilor în primul rând urmatoarele actiuni complexe care se 

referă la întrea ga clasă, deci la toti copiii: 

a) cunoaşterea copiilor, a particularităţilor lor si a diferenţelor dintre ei; 

b) individualizarea învăţării; 

c) folosirea strategiilor flexibile si deschise; 

d) amenajarea corespunzătoare a mediului educaţional (ambientului) în aşa fel 

încât el să devină factor de intervenţie în învăţarea şi remedierea problemelor de 

învăţare; 

e) valorizarea relatiilor sociale de la nivelul clasei si al şcolii în favoarea 

procesului de invăţare prin cooperare şi a parteneriatului educational. 

Principala cerinţă faţă de învăţare este individualizarea metodelor folosite 

pentru copiii cu dificultăţi de învăţare. Referitor în mod ţintit la elevii care 

întâmpină dificultăţi, este necesar ca profesorii să cuoască şi să poată folosi o 

serie de strategii didactice cu care să identifice şi să sprijine rezolvarea 

dificultăţilor de învăţare în clasă. 

            În acest caz este de dorit ca profesorul clasei să respecte următoarele 

cerinţe: 

- să cunoască bine dificultăţile de învăţarea ale fiecărui elev, modul lor de 

manifestare şi domeniul în care apar; 

-să se asigure că elevii aflaţi în situaţie dificilă au achiziţionate aptitudinile 

prealabile; 

-să adapteze materialul didactic folosit la fiecare temă; 

-să procure material de sprijin atunci când este nevoie; 

-să-şi rezerve un timp necesar în fiecare oră pentru a evalua eficacitatea 

activităţilor de învăţare şi de predare. 

 În aceste condiţii este evidentă grija profesorului pentru organizarea 

unor situaţii de învăţare la care să participle toţi elevii inclusiv cei cu dificultăţi.  
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Există o serie de cerinţe generale faţă de organizarea predării si învăţării în clasa 

obisnuită în care se întâlnesc copii cu dificultăţi de învăţare: 

- aceşti copii au nevoie de o învăţare multisenzorială explicită care să-i facă să 

avanseze; nu este cazul să se piardă vremea cu activităţi repetitive asupra unor 

lucruri care s-au însuşit, ci mai curând să se varieze metodele şi suporturile de 

învăţare. 

- copiii cu dificultăţi de învăţare au nevoie de iniţiere adecvată în lectură şi 

scriere, ceea ce presupune de cele mai multe ori alte metode şi mijloace decât 

cele folosite în mod obisnuit de educatorul clasei respective. 

- este nevoie de structurarea cunoaşterii si de o doză bună de orientare pentru a 

se duce la bun sfârsit învăţarea şcolară. Cum acesti copii au probleme în 

organizarea informaţiei care provine de la simturile lor, ei sunt adesea incapabili 

să prevadă şi de aceea trebuie să li se furnizeze un cadru adecvat şi structurat de 

învăţare în clasă, fiind mereu preveniţi de ceea ce urmează. 

- construirea unei imagini positive despre sine este o altă nevoie a copiilor cu 

dificultăţi de învăţare. Aceasta se poate realize pe fondul unor activităţi de grup 

orientate spre valorizarea posibilităţilor fiecăruia sip e un sistem de relaţii 

positive intre professor şi elev şi între elevi. Relatiile respective trebuie să ofere 

terenul încrederii reciproce, al empatiei cu trăirile fiecăruia, împărtăşirii 

emoţiilor, sentimentelor, preocupărilor ca şi a experienţei de cunoaştere si 

învăţare. 

- însuşirea unor metode şi tehnici de învăţare, memorare, de redare a ideilor 

unui continut constituie o altă cerinţă pe care educatorul o poate rezolva în clasa 

obisnuită. 

- elevii cu dificultăţi de învăţare au nevoie de profesori care înţeleg modul lor de 

învăţare, se pot adapta ritmului acestora şi îi pot orienta să-şi depăşească 

dificultăţile fără a-i desconsidera. 

Atitudinea şi activitatea profesorului faţă de elevii cu dificultăţi de învăţare sunt 

determinate de înţelegerea urmatoarei teze fundamentale domeniului în discuţie: 

fiecare elev este unic si are valoarea sa indiferent de problemele pe care le 

prezintă în procesul de învăţare şcolară. Învăţarea este şi ea unică la fiecare elev, 

în funcţie de: 

- stilul 

- ritmul 

- nivelul său de învăţare şi dezvoltare, 

- caracteristicile si particularităţile sale, 

- aptitudinile 

- aşteptările 

- experienţa sa anterioară. 

Elevul vine la şcoală cu un anumit stil de învăţare, propriu experienţei 

sale anterioare. Acest stil poate să nu fie cel mai eficient pentru el. Rolul 

profesorului este de a identifica stilul efficient, care se potriveste cel mai bie 

elevului şi să-l sprijine să-l folosească. El poate realize acest lucru ţinând cont 

de faptul că retinem acele informaţii care au o relevanţă afectivă şi reuşesc să ne 
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suscite atenţia. Asadar între resursele de bază ale profesorului în clasa obisniută 

un loc aparte îl ocupă strategiile didactice incluzive. Caracteristicile strategiilor 

incluzive, ca strategii ce se adresează tuturor copiilor si caută căile să atingă şi 

să rezolve problemele de învăţare ale tuturor, sunt următoarele: flexibilitatea, 

efectivitatea, eficienţa, diversitatea, dinamica, interactiunile şi cooperarea, 

creativitatea, globalitatea, interdisciplinaritatea. Flexibilitatea strategiilor se 

referă la posibilitatea de ase schimba şi restructure în funcţie de cerinţele şi 

nevoile procesului de învăţare şi ale evaluării sale. Profesorul trebuie să fie în 

stare să schimbe intenţiile iniţiale, planificate şi structurate înaintea învăţării 

propriu-zise, dacă evaluarea continuă defineşte această nevoie. 

        Efectivitatea cere strategiilor să opereze direct, actional şi cu rezultate 

imediate pe paşii învăţării. Ea cere şi o utilizare flexibilă a resurselor. 

Efectivitatea se determină ca o unitate între predare-invăţare şi evaluare. Ea 

presupune folosirea unor metode active-participative. Eficienţa strategiilor 

inclusive este determinată de cerinţa ca acest tip de abordare didactică să 

corespundă unor actiuni eficiente atât pentru elev cât şi pentru professor. 

Învăţarea eficienta este o învăţare de durată, este dinamică si se constituie ca o 

componentă de construcţie a personalităţii. Învăţarea eficientă crează motivaţia 

intrinsecă pentru învăţările ulterioare. 

Dinamica strategiilor este determinate de nevoia de schimbare, cautare 

de solutii şi spontaneitate, în actul didactic. Orice ocazie de învăţare are o doză 

de neprvăzut. Într-o manieră pozitivă şi optimistă, acest neprevăzut trebuie 

acceptat si considerat ca sursa de noi experienţe de învăţare. Astfel, invăţarea se 

poate extinde, aprofunda şi adecva fiecărui elev. 

Creativitatea care caracterizează aceste strategii, se referă la faptul că în 

învăţarea incluzivă se acceptă ca soluţii toate ideile care vin de la copii, fără a se 

respinga sau sanctiona. Copiii trebuie să înţeleagă prin propria lor judecată şi 

acţiune de ce o soluţie este bună şi alta nu. 

Interactiunea şi cooperarea se refera la nevoia cultivării relaţiilor sociale 

ca resursă de învătare în clasa de elevi. Învăţarea în cooperare, negocierea 

obiectivelor învăţării si a soluţiilor de rezolvare a unor probleme, ascultarea si 

acceptarea opiniilor, luarea împreuna a unor decizii, constituie toate momente 

active şi efervescente ale predării si învăţării în clasă. Înţelegând rolul social al 

învăţării în clasă, aceste strategii potenţează adaptarea pentru viaţa sociala, prin 

cultivarea competenţelor psihosociale de bază şi a relaţiilor de cooperare între 

membrii grupului şcolar, indifferent de capacitatea şi performanţle lor, 

valorizând părţile positive ale personalităţii fiecăruia. Globalitatea este trăsătura 

care se referă la modul de abordare a personalităţii copiiilor din clasă. Învăţarea 

este şi ea considerată în mod global, ca instrumental adaptării şcolare si sociale 

a elevilor.  

        Copiii trebuie abordaţi global, pentru ca indifferent de problemele pe care 

le pot avea la un moment dat, sunt elevi în formare si pot să se schimbe şi să 

învete.  
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INTERNETUL ŞI CALCULATORUL ÎN 

PREDAREA - ÎNVĂŢAREA EDUCAŢIEI 

TEHNOLOGICE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL 
 

 
Prof. Daniela Simona ŢÎRCOMNICU ,  

Şcoala Gimnazială Vulpeni, Judeţul Olt 

 

Educaţia tehnologică este o disciplină modernă care ţine pasul cu 

dezvoltarea tehnicii, cu noile tehnologii. Educaţia tehnologică este o disciplină 

de cultură generală, este un domeniu complex, care poate avea o puternică 

influenƫă asupra dezvolării copiilor. 

  În cadrul acestor activităƫi, elevii au posibilitatea de a cunoaște, de 

a  mânui diverse unelte și materiale. Ei sunt curioși, isteƫi și dornici de a crea, de 

a experimenta. Astfel, elevii devin interasaƫi de tot ce îi inconjoară, devin 

dornici să încerce, să creeze, să ducă o activitate  la bun sfârșit și să aibă 

încredere în propriile forƫe.  

            Elevii  pot fi educaƫi să-și păstreze curiozitatea, să studieze natura, să 

adune informaƫii despre natură și să le utilizeze în lucrările lor. In cadrul orelor 

de Educatie  tehnologică, elevii își formează și dezvoltă priceperi, deprinderi, 

capacităƫi și aptitudini practice, adică învaƫă ceea ce se cheamă « a stii să faci ». 

Îndemanarea practică, abilitatea în mișcările mâinilor și nu numai, constituie 

însușiri importante ale omului zilelor noastre. Se poate spune ca lectiile de 

educatie tehnologica pot contribui la : 

- educarea dragostei și respectului față de muncă, a comportamentului 

disciplinat și a spiritului economic; 

- formarea capacității de apreciere corectă a muncii personale și a celorlalți, în 

spiritul cooperarii, al întrajutorării, promovând competiția și evaluarea corectă a 

rezultatelor ; 

- cultivarea spiritului gospodăresc și interesului pentru a obține prin muncă 

cantitate și calitate, cu cheltuieli cât mai puține, condiție a progresului material 

și spiritual. 

Educaţie tehnologică în procesul de învăţământ pune accent pe individ, 

ca personalitate distinctă, ca germene a unei chemări aparte, ca purtător al unei 

vocaţii proprii. Individului i se prezintă o gamă de domenii de activitate, el 

având posibilitatea să opteze după dorinţa lui. Dispare astfel individul 

subordonat unei planificări sociale de moment, sau evoluţiei spectaculoase într-

un domeniu, pentru care s-ar putea să nu manifeste nici o atracţie, nici o 

chemare. 

Prin diversitatea disciplinelor şi a modulelor care compun disciplina 

Educaţie tehnologică învăţământul vizează apropierea în cel mai înalt grad a 

individului de aptitudinile sale naturale, necondiţionate pe care caută cu răbdare, 



212 

 

să i le cizeleze progresiv, să i le conştientizeze, punând accentul pe amplificarea 

capacităţilor creatoare şi a disponibilităţilor pentru invenţie şi inovaţie. 

Disciplina Educaţie tehnologică, prin diversitatea modulelor tratate atât teoretic 

cât şi practic, îl ajută pe tânăr să-şi găsească înclinaţia, chemarea, aspiraţia, 

atracţia către un anumit domeniu, într-un cuvânt să-şi descopere „vocaţia” 

pentru o anumită activitate. 

  Utilizarea strategiilor didactice interactive asigură o metodologie 

diversificată, bazată pe îmbinarea activităților de învățare și muncă 

independentă cu activitățile de cooperare antrenând intens toate procesele 

psihice și de cunoaștere ale elevilor, asigurând condiții optime de afirmare 

individuală și în echipă, dezvoltând gândirea critică, motivaƫia pentru învăƫare și 

permite evaluarea propriei activităƫi. 

       Noul, necunoscutul, căutarea de idei prin metode interactive conferă 

activităƫii mister didactic, se constituie ca o aventură a cunoașterii  în care elevul 

e participant activ pentru că el întâlnește probleme, situații complexe pentru 

mintea lui de copil, dar în grup, prin analize, dezbateri, descoperă răspunsurile 

la toate întrebările, rezolvă sarcini de învățare, se simte responsabil și mulțumit 

de finalul activității. 

        Specific metodelor interactive este faptul ca ele promovează 

interacțiunea dintre personalitățile participanților, ducând la o învățare mai 

activă și cu rezultate evidente. 

Introducerea în şcoala a internetului şi a tehnologiilor moderne duce la 

schimbări importante în procesul de învăţământ. Astfel actul învăţării nu mai 

este considerat a fi efectul demersurilor şi muncii profesorului, ci rodul 

interacţiunii elevilor cu calculatorul şi al colaborării cu profesorul. 

Această schimbare în sistemul de învăţământ vizează următoarele obiective : 

1. Creşterea eficienţei activităţilor de învăţare 

2. Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi studiu individual 

Atingerea acestor obiective depinde de gradul de pregătire a 

profesorului în utilizarea calculatorului, de stilul profesorului, de numărul de 

elevi, de interesul, cunoştinţele şi abilităţile acestora, de atmosfera din clasă şi 

tipul programelor folosite, de timpul cât se integrează softul în lecţie, de 

sincronizarea explicaţiilor cu secvenţele utilizate, de metodele de evaluare, de 

fişele de lucru elaborate. 

Utilizarea la întâmplare, fără un scop precis, la un moment nepotrivit, a 

calculatorului în timpul lecţiei duce la plictiseală, monotonie, ineficienţa 

învăţării prin neparticiparea unor elevi la lecţie, nerealizarea obiectivelor lecţiei 

şi poate produce repulsie faţă de acest mijloc modern de predare-învăţare-

evaluare. Folosirea în exces a calculatorului poate duce la pierderea abilităţilor 

practice, de calcul şi de investigare a realităţii, la deteriorarea relaţiilor umane. 

De asemenea individualizarea excesivă a învăţării duce la negarea dialogului 

elev-profesor şi la izolarea actului de învăţare în contextul său psihosocial. 

Materia se segmentează şi se atomizează prea mult, iar activitatea mentală a 

elevilor este diminuată, ea fiind dirijată pas cu pas. 
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Calculatorul este extrem de util deoarece stimulează procese şi 

fenomene complexe pe care nici un alt mijloc didactic nu le poate pune atât de 

bine în evidenţă. Astfel, prin intermediul lui se oferă elevilor, modelări, 

justificări şi ilustrări ale conceptelor abstracte, ilustrări ale proceselor şi 

fenomenelor neobservabile sau greu observabile din diferite motive. Permite 

realizarea unor experimente imposibil de realizat practic datorită lipsei 

materialului didactic, a dotării necorespunzătoare a laboratoarelor şcolare sau a 

pericolului la care erau expuşi elevii şi profesorul. Elevii au posibilitatea să 

modifice foarte uşor condiţiile în care se desfăşoară experimentul virtual, îl pot 

repeta de un număr suficient de ori astfel încât să poată urmări modul în care se 

desfăşoară fenomenele studiate, pot extrage singuri concluziile, pot enunţa legi. 

De asemenea, calculatorul este folosit pentru dezvoltarea capacităţilor 

de comunicare, pentru colectarea, selectarea, sintetizarea si prezentarea 

informaţiilor, pentru tehnoredactarea unor referate. Astfel elevii îşi dezvoltă 

capacitatea de a aprecia critic acurateţea şi corectitudinea informaţiilor 

dobândite din diverse surse. 

Tehnica modernă şi învăţământul centrat pe nevoile, dorinţele si 

posibilităţile elevului impune desfăşurarea de activităţi diferenţiate pe grupe de 

nivel. 

Elevul poate parcurge materialul avut la dispoziţie în ritmul propriu şi 

nu mai este nevoit să reţină cantităţi uriaşe de informaţie. Trebuie să ştie doar să 

gândească logic şi să localizeze informaţia de care are nevoie. 

Prezentarea materialelor pe module cu grade diferite de dificultate 

permite elevului să cunoască exact la ce nivel este situat, să îşi recunoască 

limitele si posibilităţile. 

Astfel se dezvoltă conştiinţa de sine si dorinţa de a reuşi. Va cerceta, va 

învăţa motivat devenind astfel o fiinţa capabilă de autoinstruire. 

Utilizarea calculatorului si a Internetului permit o înţelegere mai bună a 

materiei într-un timp mai scurt. Se reduce timpul necesar prelucrării datelor 

experimentale în favoarea unor activităţi de învăţare care să implice procese 

cognitive de rang superior: elaborarea de către elevi a unor softuri şi materiale 

didactice necesare studiului. Se dezvolta astfel creativitatea elevilor. Aceştia 

învaţă să pună întrebări, să cerceteze şi să discute probleme ştiinţifice care le pot 

afecta propria viaţă. Ei devin persoane responsabile capabile să se integreze 

social. 

În cazul evaluării se elimină subiectivitatea umană, elevul fiind protejat 

de capriciile profesorului. Poate chiar să se autoevalueze. Este redusă starea de 

stres şi emotivitatea elevilor. Există posibilitatea evaluării simultane a mai 

multor elevi cu nivele de pregătire diferite, deoarece testele de evaluare sunt 

realizate de asemenea pe nivele de dificultate diferite. 

Se pot realiza recapitulări, sinteze, scheme atractive, animate care să 

ducă la reţinerea mai rapidă a informaţiei esenţiale. Se pot realiza jocuri 

didactice în scopul aprofundării cunoştinţelor şi dezvoltării abilităţilor practice 

sau în scopul îmbogăţirii acestora, proiecte, portofolii, pagini html. 
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FIRMA DE EXERCIȚIU – METODĂ ACTIVĂ DE 

FORMARE A COMPETENŢELOR ÎN DOMENIUL 

ECONOMIC 
 

 Prof.  Ana Maria BERZA, Prof.  Elena Luminița HODREA 

Liceul Tehnologic Economic Administrativ Piatra Neamț 

 

                                                           

                                                 

Abstract 

Firma de exerciţiu reprezintă o formă inovatoare pentru procesul de 

predare învățare,care are drept obiectiv o apropiere cât mai mare de practică și 

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 in 

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. Firma de exerciţiu - metodă activă de predare-învăţare-evaluare 

Un învăţământ bine conceput va permite 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”. 

1.1. Competenţele dezvoltate prin firma de exerciţiu 

Predarea disciplinelor economice utilizând conceptul de „firma de 

exerciţiu” are la bază filosofia actuală de formarea 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 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. 
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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, a nivelului de socializare. 

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. 

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. 

1.2. 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; 
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Evidenţa contabilă a firmei este ca în orice companie reală, în sarcina 

departamentului financiar-contabil din firma de exerciţiu. Evidenţa 

financiarcontabilă se realizează prin utilizarea unui program de contabilitate, 

astfel încât elevii sa 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. 

efectuarea analizei eficienţei economico-financiare a companiei 

Prin realizarea situaţiilor financiar-contabile şi analiza lor, elevii învaţă 

să interpreteze datele respective şi să 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 in 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. 

 „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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CUM TE AJUTĂ DEZVOLTAREA PERSONALĂ SĂ AI     

SUCCES ÎN FIECARE ZI 

  

Prof. Iuliana ATUDOSIEI 

Liceul „Vasile Conta” Tîrgu Neamț 

 

                                                                                                 MOTTO:                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

,,Nu-ti poți schimba peste noapte destinația, dar iți poți schimba chiar acum 

direcția” (John Maxwell)                                                                                                                                

                                                           
Conceptul de dezvoltare personală nu mai este o noțiune nouă în țara 

noastră,acesta constând în etapele pe care le poate parcurge cineva pentru a se 

redescoperi. Dezvoltarea personală reprezintă      modalitățile prin care o 

persoană se poate ajuta singur pentru a-și atinge obiectivele. 

  Ea include în primul rând conștientizarea abilităților și talentelor pe care 

le deține o persoană și cum pot fi folosite în orice aspect al vieții. 

În SUA aceasta noțiune cursurile de dezvoltare personală au cunoscut o 

continuă creștere în ultimii ani, deoarece aceste tehnici, puse în aplicare în mod 

corect, funcționează în majoritatea cazurilor. 

Dezvoltarea personală constă în folosirea atuu-urile axarea pe gândirea 

pozitivă. Ea implică atât corpul, cât și spiritul și mintea. 

Dezvoltarea personală necesită timp, dar și îndrumători. Se poate opta 

pentru aria care interesează în mod special – branding personal(identificarea 

punctelor tari-personale și dezvoltarea lor ulterioară, dicție și vorbire în public  

toate fiind utile femeilor moderne,-și nu numai , care îmbină cariera cu o viață 

personală împlinită. 

Tehnicile de dezvoltare personală  ajută în luarea deciziilor, orice 

experienta constituiind o modalitate de evoluție din toate punctele de vedere.  

Obiectivul final constă în atingerea scopurilor propuse, acceptarea anumitor 

situații și nu în ultimul rând dezvoltarea profesională și profesională. 

  Cursurile de dezvoltare pe această temă sunt organizate de companii, 

pentru angajații lor, deoarece contribuie foarte mult la îndeplinirea obiectivelor 

echipe. 

  Există o multitudine de posibilităti atingere a obiectivelor și implicit un 

traseu care poate fi urmat, nu neapărat universal valabil. 

Dezvoltarea personală nu implică doar schimbari la nivelul perceptiei, 

ci și schimbări legate de trupul nostru. De altfel, o minte sănătoasă se poate 

dezvoltă doar într-un corp sănătos, așa că trebuie să acordăm  atentie 

alimentației și mișcării. 
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  Este necesară acordarea unei atentii sporite acordate inteligenței 

emoționale. Dacă învățăm să ne controlăm emoțiile, nu doar că vom avea 

reacțiile mai potrivite în anumite circumstanțe, însă nu le vom lăsa să ne 

acapareze atunci când este esențial să acționăm rapid și inteligent.Dezvoltarea 

personală ajută la gestionarea  mai bună a  emoțiilor, folosirea lor în avantajul 

personal și să nu mai fie  privite ca un impediment ascensiunea profesională. 

  Determinarea, dorința de a deveni mai buni din toate punctele de 

vedere, atat la job, cât în in familie, dar și încrederea că se pot realiza anumite 

lucruri  sunt cateva aspecte pe care se bazează dezvoltarea personală. 

  Dezvoltarea personala contribuie la: 

- cunoașterea mai bună a propriei persoane. 

- cunoașterea limitelor și depășirea acestora 

-aflarea raspunsurilor la întrebările: „cine sunt? „care sunt obiectivele propuse 

?” 

-identificarea  pașilor care trebuie  parcurși pentru atingerea obiectivelor. 

Sunt doar cateva aspecte pe care dezvoltarea personală le atinge, însă 

experiența fiecareia dintre noi diferă, astfel încât  pot fi descoperite noi 

modalități prin care ea poate ajuta.  
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FUNCȚIILE COMUNICĂRII 
 

Prof. Înv. Primar Arsine Simona Elena ARSINE 

Școala Gimnazială Domnească ”Grigore Ghica Vodă” Tîrgu Neamț 

 

”Cuvântul este cel mai puternic drog al omenirii.” 

Rudyard Kypling 
 

Comunicarea este procesul de transmitere a unui mesaj de la emițător 

către receptor, folosind un  anumit cod, prin intermediul unui canal. Codurile 

prin care se realizează comunicarea interumană sunt limbile naturale ( toate 

limbile vorbite pe glob ). 

 Lingvistul american de origine rusă, Roman Jakobson definește 6 

factori constitutivi ai comunicării: 

Emițătorul (locutorul ) – este persoana care transmite mesajul . Emițătorul 

îndeplinește funcția emotivă, ceea ce înseamnă că adresarea către receptor se 

naște dintr-o pornire interioară, din dorința de a comunica un sentiment, o idee, 

o opinie. 

Receptorul (destinatarul, conlocutorul, alocutorul ) - este persoana care 

primește mesajul transmis de emițător. El reprezintă funcția conativă/persuasivă 

a comunicării, întrucât reacționează afectiv la receptarea mesajului. Emițătorul 

și receptorul se numesc actanții comunicării. 

Mesajul – poate fi scris sau oral și definește conținutul de idei, sentimente, 

informații transmise  ( în scris sau oral ) de către emițător unui receptor. Mesajul 

reflectă funcția poetică a comunicării, întrucât este foarte importantă și forma 

acestuia, nu numai conținutul . 

Codul, în comunicarea interumană, e reprezentat de limbile naturale , precum și 

de alte modalități de difuzare a mesajului: semne grafice, de circulație, 

impulsuri morse, semnale luminoase. Mesajul transmis receptorului trebuie să 

aibă un cod cunoscut celor doi, astfel încât, destinatarul să poată decoda 

informația pentru a capta sensul corect. De aceea, codul reflectă funcția 

metalingvistică. 

Contactul ( canalul de transmitere ) – poate fi oral, scris, telefonic, audio, 

video, aerian, poștă, calculator, internet. Canalul definește funcția fatică.  

Contextul – se raportează la subiectul sau tema mesajului, precum și la 

împrejurarea în care are loc transmiterea mesajului. Acesta reprezintă funcția 

referențială. 

Funcțiile comunicării reprezintă un ansamblu de caracteristici lingvistice, care 

se manifestă în relație cu procesul comunicării. După Roman Jakobson, 

comunicarea îndeplinește următoarele funcții: 

Funcția expresivă ( emotivă/ interjecțională ) evidențiază stările afective ale 

emițătorului și se manifestă , mai ales, prin interjecții emoționale ( ” vai! ”, ” of! 

”, ” ura! ”) și au ca scop, ilustrarea atitudinii afective a vorbitorului. 
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Funcția conativă ( persuasivă, retorică, de apel ) orientează enunțul către 

destinatar, cu scopul de a obține o reacție/ răspuns de la acesta și este realizată 

prin imperativul verbelor: ” vorbește! ”, ” haide! ”, ” vino! ” și vocativul 

substantivelor. Această funcție se află în relație de reciprocitate cu funcția 

expresivă, deoarece ambele ilustrează o stare, un sentiment, o trăire, adică 

apelează la afect. 

Funcția referențială ( cognitivă, informativă ) este orientată spre referentul 

mesajului, comunică informații privitoare la lumea ficțională sau reală, prin 

formularea de enunțuri neutru-informative. 

Funcția fatică – asigură controlul cominicării dintre interlocutori, prin întrebări, 

afirmații, sau confirmări ( ” înțelegi?”, ” unde te gândești ?” ), verifică atenția 

fiecăruia dintre ei . 

Funcția metalingvistică – verifică termenii comunicării, garantează faptul că 

acele cuvinte folosite au forma și sensul corect. 

Funcția poetică ( estetică / literară ) – se manifestă, în special, în poezie, 

mesajul fiind alcătuit din simetrii sintactice, elemente prozodice sau cuvinte cu 

sens figurat . Această funcție evidențiază, mai ales, forma și mai puțin 

conținutul  comunicării, fiind vizibilă și în sloganuri publicitare, proverbe, 

expresii. 

Karl Buhler, în Teorialimbii, a caracterizat evoluția limbajelor prin manifestarea 

succesivă a trei funcții distincte: 

1. Funcția expresivă – este centrată pe emițătorul mesajului și exprimă o stare 

interioară, o emoție. Această funcție apare pe treapta primitivă de evoluție a 

limbajului, indiferent de regn sau specie. În comunicarea interumană, funcția 

expresivă exteriorizează emoțiile și stările interne ale emițătorului. Ea scoate în 

evidență personalitatea, caracterul și pasiunea celui care comunică. Interjecțiile 

de genul: ”of”, ”au”, ”brr”, ”ura”, sau expresiile de genul: ”Păcatele mele!”, 

„Doamne ferește!”, ”Fir-ar să fie!” sunt exemple tipice pentru expresia unor 

stări emoționale. Limbajul trupului și tonul vocii sunt marile antene ale funcției 

expresive. 

2. Funcția impresivă – este centrată pe receptorul mesajului și este 

responsabilă de impresionarea, implicarea și punerea în cauză a acestuia. Ea 

privește aptitudinea limbajului de a semnaliza și transmite receptorului un mesaj 

care declanșează un comportament specific. Funcția impresivă se manifestă pe 

cea de-a doua treaptă de evoluție a limbajului și este deopotrivă accesibilă 

omului, ca și plantelor sau animalelor. Țipătul unei păsări face ca întregul stol 

să-și ia zborul. Faptul că o persoană face semne cu mâna la fereastra trenului, 

umple alteia ochii și inima de lacrimi de bucurie. 

3. Funcția referențială este centrată pe obiectul și contextul comunicării. Ea 

permite descrierea, reprezentarea și evocarea unor obiecte sau fapte care s-au 

petrecut în trecut, se vor petrece în viitor sau niciodată. Este o funcție pur 

informativă, care expune conținutul mesajului. Funcția referențială este 

caracteristică doar limbajului verbal și privește exclusiv comunicarea umană. 

Această funcție a limbajului verbal face diferența semnificativă între om și 
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animal sau plantă. Filosoful Karl Popper afirmă că ar ține chiar de ” 

fundamentul culturii umane”. Ipostaza surprinzătoare derivată de aici este aceea 

că OMUL POATE SĂ MINTĂ. El poate imagina, poate falsifica, poate crea 

teorii și ipoteze, într-un fel în care animalele nu o pot face.  Grație limbajului 

verbal, omul poate face atât afirmații adevărate, cât și false. 

Celor trei funcții ale limbajului, identificate de Karl Buhler, filosoful Karl 

Popper, le-a adăugat o a patra, funcția manipulatoare. Grație acestei funcții 

manipulatoare, unii oratori, textieri, vânzători avocați, publicitari, preoții pot 

influența auditoriul, fără ca acesta să fie conștient de influență. Remarcabil este 

faptul că, în viziunea lui Popper, această funcție se află pe o treaptă înaltă de 

evoluție a limbajului.  Consecința frapantă este aceea că, sub aspectul stăpânirii 

puterii limbajului, persoanele care pot influența prin manipulare sunt 

considerate superioare celor care pot doar informa. În această categorie regăsim 

adesea pe cei mai buni diplomați, politicieni, negociatori, vânzători, purtători de 

cuvânt, spioni, agenți de marketing, publicitari și manageri.  

În concluzie, putem afirma că textul lui Popper ne-a făcut să cădem pe 

gânduri și să scriem aceste rânduri, funcția retorică ne-a convins. Totuși, dacă 

înțelesul cuvintelor nu ne-ar fi transmis conținutul ideilor, nu am fi gândit astfel. 

Funcția descriptivă a făcut posibil acest lucru. Faptul că sciem acum aceste 

lucruri, exprimă o frământare, pe care pagina scrisă o comunică, iar cuvintele o 

descriu. Dacă toate acestea nu conving pe nimeni, nu folosește la nimic. 
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PLAN DE ACTIVITATE REMEDIAL 

 

Prof. Maria – Monica Asofiei 

Liceul „Vasile Conta” Tg. Neamț 

 

 
Competența: „Determină bunurile economice, drepturile şi obligaţiile 

titularului de patrimoniu”. 

Planul remedial presupune o activitate de monitorizare continuă a 

procesului educativ, de însușire și înțelegere a conținuturilor și de atingere a 

obiectivelor vizate prin demersul de învățare. 

Testul de evaluare sumativă la modulul Patrimoniul unităţii, pentru anul 

școlar 2014-2015, este propus elevilor din clasa a IX-a C, profilul Servicii, 

domeniul Economic, de la Liceul „Vasile Conta” din Tg.Neamț, în conformitate 

cu Programa aprobată prin OMECTS nr. 4857/31.08.2009, Anexa nr. 2. 

Etapele evaluării: 

Realizarea planului remedial a presupus parcurgerea mai multor etape: 

Identificarea aspectelor care trebuie remediate 

Diagnoza 

Stabilirea cauzelor 

Stabilirea posibilelor remedieri (la nivel de clasa si/ sau elev) 

Identificarea aspectelor care trebuie remediate Pentru a se identifica 

aspectele care trebuie remediate am aplicat un test de evaluare sumativă cu 

diferite tipuri de itemi, pentru unitatea de învățare: 

sructuri patrimoniale de activ; 

structuri patrimoniale de pasiv; 

venituri şi cheltuieli; 

particularizarea structurilor patrimoniale la diferite tipuri de entităţi. 

Diagnoza. Din tabelul 1 constatăm următoarele aspecte: 

sunt elevi care nu au raspuns la itemi de nivel cognitiv, ce evaluează gradul de 

achiziție al conceptelor de bază. Se impun măsuri de recuperare a materiei; 

sunt elevi care nu recunosc structurile patrimoniale si nu corelează rolul 

acestora în organizație. În vederea remedierii acestor neajunsuri urmărim 

realizarea unui program aplicativ in care vom aprofunda elementele 

patrimoniale la nivelul unei entităţi; 

sunt elevi care nu știu să calculeze itemii rezolvare de probleme, înregistrând 

mari neajunsuri în calculul matematic al fracțiilor. Se impune realizarea de 

aplicații matematice elementare.  

Cauze.  

factori individuali: nivel redus de cunoștințe din clasele anterioare, capacitate 

scăzută de memorare, neînțelegerea conceptelor predate, dificultăți de 

comunicare, dezinteres; 
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situația familială precară; 

preocupare pentru alte domenii (sport, cultură etc.) 

Stabilirea posibilelor remedieri 

Activitǎţile posibile pentru focusarea intervenţiei remediale sunt: 

recuperarea cunoștințelor referitoare la patrimoniu;. 

dezvoltarea unui limbaj economic corespunzător modulului de specialitate;  

îmbunătățirea atenției asupra conceptelor de activ, pasiv, venituri şi cheltuieli;  

îmbunătățirea percepției asupra conceptelor de activ, pasiv, venituri şi cheltuieli;  

îmbunătățirea capacității de a realiza corelații cu teoriile disciplinelor de 

specialitate din trunchiul comun sau CDL; 

dezvoltarea abilităților de învățare. 

 

MATRICEA DE SPECIFICATIE 

pentru testul de evaluare sumativă 

 „Obiectul contabilităţii” 

             Niveluri            

              cognitive 

 

Conținuturi 

 

Achiziție 

 

 

Înțelegere 

 

Aplicare 

 

Analiză 

 

 

Total 

itemi 

 

Procent 

Identificarea şi 

descrierea elementelor 

patrimonialede activ 

5 

IA, IB, IC, 

IIA, IIB 

2 

I.C, IIA 

1 

III 

1 

IIA 

9 45% 

Identificarea şi 

descrierea elementelor 

patrimonialede pasiv 

4 

IA, IB, IC, 

IIA, 

2 

IC, IIA 

1 

III 

1 

IIA 

8 40% 

Clasificarea veniturilor 

şi cheltuielilor după 

2 

I.A, I.B 

 

 

- - 2 10% 
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Planul remedial urmărește crearea condițiilor de intervenție remedială, 

evaluarea acestora și îmbunătățirea strategiilor pentru eficientizarea demersului 

didactic în vederea atingerii obiectivelor propuse.  

 

Plan remedial 

Clasa a IX-a C           Modulul: Bazele contabilității           Anul școlar 2015-

2016          Profesor: Asofiei Monica 

 

 
Nume elev Decalaje 

identificate 

Prioritate (care 

sunt urgențele) 

Activitatea 

remedială 

(ce trebuie 

făcut 

concret?) 

Intervalul 

de timp 

(până 

când?) 

Persoana 

responsabilă 

(de către 

cine?) 

Resurse 

(de ce este 

nevoie?) 

Coşofreţ 

Robert, 

Drăgănesc

u Vasilica, 

Apostol 

Valentina, 

Titu 

Roxana, 

Dominte 

Cosmin, 

Bogos 

Elisabeta, 

Hantăr 

Elena 

Însușirea 

lacunară a 

informațiilo

r teoretice 

referitoare 

la 

competența 

vizată 

Acoperirea 

golurilor 

identificate 

Masuri de 

remediere a 

materiei: 

structuri 

patrimoniale 

de activ, 

structuri 

patrimoniale 

de pasiv; 

structuri de 

venituri şi 

cheltuieli 

 

Ori de căte 

ori este 

nevoie 

Profesorul de 

specialitate 

Manualul 

școlar. 

Fișe de 

lucru. 

Materiale 

informative

. 

Reviste de 

specialitate. 

Dominte 

Cosmin, 

Bogos 

Elisabeta, 

Hantăr 

Elena 

Înțelegerea 

defectuoasă 

a rolului 

conceptelor 

de structuri 

patrimonial

e 

Îmbunatățirea 

capacității de 

ințelegere a 

conceptelor 

Rezolvarea 

de exerciţii 

practice şi 

studii de caz 

care să 

dezvolte 

capacitatea 

de aplicare a 

structurilor 

patrimoniale 

Până la 

sfârșitul 

semestrului 

I 

Profesorul de 

specialitate 

Manualul 

școlar. 

Internet 

Studii de 

caz 

Vizite 

didactice 

Dominte 

Cosmin, 

Bogos 

Elisabeta, 

Hantăr 

Elena 

Slabă 

aplicare 

a 

cunoștințel

or 

specifice 

Îmbunătățirea 

capacității 

de înțelegere 

a termenilor 

 

Rezolvarea 

de exercitii. 

 

permanent Profesorul de 

specialitate 

Manualul 

școlar 

Exercitii si 

probleme 

de 

specialitate. 

natura lor 

 

- 

Realizează calcule 

simple 

 

 

- 

 

 

- 

1 

III 

 

- 

1 5% 

Total 11 4 3 2 20 100% 
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patrimoniul

ui 

Titu 

Roxana, 

Dominte 

Cosmin, 

Bogos 

Elisabeta, 

Hantăr 

Elena 

Lipsa 

capacității 

de analiză 

și sinteza 

Realizarea de 

calcule simple 

Exerciţii 

practice de 

sistematizare 

a unor 

conținuturi; 

Fişe de 

lucru. 

permanent Profesorul de 

specialitate 

Manual 

Internet 

 

 

 

Liceul “Vasile Conta” 

Nume, prenume elev ...........................................................   

Clasa a IX-a ............. 

 

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ 

Modulul: Bazele contabilității 

 

Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor se acordă 90 de puncte. Din 

oficiu se acordă 10 puncte. 

Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute. 

PARTEA I                                                                                                           

(20 puncte) 

A. Încercuiţi varianta de răspuns corectă:            

1. Din categoria stocurilor face parte:  

a) programe informatice 

b) mărci de fabrică 

c) materiale consumabile 

d) terenuri 

2. Din categoria capitalului propriu face parte: 

Prime de capital 

TVA 

Impozit pe terenuri 

Credite bancare 

3. Cheltuielile de exploatare sunt: 

Cheltuielile privind dobânzile 

Cheltuielile cu salariile 

Cheltuielile din diferenţe de curs valutar 

d) Cheltuielile privind calamităţile naturale 

B. Apreciați cu adevărat (A) sau fals (F) următoarele enunțuri: 

Imobilizările se încadrează în categoria activelor circulante; 

Salariile de plătit sunt datorii fiscale; 

Cheltuielile privind impozitele şi taxele sunt cheltuieli din exploatare; 

Furnizorii fac parte din categoria creanţelor. 
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C.  În coloana A sunt enumerate principalele structuri patrimoniale de 

activ şi de pasiv, iar în coloana B, elementele patrimoniale. Asociaţi cifrele 

din coloana A şi literele din coloana B.                                                

 

 

 

1 ______ 2 ______ 3 _______       4 _______ 

PARTEA a II-a                                                                                                                 

(30 puncte) 

A.  Referitor la structurile patrimoniale de activ şi de pasiv, răspundeți la 

următoarele cerințe:  

Care este o diferenşa dintre un activ imobilizat şi unul circulant? 

Definiţi capitalul social? 

Ce sunt clienţii? 

B. Completaţi spaţiile libere cu termenii corespunzători astfel încât să 

obţineţi o afirmaţie corectă. 

1. Activele circulante au următoarele caracteristici:. 

au o durată de folosinţă.............................(1).................................... 

participa................................(2)........................................ 

2. Lichiditatea reprezintă ………(3)…………elementelor de ……(4)…….de a 

se transforma………(4)………, în urma participării acestora la circuitul 

economic.  

PARTEA a III-a                                                                                                      

(40 puncte) 

Calculaţi valoarea capitalurilor proprii şi a activelor imobilizate ţinând cont de 

următoarele date: utilaje 60000 lei, capital social 30000 lei, terenuri 30000 lei, 

cheltuieli de dezvoltare 10000 lei, rezerve legale 10000 lei, prime de capital 

5000 lei, programe informatice 5000 lei, profit 4000 lei. 

 

 

Barem de corectare și notare  

 

Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a 

cerinţelor. 

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin 

barem. 

Nu se acordă fracţiuni de punct. 

Structuri patrimoniale Elemente patrimoniale 

Datorii a) Clienţi 

Stocuri Rezerve 

Capital propriu Furnizori 

creanţe mărfuri 
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Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea 

punctajului total acordat la 10. 

PARTEA I                                                                                                                          

(20 puncte)  

A. 1  c, 2  a, 3  b. 

3 X 4 p = 12 p   
Se acordă câte 4 puncte pentru fiecare răspuns corect. Pentru răspuns incorect 

sau lipsa acestuia, 0 puncte. 

B. 1 F,     2 F,     3 A,       4. F.  

4 x 1 p = 4 p  
Se acordă cîte 1 puncte pentru fiecare răspuns corect. Pentru răspuns incorect 

sau lipsa acestuia, 0 puncte. 

C.   1 c,    2  d,    3  b,       4  a.  

4 X 1 p = 4 p   
Se acordă câte 1 puncte pentru fiecare răspuns corect. Pentru răspuns incorect 

sau lipsa acestuia, 0 puncte. 

PARTEA a II-a                                                                                                                 

(30 puncte) 

A.  15 puncte 

1. 5 puncte 

Diferenţa dintre activele imobilizate şi activele corculante este legată de durata 

de folosinţă şi lichiditate: activele imobilizate au o valoare mai mare decât 

limita prevăzută de lege şi o lichiditate mică, iar activele circulante au o valoare 

mai mică decât limita prevăzută de lege şi o lichiditate mare.   

Se acordă 5 puncte pentru răspuns corect și complet. Pentru răspuns incomplet, 

incorect sau lipsa acestuia, 0p 

2. 5 puncte 

Capitalul social este o componentă a capitalului propriu care exprimă valoarea 

totală a aporturilor subscrise de acţionari sau asociaţi la constituirea societăţii 

comerciale. 

Se acordă 5 puncte pentru răspuns corect și complet. Pentru răspuns incomplet, 

incorect sau lipsa acestuia, 0p 

5 puncte 

Clienţii sunt creanţe comerciale rezultate din vânzări de bunuri sub formă de 

stocuri.  

Se acordă 5 puncte pentru răspuns corect și complet. Pentru răspuns incomplet, 

incorect sau lipsa acestuia, 0p 

B. 15 puncte  

1. mai mică de un an;   2. La un singur circuit economic; 3. capacitatea;  4. 

activ; 5 bani. 

5 X 3 p =  15 p   
Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect. Pentru răspuns incorect 

sau lipsa acestuia, 0 puncte. 



230 

 

PARTEA a III-a                                                                                                

(40 de puncte) 

Capital propriu:  

Capital social 30000 lei 

Rezerve legale 10000 lei 

Prime de capital 5000 lei 

Profit 4000 lei 

Total 49000 lei 

Active imobilizate: 

Utilaje 60000 lei 

Terenuri 30000 lei 

Cheltuieli de constituire 10000 lei 

Programe informatice 5000 lei 

Total: 105000 lei 

8 X 4 p =  32 p 

2 X 4 p =    8 p 

Pentru încadrarea fiecărui element patrimonial se acorda câte 4 puncte.Pentru 

calculul celor 2 structuri patrimoniale se acordă câte 2 punct. Pentru răspuns 

incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte. 
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INSTRUIREA ASISTATĂ DE CALCULATOR 

 
                         Prof. Daniela – Cătălina CAPRARU, Prof. Elena MOISĂ 

                                               C.T. „Danubiana” Roman 

 
"...educaţia trebuie să prevină utilizările oarbe ale noilor tehnologii 

informatice în  

comunicare, să împiedice înstrăinarea omului, să lupte contra dorinţei de 

divertisment permanent, contra fricii nejustificate faţă de noile tehnologii 

informatice în comunicare, să prevină diminuarea spiritului creativ." G. de 

Landsheere  
 

Societatea modernă, societatea în care trăim, este într-o permanentă şi 

accelerată schimbare. Acest lucru este evident adevărat, dar atât de des repetat 

de câţiva ani încât aproape că s-a banalizat, ceea ce a condus la o mai scăzută 

mediatizare a consecinţelor pe care un mediu în continuă schimbare îl are asupra 

fiecărui individ. Schimbarea de primă importanţă, poate cea mai importantă, 

este cea a modificării naturii locurilor de muncă, trecerea către societatea 

informaţională implicând în primul rând acest aspect: majoritatea locurilor de 

muncă tind să se ocupe de crearea, adunarea, manipularea informaţiei. Dar, prin 

natura ei, informaţia este un obiect al muncii extrem de dinamic şi chiar 

metodele de lucru cu informaţia tind să se modifice la fel de dimamic.  

Omul modern trăieşte într-un mediu fluid, cu o mare viteză de 

schimbare, care de multe ori ajunge să fie perceput ca ostil. Dacă până nu 

demult un individ avea de-a lungul vieţii o singură slujbă, cu o dinamică de 

modificare suficient de scăzută pentru a permite o adaptare naturală, astăzi 

locurile de muncă se schimbă în medie la fiecare 5 ani cu modificări dramatice 

ale domeniului de activitate, iar cei cinci ani cunosc de asemenea o dinamică 

ridicată a schimbării fiecărui domeniu. În aceste condiţii, sprijinul trebuie să 

vină din partea educaţiei, care la rândul ei trebuie să se adapteze.  

Societatea modernă poate fi privită ca o societate a modificării continue 

a cunoştintelor, acest punct de vedere plasând instituţiile de învăţământ într-o 

poziţie cheie care implică o imensă responsabilitate şi, de asemenea, o 

provocare. Greşelile de abordare în educaţia modernă pot conduce la consecinţe 

greu de estimat chiar pentru intervale de timp scurte, dar tocmai în aceasta 

constă provocarea.  

Instituţiile de învăţământ trebuie să găsească metodele pentru a 

"produce" elevi cu noi aptitudini: autonomie, flexibilitate, capacitate 

decooperare şi dialog. Trebuie să găsească mijloacele de a stimula autoinstruirea 

şi de apăstra echilibrul între "individualism" şi "socializare". Trebuie să 

pregătească individul pentru un nou stil de viaţă: învăţarea continuă.  
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În sprijinul educaţiei intervin noile tehnologii ale societăţii 

informaţionale - tehnologiile informaţiilor şi ale comunicaţiilor. Metodele 

învăţământului tradiţional nu pot face faţă avalanşei de cunoştinţe şi 

acestei dispersii accentuate a calificărilor, meseriilor şi domeniilor de 

activitate, care devin tot mai specializate, dar în mod paradoxal tot mai 

interconectate.  
Majoritatea specialiştilor consideră că nu trebuie să ne întrebăm dacă 

instruirea se îmbunătăţeşte prin utilizarea calculatoarelor, ci cum pot fi utilizate 

mai bine calităţile unice ale acestora, care le deosebesc de alte medii: 

interactivitatea, precizia operaţiilor efectuate, capacitatea de a oferi reprezentări 

multiple şi dinamice ale fenomenelor şi, mai ales, faptul că pot interacţiona 

consistent şi diferenţiat cu fiecare elev în parte.  

Dacă primele realizări în domeniul instruirii asistate de calculator se 

concentrau mai mult pe învăţare prin verificarea cunoştinţelor, ulterior au 

început să apară softuri complexe, care încurajează construcţia activă a 

cunoştinţelor, asigură contexte semnificative pentru învăţare, promovează 

reflecţia, eliberează elevul de multe activităţi de rutină şi stimulează activitatea 

intelectuală asemănătoare celei depuse de adulţi în procesul muncii.  

Toate aceste elemente modifică aria activităţilor profesorului atât 

cantitativ cât şi calitativ.  

Informatizarea învăţământului reprezintă orizontul zilei de 

astăzi.…  
Instruirea asistată de calculator valorifică următoarele operaţii didactice 

integrate la nivelul unei acţiuni de dirijare euristică şi individualizată a activităţii 

de predare/învăţare/evaluare (Văideanu):  

organizarea informaţiei conform cerinţelor programei adaptabile la 

capacităţile fiecărui elev;  

provocarea cognitivă a elevului prin secvenţe didactice şi întrebări care 

vizează depistarea unor lacune, probleme, situaţii-problemă;  

rezolvarea sarcinilor didactice prezentate anterior prin reactivarea sau 

dobândirea informaţiilor necesare de la nivelul resurselor tehnologice activate 

de/prin calculator;  

asigurarea (auto)evaluării rezultatelor elevului prin medierea resurselor 

autoreglatorii existente la nivelul calculatorului;  

realizarea unor sinteze recapitulative după parcurgerea unor teme, module de 

studiu; lecţii, grupuri de lecţii, subcapitole, capitole, discipline şcolare;  

asigurarea unor exerciţii suplimentare de stimulare a creativităţii elevului  

Obiective:  
să utilizeze calculatorul şi tehnologiile multimedia, ca o modalitate de 

comunicare în diferite situaţii;  

să înţeleagă cum textul şi imaginile sunt folosite pentru informarea şi 

influenţarea oamenilor ; 

să înţeleagă că mijloacele multimedia pot influenţa limbajul nostru şi că pot 

schimba condiţiile de comunicare dintre oameni ; 
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să se orienteze singuri în cantitatea imensă de informaţii oferită de către 

calculator (în special pe Internet) şi să le dezvolte aptitudinea de a selecta şi 

evalua diversele tipuri de informaţii să selecteze cele mai optime programe 

software pentru predarea / evaluarea diverselor tipuri de informaţii .  

Instruirea asistată de calculator (IAC) prezintă deasemenea şi un 

potenţial pedagogic :  
 Dezvoltă capacităţile individuale de planificare şi organizare;  

 Stimulează spiritul de initiaţivă şi capacităţile individuale de activitate 

nedirijată de profesor;  

 Sporeşte încrederea în forţele proprii; 

 Prestaţiile individuale şi de grup ale elevilor pot fi stocate şi prelucrate 

statistic pentru a fi examinate de profesor pe parcursul şi la finele lecţiei;  

 Programul, prin ramificaţiile sale, poate să ofere suport de instruire 

diferenţiat, asigurând ritmul propriu de învăţare, deoarece calculatorul permite 

înregistrarea vitezei cu care elevul răspunde la solicitările oferite de softul 

educaţional;  

 Folosirea softului educaţional în timpul extraşcolar la dispoziţia elevului 

prin utilizarea CD-urilor specializate;  

 Activizează maximal gândirea elevilor, individualizează actul învăţării 

şi asigură activităţi diferenţiate.  

 Elimină timpii morţi sau redundanţi din activităţile elevilor;  

 Realizează conexiunea inversa la cel mai înalt nivel ; 

 Modifică relaţia de subordonare totală a elevilor faţă de profesor în 

relaţii de parteneriat.  

Cerinţe de aplicare  
Elevii trebuie să fie iniţiaţi în prealabil asupra tehnicilor de execuţie 

corespunzătoare  

Segmentarea conţinutului de instruire în unităţi informaţionale care respectă 

relaţiile de filiaţie şi extindere.  

Specificarea activităţilor concrete ale elevilor în legătură cu fiecare unitate de 

conţinut, astfel încât să capete forme controlabile.  

Este necesar un mediu de instruire corespunzător  

Programele didactice trebuie să fie în număr corespunzător grupelor de 

participanţi  

Momentele de destindere trebuie plasate după activităţile la care elevii au fost 

solicitaţi mai intens.  

Tipuri de programe:  
În aplicarea practică a instruirii programate se cunosc diverse tipuri de 

programe.  
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Din punctul de vedere al formei răspunsului la temele de control, 

acestea pot fi:  

a) programe cu răspuns construit, la care elevului i se cere să formuleze 

răspunsul la tema cuprinsă în secvenţa studiată, să-l compare cu răspunsul 

corect scris în manualul programat sau care apare pe ecranul maşinii de învăţat 

(în ambele cazuri, elevul este ajutat să dea răspunsuri corecte, dar, odată 

formulat un răspuns, acesta nu mai poate fi modificat, urmând a fi utilizat de 

profesor pentru lămuriri suplimentare şi notare);  

b) programe cu răspuns la alegere, în care elevului i se prezintă mai multe 

răspunsuri şi i se cere să aleagă răspunsul cerut, fiind condus, în cazul unui 

răspuns eronat, spre răspunsul corect şi arătându-se natura erorii.  

Din punctul de vedere al înlănţuirii secvenţelor şi temelor, se deosebesc:  

1) programe liniare, la care nu se prezintă explicaţii şi nu există subprograme 

care folosesc greşelile pentru a elimina lacunele din pregătirea elevilor;  

2) programe ramificate, la care răspunsul corect duce la secvenţa următoare, 

iar răspunsurile eronate la subprograme având rolul de a corecta greşelile sau 

lacunele în pregătire cu explicaţii suplimentare şi care îl conduc pe elev fie la 

secvenţa de la care a plecat, fie la secvenţa următoare (astfel de programe sunt 

întotdeauna cu răspunsuri la alegere). 

Programarea liniară – varianta B. F. Skinner – propune următoarea 

structură de proiectare a secvenţelor de instruire: 

a) informarea elevului;  

b) prezentarea sarcinii didactice: întrebare, exerciţiu, problemă;  

c) rezervarea spaţiului şi a timpului necesar pentru îndeplinirea sarcinii;  

d) oferirea variantei de răspuns corect, necesar pentru evaluarea fiecărui „pas”.  

Parcurgerea unui „pas” implică parcurgerea uneia sau a mai multor 

secvenţe de instruire. Reuşita elevului presupune întărirea pozitivă a 

răspunsului, care, în varianta programării liniare, susţine trecerea la un nou pas 

de instruire. 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:  

a) informarea elevului;  

b) prezentarea sarcinii didactice: temă, întrebare, exerciţiu, problemă;  

c) rezervarea spaţiului şi timpului pentru alegerea răspunsului;  

d) întărirea pozitivă, în cazul răspunsului corect, care asigură trecerea la 

informaţia necesară pentru parcurgerea secvenţei următoare /„pasului” următor;  
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sau  

d′) întărirea negativă, în cazul alegerii răspunsului incorect  

Teoria şi metodologia instruirii care orientează elevul spre o „programă 

secundară”, obligatorie pentru corectarea răspunsului, după care urmează 

trecerea la informaţia necesară pentru parcurgerea secvenţei următoare 

„pasului” următor; 

 e) confirmarea răspunsului (corect sau incorect) în varianta de întărire pozitivă, 

respectiv în cea de întărire negativă;  

f) informarea din secvenţa următoare (Ţîrcovnicu, 1975).  

Reuşita acestei metode, în varianta sa liniară, ramificată sau combinată, 

depinde de calitatea mijloacelor didactice necesare pentru proiectarea şi 

realizarea activităţii de predare-învăţare-evaluare în spiritul principiilor 

cibernetice şi pedagogice evocate anterior:  

 manualele programate  

 maşinile de instruire.   

În toate situaţiile, însă, rolul profesorului rămâne determinant.  

Facilităţi oferite de utilizarea calculatorului  
simularea unor procese şi fenomene în mişcare prin imagini animate;  

crearea de situaţii – problemă cu valoare stimulativă şi motivaţională pentru 

elevi;  

îmbunătăţirea procesului de conexiune inversă;  

desfăşurarea de activităţi diferenţiate pe grupe de nivel;  

desfăşurarea de activităţi de autoinstruire;  

desfăşurarea de activităţi de autotestare;  

desfăşurarea de activităţi recapitulative;  

organizarea de jocuri didactice în scopul aprofundării cunoştinţelor şi 

abilităţilor. Meritul deosebit al instruirii asistate de calculator constă în faptul că 

presupune participarea activă a elevilor în procesul de predare– învăţare şi că 

permite dezvoltarea intelectuală a acestora, adecvată ritmului lor de lucru.  

În instruirea asistată de calculator rolul esenţial revine educatorului. Pe 

lângă o serie de avantaje, această modernă şi eficientă formă de învăţare are şi 

anumite limite:  

individualizarea excesivă a învăţării duce la negarea dialogului elev/profesor 

şi la izolarea actului de învăţare în contextul său psihosocial;  

segmentează şi atomizează prea mult material de învăţat;  

duce prea mult la „tutelare”, dirijând pas cu pas activitatea mentală a 

subiectului şi, prin aceasta, împiedicându-l să-şi dezvolte capacităţile creatoare.  

Favorizează decalajul in pregatirea elevilor  

Necesita eforturi personale importante care depind de motivaţia proprie  

Elevii obosesc repede  

Favorizeaza lenea de a gândi, întrucat elevii se obişnuiesc să primească 

informaţia gata elaborată  
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Totodată, instruirea programată nu poate cuprinde întregul proces 

instructiv-educativ şi nu poate constitui o metodă generală şi universală în 

pedagogie, în primul rând din cauză că modelul cibernetic al procesului de 

învăţământ pe care se bazează îl reprezintă, ca orice model, numai din anumite 

puncte de vedere şi nu cuprinde toate reacţiile elevului la perturbaţiile interne şi 

externe, dar şi pentru că nu toate obiectele de învăţământ sau disciplinele 

ştiinţifice pot fi programate, pentru că accentuează verbalismul (în scris) fără a 

dezvolta suficient intuiţia, pentru că elevul nu are imaginea conturată a 

obiectului în ansamblu şi pentru că, dificultăţile fiind fragmentate, se limitează 

formarea unor motivaţii superioare, spiritul critic şi gândirea independentă.  

De asemenea, instruirea programată prezintă, datorită formalizării 

procesului de instruire, şi pericolul formalismului şi al standardizării 

cunştinţelor,  
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În România se simte tot mai acut nevoia de orientare spre alegerea  

carierei . 

Piaţa muncii nu  mai  înseamnă  pentru tinerii români doar România şi 

mai ales nu mai  înseamnă doar anumite meserii  şi profesii  practicate până de 

curând. Se  pune astfel  problema  educaţiei  tinerilor într-un mod adecvat, care 

să le ofere egalitate de şanse cu toţi tinerii europeni. 

Științele economice și educaţia tehnologică sunt considerate pe plan 

european ca o componentă esenţială a reformelor educaţionale. De asemenea 

reprezintă o dimensiune majoră a politicilor educaţionale în toate ţările 

europene.  

Cetăţenia UE  oferă drepturi cetăţenilor statelor membre şi consolidează 

protecţia intereselor  acestora.  Unul dintre cele mai importante drepturi este 

dreptul de a stu-  dia,  respectiv  de a munci a românilor în oricare  dintre  ţările  

membre  ale  Uniunii Europene.  Acest  lucru  implică  reformarea sistemului de 

învăţământ şi de educaţie românesc, în conformitate cu standardele europene. 

Tendinţele  majore ale reformei  curriculum – ului  în  plan  european   

constau  în: educaţia  pentru toţi,  relevanţa curriculum – ului pentru individ  si  

pentru  societate, dezvoltarea unor atitudini şi valori  dezirabile,  dezvoltarea 

abilităţilor,a gândirii cri- tice, preocuparea pentru adecvarea instruirii la nevoile 

fiecărui individ, maximizarea potenţialului fiecărui elev, predarea şi învăţarea 

centrate pe elev, evaluarea holistică a performanţelor. 

Conform paradigmelor şi evoluţiilor recente ale teoriei şi metodologiei 

curriculum – ului, instruirii şi evaluării, aceste noi competenţe ale profesorilor 

sunt concretizate în:  

- preocuparea pentru adecvarea procesului educaţional la nevoile fiecărui 

individ: capacitatea de a identifica domeniile de dezvoltare ale fiecărui elev; 

capacitatea de a adecva situaţiile de învăţare, conţinuturile şi materialele 

educaţionale la caracteristicile individuale ale elevului, de a încuraja spiritul de 

iniţiativă şi capacitatea de autocunoaştere şi studiu independent ale elevilor;  

- maximizarea potenţialului fiecărui elev: capacitarea de a diagnostica 

nevoile şi interesele fiecărui elev în alegerea unei viitoare profesii, in termenii 

unor caracteristici fizice, cognitive, afective, socio – economice şi culturale; 
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- evaluarea holistică a performanţelor: capacitatea de a adapta modul de 

evaluare la dezvoltarea globala a elevului şi de a utiliza informaţiile evaluative 

pentru orientarea sa spre o anumita profesie; dezvoltarea capacităţii de 

autoevaluare la elevi; elaborarea unor instrumente de evaluare; interpretarea 

rezultatelor evaluării pentru adoptarea de decizii;utilizarea adecvata a metodelor 

alternative de evaluare;  

- adaptarea la schimbare: capacitatea de a identifica schimbările din 

societate şi natura lor ( direcţii, tendinţe, calitate ), a evalua acţiunile /practicile 

elevilor şi a sugera şi implementa modificările necesare;  

- implicarea elevilor în activităţi, dezvoltarea motivaţiei, negocierea cu 

elevii a diferitelor tipuri de reguli; favorizarea definirii unui proiect profesional 

al elevului, munca in echipa.  

Ideea „ educaţiei pentru toţi ”, a educaţiei adaptate la nevoile fiecărui 

elev, solicită profesorului capacitatea de adaptare la diversitatea elevilor, de 

sprijinire a achiziţiilor acestuia, de dezvoltare de capacităţi pentru educaţia 

permanenta. În context european profesorul trebuie să înţeleagă că, pentru a fi 

competitiv nu se mai poate limita doar la predarea foarte bine a disciplinei 

pentru care s-a pregătit. Profesia de dascăl este în esenţă una de vocaţie. 

Educaţia cere o investiţie de alt tip, este o investiţie de voinţă şi de motivaţie, de 

viziune privind societatea, o investiţie – în cele din urmă – de suflet. Pentru asta 

sunt necesare câteva condiţii esenţiale: dragostea de oameni, altruismul, 

sacrificiul timpului propriu, capacitatea de interrelaţionare, comportament 

corect, datorită faptului că profesorul este generator de modele de viaţă. 

Competenţele profesorilor din perspectiva educaţiei pentru alegerea 

carierei sunt:  

- abordarea problemelor din perspectiva elevului; 

- sesizarea şi acceptarea similitudinilor şi diferenţelor dintre el însuşi şi 

elev, ca şi dintre elevii înşişi;  

- manifestarea unei atitudini de sensibilitate faţă de nevoile şi interesele 

elevilor; 

- soluţionarea problemelor şi situaţiilor complexe la nivel de clasă; 

- capacitatea de a se vedea pe sine, ca şi pe elevi, ca membri activi ai 

comunităţii locale, naţionale şi globale; 

- capacitatea de a integra propriile sale priorităţi intr-un cadru comun de 

probleme şi valori, precum şi de acţiona pe baza deciziilor elevilor; 

- capacitatea de a-şi recunoaşte greşelile in faţa unui grup şi de a 

valorifica din punct de vedere educativ consecinţele acestora; 

- capacitatea de a dezbate aspecte privind perspectiva învăţării 

permanente. 

Pentru dezvoltarea unor atitudini şi valori dezirabile, profesorul trebuie să 

creeze situaţii educaţionale menite să dezvolte astfel de atitudini, să se descurce 

în situaţii conflictuale date de opinii /atitudini diferite între indivizi sau între 

individ şi societate, să evalueze dezvoltarea atitudinilor şi valorilor la elevi.  
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Relaţia profesor elev trebuie să fie una de colaborare, de încredere şi 

respect reciproc. Elevul nu trebuie să se simtă controlat , manipulat, ci sprijinit. 

În scopul orientării pentru carieră a elevului se pot utiliza diverse 

modalităţi: chestionare, teste, exerciţii prin care tânărul îşi poate descoperi 

pentru sine şi apoi pentru ceilalţi „atu” –urile. În orele de dirigenţie se pot derula 

activităţi, care dacă sunt bine gândite şi bine organizate, au un impact deosebit 

pentru clasă, dar şi pentru fiecare individ in parte.  

În educaţia non-formală un rol deosebit o au activităţile extracurriculare 

ale şcolii, care sunt numeroase şi de diverse tipuri, ceea ce îi dă viitorului 

absolvent posibilitatea de a descoperi ce-i place, dar şi de a descoperi dacă este 

potrivit sau nu din punct de vedere aptitudinal pentru ceea ce-i place. Elevii care 

au calităţi de lider sunt antrenaţi (de către colegi, prin desemnarea lor) în 

Consiliul Elevilor şi participă la organizarea şi desfăşurarea celor mai diverse 

activităţi începând de la cele umanitare, ecologice, sportive, artistice, concursuri 

până la cele distractive. 

Pentru informarea elevilor cu privire la alegerea carierei şi la viitoarea 

inserţie socioprofesională se poate amenaja în şcoală un panou care să fie mereu 

actualizat  

Şcoala fiind conectată la Internet, se poate crea un forum de discuţii, în 

care elevii pot schimba impresii  cu alţi elevi de la alte şcoli şi pot învăţa unii de 

la alţii ce înseamnă construirea unei cariere.  

Elevii care activează în cadrul unor proiecte de orientare profesională, pot 

realiza pliante, broşuri, spoturi  publicitare prin care să informeze pe colegii lor, 

dar şi pe elevii din alte şcoli despre ofertele şi rutele profesionale sau despre 

piaţa muncii, identificând prin tehnica de marketing indirect şi factorii care 

contribuie la dezvoltarea valorilor legate de muncă (familie, grup de prieteni, 

şcoală) şi de mediile de activitate care corespund acestor valori.  

O activitate de tip non-formal s-ar putea chema:”Modele de viaţă, modele 

de carieră.” Discuţiile de grup au rolul de a deschide interesul tinerilor pentru 

conceptul de planificare a carierei prin cunoaşterea mediului de afaceri, pentru a 

crea compatibilitatea interesului absolvenţilor cu ofertele locurilor de muncă, 

reuşind să plaseze omul potrivit la locul potrivit. 

Un alt tip extrem de eficient de activitate extracurriculară este o sesiune 

de dezbateri. Se organizează dezbateri, pornind de la sintagma „Ceea ce este 

uşor nu aduce neapărat şi succesul dorit”, se vor organiza sesiuni de dezbateri pe 

următoarele teme: ştiinţă şi tehnologie (IT, medical), juridic (legislaţia muncii, 

Constituţia României şi Constituţia Europeană), mediu (poluare, efect de seră).                                                                                                                                          

În cadrul acestor dezbateri, elevii vor fi angrenaţi să caute argumente, să 

privească un lucru din mai multe puncte de vedere, să lucreze în echipă, să 

capete abilităţi oratorice, să înveţe să comunice.  

În condiţiile în care în şcoală există aparatură de emisie-recepţie se pot 

constitui grupe de câţiva elevi, în fiecare săptămână altă grupă, care, după o 

vizită prealabilă la un post de radio pentru informare şi documentare, să 
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alcătuiască sub îndrumarea unui profesor o grilă de mini-programe difuzate de 

luni până vineri.  

O altă activitate eficientă pentru elevi este implicarea în realizarea unei 

reviste a şcolii, fie ca reporter, redactor, fotograf, editor. Oricare dintre aceste 

„funcţii” îl pot ajuta pe elev în ce măsură i s-ar potrivi vreuna dintre ele, dar are 

abilităţi, dar şi minimul de competenţe necesare construirii unei cariere în mass-

media. 

În sprijinul viitorului absolvent vine şi educaţia informală, care 

înseamnă experienţe de învăţare spontană, cotidiană, existenţială, desfăşurată în 

medii care nu au educaţia ca scop principal. Voluntariatul este o formă prin care 

tânărul îşi poate descoperii abilităţi şi forma competenţe. Există companii care 

au programe de voluntariat sau de internship şi care sunt interesate de colaborări 

cu tineri elevi sau studenţi. 

Participarea la training-uri îi poate ajuta pe tineri să descopere multe 

despre sine,  

prin astfel de cursuri, tinerii vor descoperi relaţia aptitudini – abilităţi - 

deprinderi, iar prin exemplele oferite pot valorifica o aptitudine, transformând-o 

în abilitate şi deprindere.  

Participarea la un târg de job-uri face parte din educaţia informală pentru 

că la astfel de manifestări tinerii se pot informa direct de la societăţile prezente 

despre particularităţile anumitor profesii, despre motivarea angajatului, despre 

condiţiile de muncă, despre posibilităţile de promovare şi nu în ultimul rând 

despre posibilitatea de a lucra în regim de part - time sau full - time pe perioada 

vacanţelor.  

Modalităţile prin care un tânăr aflat în ciclul superior al liceului le are 

pentru a-şi defini drumul spre carieră sunt multiple dar el nu trebuie lăsat singur. 

La acest demers, care nu este unul facil trebuie să concure mai mulţi factori: 

familia, comunitatea, dar mai ales şcoala prin profesorii ei. Profesorul şi în 

special dirigintele trebuie să fie mai mult un organizator al situaţiilor 

educaţionale şi un element de legătură între element şi societate, care mediază şi 

facilitează accesul la informaţie. Implicarea în egală măsură a elevilor şi 

profesorilor în procesul educativ înseamnă responsabilităţi împărtăşite.       
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Coordonator prof. Grosu Cristina GROSU 

Liceul „Vasile Conta” Târgu Neamț 

 

 
    Metodele de învăţământ (“odos” = cale, drum; “metha” = către, spre) 

reprezintă căile folosite în şcoala de către profesor în a-i sprijini pe elevi să 

descopere viaţa, natura, lumea, lucrurile, ştiinţa. Ele sunt totodată mijloace prin 

care se formează  şi se dezvoltă priceperile, deprinderile şi capacităţile elevilor 

de a acţiona asupra naturii, de a folosi roadele cunoaşterii transformând 

exteriorul  în  facilităţi interioare, formându-şi caracterul  şi  dezvoltându-şi  

personalitatea. 

 

1.Metoda predarii/învățării reciproce, este o strategie instrucțională de 

învățare a tehnicilor de studiere a unui text. După ce sunt familiarizați cu 

metoda, elevii interpretează rolul profesorilor, instruindu-și colegii. Are loc o 

dezvoltare a dialogului elev-elev. Se poate desfășura pe grupe sau cu toată clasa. 

Meoda învățării reciproce este centrată pe patru strategii de învățare folosite de 

oricine care face un studiu de text pe teme sociale, științifice sau un textnarativ 

(povești, nuvele, legende). 

Aceste strategii sunt: 

-rezumarea; 

-punerea de întrebări;  

-clasificarea datelor; 

-precizarea;  

Rezumarea înseamnă expunerea a ceea ce este mai important din cees 

ce s-a citit (se face un rezumat). 

Punerea de întrebări se referă la listarea unei serii de întrebări despre 

informațiile citite (cel ce pune întrebări le trebuie să cunoască bineînțeles și 

răspunsul). 

Clarificarea presupune discutarea termenilor necunoscuți, mai greu de 

înțeles, apelul la diverse surse lămuriloare, soluționarea neînțelegerilor. 

Precizarea se referă la exprimarea a ceea ce cred elevii că se va 

întâmpla în continuare, bazându-se pe ceea ce au citit. 

Etapele metodei: 

-Explicarea scopului și descrierea metodei, respectiv a celor patru strategii; 

-Împărțirea rolurilor elevilor; 

-Organizarea pe grupe; 

-Lucrul pe text; 

-Realizarea învățării reciproce; 
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-Aprecieri și comentarii. 

Metoda are două variante de utilizare: 

Clasa primește același text de studiat și este împărțită în patru grupuri, 

în fiecare dintre acestea elevii având același rol: primul grup este format din 

rezumatori, al doilea din ,,întrebători”, al treilea din clarificatori iar al patrulea 

din prezicători. În final, după lucrul pe text fiecare grup își exercită rolul în fața 

celorlalte grupuri. 

În a doua variantă, după ce se împarte textul în părți logice, clasa este 

divizată în atâtea grupe câte părți are textul respectiv, în fiecare grupă există 

câte patru elevi – un rezumator, un întrebător, un clarificator și un prezicător. 

După lucrul pe text, fiecare grupă află de la cealaltă despre ce a citit, apoi 

fiecare membru al fiecărei echipe îi învață pe colegii din alte grupe ceea ce a 

lucrat. 

Efectul de învățare este evident: elevul are un beneficiu mai mare dacă 

îi învață pe colegi ceea ce el a învățat anterior, el însuși putând să-și fixeze și 

sistematizeze informațiile dobândite. 

     Avantaje: 

-dezvoltă operațiile gândirii (analiza, sinteza, concretizarea, generalizarea etc.) 

-stimulează atenția, capacitatea de exprimare, dar și de ascultare activă; 

-ajută elevii în învățarea metodelor și a tehnicilor de lucru cu textul, tehnici de 

muncă intelectuală pe care le pot folosi apoi și în mod independent. 

     Dezavantaje: 

-obișnuirea elevilor cu un anumit rol și, implicit, dificultatea lor de a se 

acomoda cu un altul; 

-după lucrul în grup elevul poate obosi și nu se mai concentreaă suficient atunci 

când un coleg îi predă. 

 

2.Metoda mozaicului ( în engleză jugsaw puzzle, înseamnă mozaic)sau 

„metoda grupurilor independente”, așa cum o numește A. Neculau(1998), este 

bazată pe învățarea în echipă (team-learning). Fiecare elev are o sarcină de 

stiudiu în care trebuie să devină „expert”. El are în același timp și 

responsabilitatea transmiterii informațiilor asimilate, celorlalți colegi. 

1. Pregătire materialului de studiu: 

profesorul stabilește tema de stiudiu (de exemplu„forma de relief”) și o împarte 

în 4 sau 5 sub-teme. Opțional, poate stabili pentru fiecare sub-temă, elementele 

principale pe care trebuie să pună accentul elevul, atunci când studiază 

materialul în mod independent. Aceastea pot fi formulate sub formă de întrebări, 

fie arfimativ, fie un text eliptic care va putea fi completat numai atunci când  va 

fi completat numai atunci când elevul studiază materialul; 

realizează o fișă-expert în care cele 4 sau 5 sub-teme propuse și care va fi oferită  

fiecărui grup; 

2. Organizarea colectivului în echipe de învățare de câte 4-5 elevi (în funcție 

de numărul lor în clasă) 
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fiecare elev din echipă, primește un număr de la 1 la 4-5 și are ca sarcină să 

studieze în mod  independent, sub-tema corespunzătoare numărului său; 

el trebuie să devină expert în problema data.  

Faza independentă 

fiecare elev studiază sub-tema lui, citește textul corespunzător. Acest studiu 

independent poate fi făcut în clasă sau poate construi o temă de casă, realizată 

înaintea organizării mozaicului; 

 3.Construirea grupurilor de experți: 

 elevii care au același număr și, respectiv, aceeași subtemă de abordat, se vor 

constitui în grupuri de experți (numărul grupurilor de experți va fi același cu 

numărul de subteme stabilite); 

 experții studiază și aprofundează împreună materialul distribuit, identifică 

modalități eficiente de ,,predare” a respectivului conținut, precum și de 

verificare a modului în care s-a realizat înțelegerea acestuia de către colegii din 

grupul cooperativ; 

Faza discuțiilor în grupul de experți 

elevii prezintă un rapor individual asupra a ceea ce au studiat independent. Au 

loc discuții pe baza datelor și a materialelor avute la dispoziție, se adaugă 

elemente noi și se stabilește modalitatea în care noile cunoștințe vor fi transmise 

și celorlalți membri din echipa inițiala; 

4. Realizarea prezentărilor (predarea) și verificarea rezultatelor învățării: 

se reconstituie grupurile cooperative; 

fiecare expert ,,predă” conținuturile aferente subtemei sale; modalitatea de 

transmitere trebuie să fie concisă, stimulativă, atractivă; 

fiecare membru al grupului cooperativ are sarcina de a reține cunoștințele pe 

care le transmit colegii lui, experți în diferite probleme. 

Faza raportului de echipă 

experții transmit cunoștințele asmilate, reținând la rândul lor cunoștințelor pe 

care le transmit colegilor, experți în alte sub-teme; 

specialiștii într-o sub-temă pot demonstra o idee, citi un raport, folosi 

computerul, pot ilustra ideile ccu ajutorul diagramelor, desenelor, fotografiilor. 

Membrii sunt stimulați sa discute, să pună întrebările și să-și noteze, fiecare 

realizându-și propriul plan de idei 

5.  Evaluarea: 

Profesorul solicită elevilor să demonstreze ceea ce au învățat; 

Evaluarea se poate realiza printr-un test, prin răspunsuri orale la întrebările 

adresate de profesor, printr-o prezentare a materialului predat de colegi, prin 

elaborarea unui eseu etc. 

Faza demonstrației 

• grupele prezintă rezultatele întregii clase. În acest moment elevii sunt 

gata să demonstreze ce au învățat. Profesorul pune întrebări, poate cere un 

raport sau un eseu ori poate da spre rezolvare fiecărui elev o fișă de evaluare. 

Dacă se recurge laevaluarea orală, atunci fiecărui elev i se va adresa o întrebare 

la care trebuie să răspundă fără ajutorul echipei; 
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3.Metoda „Schimbă perechea” are la bază munca elevilor/stundenților în 

perechi astfel: se împarte clasa în două grupe egale ca număr  de participanți, se 

formează două cercuri concentrice, elevii fiind față în față pe perechi. Profesorul 

pune o întrebare sau dă o sarcină de lucru în perechi. Fiecare pereche discută și 

apoi comunică ideile. Cercul din exterior se rotește în sensul acelor de 

ceasornic, realizându-se astfel schimbarea partenerlor în pereche. 

  Etapele metodei: 

  1. Etapa organizarii colectivului in doua grupe egale: 

fiecare elev ocupa un scaun, fie in cercul din interior, fie in cercul exterior. 

profesorul poate sa lase elevilor libertatea se a-si alege locul sau poate organiza     

colectivul punand copiii sa numere din doi in doi. Astfel, cei cu numarul 1 se 

vor aseza in cercul interior cu fata la exterior, iar cei cu numarul 2 in cercul 

exterior cu fata catre elevii din cercul interior. Stand fata in fata, fiecare elev are 

un partener. 

daca numarul de elevi este impar, la activitate poate participa si cadrul didactic 

sau doi elevi pot lucra in “tandem”. 

2. Etapa prezentarii si explicarii problemei: 

profesorul ofera cazurile pentru studiu, problemele de rezolvat sau situatiile 

didactice si explica importanta solutionarii. 

3. Etapa de lucru in perechi: 

elevii lucreaza doi cate doi pentru cateva minute. Apoi elevii din cercul exterior 

se muta un loc mai la dreapta pentru a schimba partenerii, realizand astfel o 

noua pereche. Jocul se continua pana cand se ajunge la partenerii initiali sau se 

termina intrebarile. 

4. Etapa analizei ideilor si a elaborarii concluziilor: 

In acest moment, clasa se regrupeaza si se analizeaza ideile emise. Profesorul 

face impreuna cu elevii o schema a concluziilor obtinute. 

În concluzie metodele moderne pun accent deosebit pe dezvoltarea individului 

în interiorul grupului. Ele contribuie la acoperirea intregii sfere de interes a 

persoanei educate, persoana care reprezinta resursa si creatorul de resurse pentru 

anii viitori. 
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          Strategiile instruirii sunt „ un mod de abordare a învățării și predării, de 

combinare și organizare optimă a metodelor și mijloacelor avute la dispoziție, 

precum și a formelor de grupare a elevilor în vederea atingerii obiectivelor 

urmărite”( dupa I. Parent si Ch. Nero, 1981). In cadrul predării – învățării se pot 

utiliza metode care sunt expresia celor mai noi inovații pedagogice și care pun 

accent pe dezvoltarea personalității elevului. Acestea intră din ce în ce mai mult 

în practica educațională, în diferite grade de aprofundare sau în combinație cu 

unele dintre metodele tradiționale. Câteva exemple de strategii didactice 

inovative ar fi: braistormingul, explozia stelară și metoda pălăriilor gânditoare.  

  

Brainstormingul este una din cele mai răspândite metode în formarea elevilor 

în educaţie, în stimularea creativităţii, în domeniul afacerilor, al publicităţii, etc. 

        Etimologic, brainstorming provine din engleză, din cuvintele „brain”= 

creier şi „storm”= furtună, plus desinenţa „-ing” specifică limbii engleze, ceea 

ce înseamnă „furtună în creier”- efervescenţă,o stare de intensă activitate 

imaginativă, un asalt de idei. Este „ metoda inteligenţei în asalt.” 

       Un principiu al brainstormingului este: cantitatea generează calitatea. 

Conform acestui principiu, pentru a ajunge la idei viabile şi inedite este necesară 

o productivitate creativă cât mai mare. (Osborne, 1959). Prin folosirea acestei 

metode se provoacă şi se solicită participarea activă a elevilor, se dezvoltă 

capacitatea de a trăi anumite situaţii, de a le analiza, de a lua decizii în ceea ce 

priveşte alegerea soluţiilor optime şi se exersează atitudinea creativă şi 

exprimarea personalităţii. 

       De asemenea, utilizarea brainstormingului optimizează dezvoltarea 

relaţiilor interpersonale – constatăm că persoanele din jur pot fi bune, valoroase, 

importante. Identificarea soluţiilor pentru o problemă dată este un alt obiectiv al 

brainstormingului. 

ETAPELE  METODEI: 

1. Se alege tema şi se anunţă sarcina de lucru. 

2. Se solicită exprimarea într-un mod cât mai rapid, în enunţuri scurte şi 

concrete, fără cenzură, a tuturor ideilor – chiar trăznite, neobişnuite, absurde, 

fanteziste, aşa cum vin ele în minte legate de rezolvarea unei situaţii-problemă 

conturate. Se pot face asociaţii în legătură cu afirmaţiile celorlalţi, se pot prelua, 

completa sau transforma ideile din grup, dar atenţie, fără referiri critice. Se 
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suspendă orice gen de critică, nimeni nu are voie să facă observaţii negative. În 

acest caz funcţionează principiul „cantitatea generează calitatea”. 

3. Totul se înregistreză în scris, pe tablă, flipchart, video, reportofon, etc. 

4. Se lasă o pauză de câteva minute pentru „aşezarea” ideilor emise şi 

recepţionate. 

5. Se reiau pe rând ideile emise, iar grupul găseşte criterii de grupare a lor pe 

categorii-simboluri, cuvinte-cheie, imagini care reprezintă posibile criterii.  

6. Grupul se împarte în subgrupuri, în funcţie de idei listate, pentru dezbatere. 

Dezbaterea se poate desfăşura însă şi în grupul mare. În această  etapă are loc 

analiza critică, evaluarea ,argumentarea şi contraargumentarea ideilor emise 

anterior. Se selectează ideile originale sau cele mai aproape de soluţii fezabile 

pentru problema pusă în discuţie. Se discută liber, spontan, riscurile şi 

contradicţiile care apar.                             7. Se afişează ideile rezultate de la 

fiecare subgrup, în forme cât mai variate şi originale: cuvinte, propoziţii, 

imagini, desene, cântece,coleje, joc de rol, pentru a fi cunoscute de ceilalţi. 

         Învăţătorul trebuie să fie un autentic catalizator al activităţii, care să 

încurajeze exprimarea ideilor, să nu permită intervenţii inhibante şi să stimuleze 

explozia de idei.                                                  

         În desfăşurarea lecţiilor în învăţământul primar se realizează de cele 

mai multe ori variante prescurtate ale metodei, obiectivul fundamental fiind 

acela de a-i determina pe elevi să-şi exprime liber opiniile, să formuleze idei 

proprii eliberate de prejudecăţi, să exerseze atitudini deschise şi creative în grup, 

să fie motivaţi pentru activitate, să înveţe într-o manieră plăcută şi atractivă, 

într-o ambianţă plină de prospeţime şi emulaţie. 

       Brainstorming-ul se desfăşoară în cadrul unui grup format din maxim 

30 de persoane, de preferinţă eterogen din punct de vedere al pregătirii şi al 

înclinaţiilor, sub coordonarea unui moderator (în cazul nostru-învăţătorul), care 

îndeplineşte rolul atăt de animator, cât şi de mediator. Rolul învăţătorului este 

de a asculta cu atenţie pe elevi fără a interveni în discuţiile acestora; eventual, el 

poate intra în joc prin respectarea regulilor acestuia. Se mai recomandă ca 

grupul ce utilizează brainstorming-ul să fie compus dintr-un număr par de elevi. 

Folosită cu discernământ,această metodă stimulează creativitatea şi generează 

lecţii creative. Cu puţin curaj, acestea pot fi proiectate în parteneriat cu elevii.  

 

Explozia stelară este o metodă de stimulare a creativității, o modalitate de 

relaxare a copiilor și se bazează pe formularea de întrebări pentru rezolvarea de 

probleme și noi descoperiri. Starbursting(eng.”star”=stea; “burst”=a exploda), 

similară brainstormingului, începe din centrul conceptului și se împrăștie în 

afară, cu întrebări, asemenea exploziei stelare. Se urmărește formularea de 

întrebări și realizarea de conexiuni între ideile descoperite de copii în grup, prin 

interacțiune și individual pentru rezolvarea unei probleme. 

DESCRIEREA METODEI: 

1.Copiii așezați în semicerc propun problema de rezolvat. Pe steaua mare se 

scrie sau se desenează ideea centrală. 
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2.Pe cele 5 steluțe se scrie câte o întrebare de tipul: CE?, CINE?, UNDE?, DE 

CE?, CÂND? , iar cinci copii din grupă extrag cate o întrebare. Fiecare copil din 

cei cinci iși alege câte trei-patru colegi organizându-se astfel în cinci grupuri. 

3.Grupurile coopereaza în elaborarea întrebărilor. 

4.La expirarea timpului, copii revin în semicerc în jurul steluței  mari și 

comunică întrebările elaborate, fie un reprezentant al grupului, fie individual, în 

funcție de potențialul grupei/grupului. Copiii celorlalte grupuri răspund la 

întrebări. 

5.Se apreciază întrebările copiilor, efortul  acestora de a elabora întrebări 

corecte precum și modul de cooperare și interacțiune.      

 CERINȚE :                        

-Copiii  trebuie familiarizați cu întrebările de tipul : CE?, CINE?,  UNDE?, 

CAND?, DE CE?; 

-Metoda se aplică corect dacă se respectă etapele de utilizare; 

-Fiecare tip de întrebare se scrie cu altă culoare pentru a fi reținute cu ușurință; 

-Întreările copiilor  se înregistreză/înscrie în”Portofoliul exploziei stelare”; 

-Copii pot confecționa/desena stele de diferite mărimi în alte activități; 

-Educatoarea poate crea jocuri, exercitii, utilizând întrebările elaborate de copii; 

-Explozia stelară poate fi utilizată ori de cate ori educatoarea propune rezolvarea 

unei probleme; 

BENEFICIILE METODEI: 

-Este o nouă cale de realizare a obiectivelor programei; 

-Facilitează crearea de întrebări la întrebări în grup și individual, pentru 

rezolvarea problemei propuse; 

-Stimulează creativitatea în grup și individuală; 

-Dezvoltă și exersează gândirea cauzală, divergentă, deductivă, inteligențele 

multiple, limbajul, atentia distributivă; 

-Se utilizează în activitați precum: lecturi dupa imagini, convorbiri, povestiri, 

jocuri didactice, activități matematice, poezii, activități de evaluare. 

 

Metoda pălăriilor gânditoare este o tehnică interactivă, de stimulare a 

creativității participanților care se bazează pe interpretarea de roluri în funcție 

de pălăria aleasă. Sunt șase pălării gânditoare, fiecare având câte o culoare: alb, 

roșu, galben, verde, albastru și negru. Elevii vor fi împărțiți în grupe, în funcție 

de numărul de copii din clasă. Membrii grupului își aleg pălăriile și vor 

interpreta astfel rolul precis, așa cum consideră mai bine. Metoda se poate aplica 

în desfășurarea lecției clasice, combinând cu metode tradiționale sau cu alte 

metode moderne. 

Pălăria galbenă simbolizează optimistul, cea roşie intuitivul, cea neagră 

negativistul, cea albă – cel care gandeşte obiectiv, cea verde – creativul iar cea 

albastră – dirijorul. 

Pălăria galbenă oferă o perspectivă pozitivă și constructivă asupra situației, 

culoarea galbenă simbolizând lumina soarelui, strălucirea optimismul. Sub 
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pălăria galbenă gândirea este optimistă, constructivă bazată pe un fundament 

logic. 

Pălăria roşie dă frâu liber imaginației şi sentimentelor şi oferă o perspectivă 

emoțională asupra evenimentelor. 

Pălăria neagră exprimă prudența, grija, avertismentul, judecata. Ea oferă o 

perspectivă întunecoasă, tristă, sumbră asupra situației în discuție. Sub pălăria 

neagră elevul privește din perspectiva gândirii negative, pesimiste. 

Pălăria albă oferă o privire obiectivă asupra informațiilor, este neutră și 

concentrată pe fapte obiective și imagini clare. Ea stă întotdeauna sub semnul 

gândirii obiective. 

Pălăria verde exprimă ideile noi, stimulând gândirea creativă, verdele 

simbolizează iarba verde, vegetația abundentă și fertilitatea. Sub pălăria verde 

elevul are idei noi, inovatoare. 

Pălăria albastră exprimă controlul procesului de gândire, albastrul fiind 

culoarea cerului care este deasupra tuturor, atotvăzător și atotcunoscător. Pălăria 

albastră supraveghează și dirijează bunul mers al activității fiind preocupat de a 

controla, de a organiza. 

Participanții trebuie să cunoască foarte bine semnificația fiecărei culori 

și să-și reprezinte fiecare pălărie, gândind din perspectiva ei. Nu pălăria în sine 

contează, ci ceea ce semnifică ea, ceea ce induce culoarea fiecăreia. 

Metoda pălăriilor gânditoare constă în împărțirea celor 6 pălării 

gânditoare elevilor cărora li se supune atenției și cazul supus discuției pentru ca 

fiecare să-și pregătească ideile. Pălăria poate fi purtată individual și atunci 

elevul respectiv își îndeplinește rolul sau mai mulți elevi pot răspunde sub 

aceeași pălărie. În acest caz, elevii grupului care interpretează rolul unei pălării 

gânditoare cooperează în asigurarea celei mai bune interpretări. Ei pot purta 

fiecare câte o pălărie de aceeași culoare fiind conștienți de faptul că întotdeauna: 

_pălăria albastră–clarifică; 

_ pălăria albă – informează; 

_ pălăria verde genereză idei noi; 

_ pălăria galbenă aduce beneficii, este creativă; 

_ pălăria neagră identifică greșelile; 

_ pălăria roșie spune ceea ce simte. 

Cum funcționeză această metodă: 

– Pălăria albastră definește problema; 

– Pălăria albă oferă informații și materiale disponibile în legătură cu problema 

discutată; 

– Pălăria verde vizează soluțiile posibile; 

– Pălăria galbenă are în vedere posibilitățile reale de realizare a soluțiilor 

propuse; 

– Pălăria roșie stimulează participanții să răspundă la întrebări: Ce simți în 

legătură cu soluțiile propuse? 

– Pălăria albastră alege în final soluția corectă și trece mai departe. 
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Avantajele metodei pălăriilor gânditoare: 

– Stimulează creativitatea elevilor, gândirea colectivă și individuală. 

– Dezvoltarea capacității sociale a participanților de intercomunicare și toleranța 

reciprocă, de respect pentru opinia celuilalt. 

– Încurajează și exersează capacitatea de comunicare a gânditorilor 

– Dezvoltarea competențelor inteligenței logice, lingvistice și interpersonale 

– Poate fi folosită la diferite discipline 

– Determină și activează comunicarea și capacitatea de a lua decizii 

– Încurajează gândirea constructivă, complexă și completă. 

Așadar, utilizarea acestor metode şi tehnici trebuie făcută prin 

combinări şi armonizări cu metodele aşa-numite tradiţionale, deoarece 

avantajele şi dezavantajele lor sunt complementare. Metodele moderne pun 

accent deosebit pe dezvoltarea individului în interiorul grupului. Ele contribuie 

la acoperirea întregii sfere de interes a persoanei educate, persoană care 

reprezintă resursa şi creatorul de resurse pentru anii viitori. 

 

Sursa:  

forum.portal.edu.ro  

www.wordpress.com   
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Metodele didactice reprezintă „o cale eficientă de organizare şi 
conducere a învăţării, un mod comun de a proceda care reuneşte într-un tot 

familiar, eforturile profesorului şi ale elevilor săi“ (I. Cerghit, 2001, p.63). Pot fi 

considerate drept „calea de urmat în activitatea comună a educatorului şi 

educaţilor, pentru îndeplinirea scopurilor învăţământului, adică pentru 

informarea şi formarea educaţilor“ (C. Moise, 1998, p.143). 

Metoda poate fi privită şi ca „o modalitate de acţiune, un instrument cu 

ajutorul căruia elevii, sub îndrumarea profesorului sau în mod independent, îşi 

înşusesc şi aprofundează cunoştinţe, îşi informează şi dezvoltă priceperi şi 

deprinderi intelectuale şi practice, aptitudini, atitudini etc.“ (M. Ionescu, M. 

Bocos, 2001, p.122). 

În didactica modernă „metoda de învatamânt este înteleasă 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 adevarului şi de legare a lui de 

aspectele practice ale vieţii“ (M. Ionescu, V. Chis, 2001, p.126). 

Procedeele didactice sunt elemente de detaliu ce intră în componenţa 

metodelor, sunt soluţii didactice practice ce ajută la aplicarea cu eficienţă a 

metodei. Relatia dintre metode şi procedee este una dinamica: în anumite 

contexte pedagogice o metodă se poate transforma în procedeu şi invers. 

Metodele didactice reprezintă o cale de acces la cunoaştere. Metodele 

devine astfel un mod de a afla, de a descoperi, de a cerceta realitatea 

înconjurătoare, de a-și însuși cunoștințe, de a-și forma abilități cognitive. Prin 

intermediul metodelor didactice profesorul aduce realitatea mai aproape de elev, 

creând situații de viață, facilitând învățarea. 

Metoda este un instrument, o modalitate, o cale de atingere a dezideratelor 

propuse. Este liantul dintre obiective şi rezultate. Pentru a atinge rezultatele, 

profesorul trebuie să stăpânească arta didacticii ce presupune ştiinţa de a-i 

învăţa şi pe alţii ceea ce ştii deja foarte bine, într-un mod păcut, atractiv, 

accesibil. 

 

Metoda piramidei 
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Metoda “piramidei” sau metoda “bulgărelui de zăpadă” are la bază 

împletirea activităţii individuale cu cea desfăşurată în mod cooperativ, în cadrul 

grupurilor. Ea constă în încorporarea activităţii fiecărui membru al colectivului 

într-un demers colectiv mai amplu, menit să ducă la soluţionarea unei sarcini 

sau a unei probleme date. 

Această metodă presupune organizarea unei activităţi structurate în 

următoarele etape: 

1. individuală - elevii primesc o temă pe care o rezolvă individual într-

o perioadă scurtă de timp (de obicei 5 minute). Se pot formula întrebări 

referitoare la subiectul tratat;  

2. perechi - se formează grupe de doi elevi, care îşi verifică reciproc 

rezultatele şi încearcă să răspundă la întrebările care au fost formulate în 

interiorul grupului; 

3. grupuri de patru elevi - formate prin unirea perechilor două câte 

două. Elevii îşi confruntă rezultatele, concep un nou răspuns, într-o 

formulare la care îţi aduc toţi contribuţia identificând concluziile cu 

caracter general în zonele de controverse rezultate în urma întrebărilor 

fiecăruia; 

4. întreaga clasă - un reprezentant al fiecărei grupe prezintă concluziile 

sale. Acestea pot fi notate pe tablă pentru a putea realiza comparaţia 

între răspunsurile grupurilor. Pe baza lor se concep concluziile finale. 

Această metodă are următoarele avantaje:  

- activitatea individuală urmată de activitatea în echipe, le oferă elevilor 

posibilitatea de a-şi formula opiniile personale şi de a le verifica, îmbunătăţii 

sau transforma în raport de răspunsurile altor membrii ai grupului;  

- creşterea progresivă a dimensiunilor grupului implică o confruntare 

repetată cu idei şi consideraţii noi;  

- creşterea graduală a complexităţii itemilor, fiecare frază fiind 

construită pe treptele anterioare, simplifică abordarea problemei, o sintetizează 

şi o reduce la esenţă. 

Evaluarea activităţii elevilor se poate face ţinându-se seama de aportul 

fiecăruia la conceperea concluziilor finale.  Pentru a uşura sarcina învăţătorului 

şi pentru a implica elevii în actul evaluativ se poate distribui un chestionar de 

bilanţ al rolurilor în cadrul echipelor. Chestionarul cuprinde un set de enunţuri 

adaptate specificului sarcinii de rezolvat. Folosind o scală de la 1 la 10, elevii 

acordă puncte pentru propria activitate, răspunzând în acest mod enunţurilor 

formulate.  

La clasele I-II este mai greu de aplicat şi de aceea la aceste clase se pot 

folosi discuţii bine dirijate, învăţătorul poate aprecia doar contribuţia fiecărui 

copil în grupurile din care face parte. Învăţătorul poate percepe şi progresele 

unor elevi să analizeze contribuţia mai mică sau mai slabă calitativ a altora. 
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Învăţătorul trebuie să stimuleze elevii şi să nu sancţioneze fiecare acţiune a 

acestora care nu s-a realizat la nivelul aşteptărilor sale. 

 

Diagrama cauzelor şi a efectului 

Constituirea digramei cauzelor şi a efectului oferă posibilitatea punerii în 

evidenţă a izvoarelor unei probleme, unui eveniment sau unui rezultat. 

Diagramele sunt folosite de grup ca un proces creativ de generare şi organizare 

a cauzelor majore (principale) şi minore (secundare) ale unui efect. 

Regulile de organizare şi etapele de realizare a diagramei cauzelor şi a 

efectului sunt următoare:  

1. Se împarte clasa în echipe de lucru; 

  2. Se stabileşte problema de discutat care este rezultatul unei 

întâmplări sau unui eveniment deosebit – efectul. Fiecare grup are de analizat 

câte un efect.  

3. Are loc dezbaterea în fiecare grup pentru a descoperi cauzele care au 

condus la efectul discutat. Înregistrarea cauzelor se face pe hârtie sau pe tablă.  

4. Construirea diagramei cauzelor şi a efectului astfel:  

- pe axa principală a diagramei se trece efectul;  

- pe ramurile axei principale se trec cauzale majore (principale) ale 

efectului corespunzând celor 6 întrebări: CĂND?, UNDE?, CINE?, DE CE?, 

CE?, CUM? (s-a întâmplat);  

- cazele minore (secundare) ce decurg din cele principale se trec pe câte 

o ramură mai mică ce se deduce din cea a cauzei majore;  

5. Etapa examinării listei de cauze generat

-a făcut distincţie între cauzele 

majore şi cele minore şi a plasării lor corecte în diagramă, cele majore pe 

ramurile principale, cele minore pe cele secundare, relaţionând şi/sau decurgând 

din acestea; Evaluarea diagramelor fiecărui grup şi discutarea lor;  

6. Stabilirea concluziilor şi a importanţei cauzelor majore. 

Diagrama cauzelor și a efectului poate fi de asemenea reprezentată sub 

forma unei diagrame de tip „arbore”, dar ca și cum arborele ar fi în poziție 

orizontală. Din trunchiul arborelui se desprind ramurile principale, ce reprezintă 

categoriile majore de cauze, din care se diferiențiază apoi ramuri din ce în ce 

mai subțiri, reprezentând sub-cauzele potențiale. Structura arborescentă are un 

avantaj față de diagrama cauzelor și a efectului în formă tradițională: sub formă 

arbore, toate cauzele de același nivel sunt aliniate pe verticală și sunt mai ușor 

de vizualizat chiar și în cazul diagramelor complexe. 

Avantajele utilizării diagramei cauzelor și a efectului constau în 

caracteristicile acestei metode: 

- Nu implică utilizarea de metode statistice; 

- Are o formă ordonată, ușor de înțeles; 

- Evidențiază elementele determinate pentru o anumită situație; 

- Prezintă vizual procesul/problema; 

- Sporește cantitatea de cunoștințe despre procese; 
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- Indică posibile cauze de variație: 

- Permite determinarea cauzei fundamentale; 

- Identifică zonele necesare pentru colectarea datelor; 

- Încurajează participarea în grup la rezolvarea problemelor; 

- Permite găsirea mai simplă a soluțiilor de îmbunătățire. 

Principalul dezavantaj al diagramei cauzelor și a efectului apare atunci 

când efectul de analizat este cauzat de o combinație de factori. În această 

situație, diagrama cauzelor și a efectului nu este un instrument suficient de 

sugestiv pentru a observa și rezolva respectiva situație. 

Deși este o metodă simplă, diagrama cauzelor și a efectului, nu este 

utilizată în mod frecvent. 

 

Tehnica LOTUS (Floarea de nufăr) 
Tehnica florii de nufăr presupune deducerea de conexiuni între idei, 

concepte, pornind de la o temă centrală. Problema sau tema centrală determină 

cele 8 idei secundare care se construiesc în jurul celei principale, asemeni 

petalelor florii de nufăr. Cele 8 idei secundare sunt trecute în jurul temei 

centrale, urmând ca apoi ele să devină la rândul lor teme principale, pentru alte 

8 flori de nufăr. Pentru fiecare din aceste noi teme centrale se vor construi câte 

alte noi 8 idei secundare. Astfel, pornind de la o temă centrală, sunt generate noi 

teme de studiu pentru care trebuiesc dezvoltate conexiuni noi şi noi concepte. 

ETAPELE TEHNICII FLORII DE NUFĂR:  

1. Construirea diagramei;  

2. Scrierea temei centrale în centrul diagramei;  

3. Participanţii se gândesc la ideile sau aplicaţiile legate de tema 

centrală. Acestea se trec în cele 8 „petale” (cercuri) ce înconjoară tema centrală, 

de la A la H, în sensul acelor de ceasornic;  

4. Folosirea celor 8 idei deduse, drept noi teme centrale pentru celelalte 

8 cadrane. („flori de nufăr”). 

5. Etapa construirii de noi conexiuni pentru cele 8 noi teme centrale şi 

consemnarea lor în diagramă. Se completează în acest mod cât mai multe 

cadrane. (“flori de nufăr”).  

6. Etapa evaluării ideilor. Se analizează diagramele şi se apreciază 

rezultatele din punct de vedere calitativ şi cantitativ. Ideile emise se pot folosi ca 

sursă de noi aplicaţii şi teme de studiu în lecţiile viitoare. 

Tehnica Lotus stimulează munca colaborativă în echipă și efortul creativ al 

fiecărui membru al grupului în soluționarea sarcinii date. Există și o oarecare 

competiție între grupe, țn sensul găsirii celei mai potrivite idei (care poate fi 

supusă discuției în etapa nr. 5), în rapiditatea cu care lucrează un grup față de 

altul, cu toate că acestea nu se înscriu în dezideratele metodei. Scopul central 

este participare tuturor elevilor la un exercițiu creator și, în unele cazuri, la 

găsirea unei soluții la o problema dată. Elevii lucrează cu plăcere în cadrul 

acestei tehnici, mai ales dacă grupurile au fost alese preferențial. 
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Important este ca fiecare participant să fie incurajat să lucreze, să aiba 

posibilitatea de a-și spune părerea și aceasta să-i fie luată în considerare. Toate 

ideile create sunt comunicate și discutate în finalul activității. 

Tehnica Lotus poate fi aplicată cu succes atât la școlarii mici cât și la 

adolescenți și  adulți. Este compatibilă cu multe domenii de activitate și poate fi 

un excelent mijloc de stimulare a creativității elevilor și de activizare a 

energiilor, capacităților și structurilor cognitive la diferite obiecte de 

învățământ. 

Este o modalitate de lucru în grup cu mari valente formativ-educative. 

Stimulează și dezvoltă capacități ale inteligețtei lingvistice (abilitatea de a folosi 

efectiv limba pentru a-și aminti informații și a crea idei noi), ale inteligenței 

interpersonale (capacitatea de a ințelege intervențiile, motivațiile, dorințele 

celorlalți), ale inteligenței intrapersonale (capacitatea de autoințelegere, 

autoapreciere corecta a propriilor sentimente, motivații), ale inteligenței 

naturaliste (care face omul capabil să recunoască, să clasifice, să se inspire din 

mediul înconjurător), ale inteligenței sociale (capacitatea de relaționare). 

Profesorii trebuie să înţeleagă copilul (ce e în adâncul sufletului său, ce-şi 

doreşte, ce-i place şi ce poate să facă) şi, pe această bază, să prescrie un 

„reţetar” de metode de abordare cât mai potrivite, benefice pentru dezvoltarea şi 

desăvârşirea sa personală. Abilităţile psihopedagogice ale educatorului se vor 

face cunoscute în măsura în care acesta va găsi calea de mijloc între două 

extreme: ignoranţa şi accelerarea instruirii. În mod individualizat, această cale 

va fi diferită de la un elev la altul, fiecare având propriul potenţial genetic. Nu 

vom putea construi un tipar identic, unic şi eficient pentru toţi copiii. Aşa a 

apărut neadaptarea şcolară în masă şi lipsa de motivaţie pentru învăţătură la unii 

mai mult decât la alţii. Nu elevii trebuie să se adapteze la şcoală, ci şcoala 

trebuie să se adapteze la copii. Lumea se află într-o continuă schimbare; şcoala 

trebuie să se schimbe şi ea. Într-o şcoală dezirabilă, atât elevii cât şi cadrele 

didactice îşi doresc ca activităţile să fie plăcute, învăţarea să fie utilă, 

cunoştinţele interesante, iar lecţiile să fie organizate folosind un evantai 

metodologic bogat şi distractiv. Aşa cum afirma G. Berger, „cei mai buni 

discipoli ai unui profesor nu sunt cei care repetă lecţiile după el, ci cei cărora le-

a trezit entuziasmul, le-a fertilizat neliniştea, le-a dezvoltat forţele pentru a-i 

face să meargă singuri pe drumurile lor.” (1973, p.32) 

A fi educator este fără îndoială, meseria cea mai importantă şi nobilă a 

omenirii, pentru că are acces direct la sufletul copiilor, iar de eforturile depuse 

de educatori depinde întreaga evoluţie umană. Pentru acestă meserie nu este 

suficient să studiezi la facultate, ci este nevoie de multă dăruire pentru întreaga 

viaţă. „Trebuie să posezi un element pedagogic înăuntru, în inimă, în suflet, iar 

acest element este acela care vibrează, care emană, care îi influenţează pe alţii: 

chiar fără să deschideţi gura, ceilalţi simt nevoia să vă imite.” (Omraam M. 

Aïvanhov, 1990, p.158) 

Considerându-şi rolul său de facilitator al cunoaşterii, scopul profesorului 

postmodernist este să-şi înveţe elevii cum să gândească nu ce să gândească. 
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Important este nu doar a-i antrena pe elevi în formularea de răspunsuri la 

întrebările şi problemele enunţate, ci mai mult, de a-i ajuta să descopere căile de 

a pune întrebări şi de a critica problemele. Astfel, educaţia trebuie să fie cea care 

să-l determine pe individ să fie într-o continuă stare problematizantă, o stare în 

care permanent să-şi pună întrebări şi să caute răspunsuri, considerând faptul că 

“imaginaţia este mai importantă decât cunoaşterea.” (Einstein) Educatorul bun 

cunoaşte şi apreciează/valorifică punctele de vedere ale elevilor. Opiniile 

acestora reprezintă nişte “ferestre” deschise spre propriile lor raţionamente, 

ilustrative pentru felul cum gândesc şi înţeleg lumea. Acordându-le şansa de a-şi 

exprima părerile, profesorul stimulează încrederea în propriile forţe ale elevilor. 

Profesorul este acea persoană care dăruieşte cu iubire din cunoaşterea sa, 

cântărind cât, ce şi cum trebuie porţionată aceasta, astfel încât sufletul celui aflat 

în formare s-o primească ca pe ceva firesc, de care are nevoie pentru propria-i 

desăvârşire. 
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EFICIENTIZAREA PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

PRIN ADOPTAREA 

STRATEGIEI DE INSTRUIRE INOVATOARE 

 
Elev Tărăntuş Nicoleta 

Profesor coordinator Bălţătescu Marinela 

Liceul ,,Vasile Conta”, Târgu Neamţ 

 

 În ultimii ani, inovaţia în învăţământ atrage atenţia nu doar pedagogilor, 

ci şi sociologilor, filosofilor, psihologilor. Potrivit sensului de bază, noţiunea de 

,,inovaţie” se referă nu numai la crearea şi răspândirea noutăţilor, dar şi la 

transformările modului de activitate, stilului de gândire care este legat de aceste 

noutăţi. Una dintre cele mai semnificative particularităţi ale situaţiei 

contemporane din sistemul de învăţământ este existența a două strategii de 

organizare a instruirii: tradiţională şi inovatoare. Un grup de savanţi în raportul 

Clubului de la Roma au atras atenţia opiniei ştiinţifice mondiale asupra 

caracterului inadecvat al principiilor instruirii tradiţionale. 

 Instruirea inovatoare este orientată spre pregătirea personalităţii pentru 

modificările ce survin în societate, vizând totodată și dezvoltarea capacităţilor 

de colaborare cu alte persoane. Trăsăturile principale ale instruirii inovatoare 

sunt ,,anticiparea” şi ,,participarea”. Ultima deseori semnifică ,,nu mai mult 

decât extrapolarea pentru viitor a tendinţelor care şi-au pierdut actualitatea”. 

Pentru a implementa instruirea de anticipare, se au în vedere valorile, tendinţa 

permanentă spre reevaluarea valorilor, păstrarea acelora care deţin o 

însemnătate netrecătoare şi renunţarea la cele învechite. 

 Instruirea inovatoare, ca o strategie a instruirii de masă, conduce la o 

modificare  mai profundă în învăţământ. 

  A doua jumătate a secolului al XX-lea este perioada ,,inovaţiilor 

globale” în toate domeniile culturii economiei, tehnicii, vieţii sociale şi 

individuale. Inovaţia transformă întreg sistemul de relaţii al omului cu lumea şi 

cu el însuşi. Procesele inovatoare globale sunt însoţite de accelerarea dezvoltării 

tuturor părţilor vieţii sociale, ce acutizează şi aprofundează contradicţia dintre 

tempourile dezvoltării socioculturale, sociale şi individuale. Examinând funcţia 

sistemului contemporan de învăţământ la scările acestor modificări, se cuvine a 

lega posibilităţile depăşirii contradicţiei cu cele două strategii alternative de 

organizare a învăţământului. Prima cale preconizată este strategia tradiţională de 

organizare a instruirii, care în principiu nu schimbă locul şi rolul omului în 

cadrul culturii, măsura sa de pregătire faţă de schimbările din viaţă. În ciuda 

tuturor încercărilor de modernizare şi perfecţionare ce survin, creşte acţiunea 

distructivă a rolului instituţiilor în raport cu personalitatea: înstrăinarea socială, 

îndepărtarea copiilor de valorile învăţământului. În acest sens, nu se asigură 

pregătirea faţă de schimbările pozitive ale societăţii. Instruirea inovatoare 
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creează un nou tip de proces instructiv-educativ, emancipând personalitatea 

pedagogului şi a elevului. 

 Majoritatea cercetătorilor înţeleg prin procesul inovator de instruire şi 

rezultatul acestei activităţi didactice, care stimulează introducerea schimbărilor 

în cultura existentă şi în mediul social. Acest tip de instruire, pe lângă 

menţinerea tradiţiilor existente, stimulează ecoul activ la situaţiile- problemă 

care apar atât în faţa fiecărei persoane, cât şi în faţa societăţii. 

 Deosebirea principală a instruirii inovatoare în cazul de faţă constă în 

reorientarea sensului şi ordinii organizării întregului proces instructiv şi anume: 

acordarea rolului principal pe parcursul tuturor etapelor de instruire, sarcinilor 

creative şi productive în detrimentul sarcinilor reproductive. Strategia instruirii 

inovatoare presupune mobilizarea tuturor rezervelor sociale, comunicative ale 

organizării şi autoreglării instruirii.Polifonia psihologică a activităţii intelectuale 

în procesul ei de formare determină inevitabil polifonia comunicaţiilor sociale – 

formă de organizare sistemică a interacţiunilor instructive ale pedagogului cu 

elevii, ale elevilor unii cu alţii. 

 Capacitatea de parteneriat cu semenii şi cu cei maturi serveşte drept 

indicator al formei superioare, dezvoltate de autoorganizare. O astfel de 

organizare a instruirii inovatoare contribuie la cultivarea individualităţii, la 

obţinerea autonomiei şi independenţei. Din punctul de vedere al rolului 

psihologic, o astfel de instruire dezvoltă personalitatea productivă 

,,Productivitatea înseamnă că omul se simte pe sine în calitate de forţă valabilă, 

el simţind unitatea cu forţele sale care nu sunt străine de el; cel mai important 

obiect al productivităţii este însăşi omul”. 

 În societate capătă o răspândire tot mai mare orientarea spre tipul 

inovator de instruire, în timp ce în instituţiile de învățământ predomină sistemul 

tradiţional de instruire şi educaţie. Această contradicţie explică, de altfel, lipsa 

de pregătire a societăţii faţă de ciocnirea cu noile situaţii ale vieţii sociale, lipsa 

capacității de a răspunde la timp la problemele ce apar – politice, economice, 

ecologice etc. Inovaţia, ca o caracteristică a procesului pedagogic, se referă nu 

numai la construcţia sa didactică, ci şi la rezultatul său social, la formarea 

psihologică a pedagogului. 

 Inovația este, în primul rând, deschiderea ,,transparentă” pentru altul, 

deosebit de cel propriu. Este vorba despre pregătirea şi capacitatea de a se 

raporta la poziţia sa nu ca la unica posibilă și unica adevărată.

 Conştientizarea subiectivismului propriu se dezvoltă pe parcursul 

întregii vieţi a omului; şi pe întreg parcursul său rămâne posibilitatea unor 

defecte psihologice de tipul ,,este punctul meu de vedere”. În acest caz nu este 

loc pentru descoperire, pentru comunicare și  dialog. 

 Colaborarea şi creaţia din procesul inovator presupun renunţarea la 

dictatul mentorului şi afirmarea unui nou tip de relaţii: cercetare comună, o 

analiză comună, orientare comună, analiza erorilor. Caracterul mixt în acest caz 

nu înseamnă renunţarea la punctul de vedere, ci acceptarea și unor puncte de 

vedere divergente. Activitatea inovatoare la înălţimea posibilităţilor ei este 
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chemată să se realizeze în dinamica ciocnirii şi îmbogăţirii reciproce a 

diferitelor poziţii. Dialogul, polifonia se prezintă drept începuturi structurale ale 

activităţii inovatoare. Astfel, devine fundamentală metoda dialogului culturilor, 

ca o ,,unitate de idei” în diferite etape ale dezvoltării sale. Prin astfel de 

abordare apare posibilitatea pentru creaţie. Adevărul nu se naşte şi nu se află în 

capul unui anumit om, el se naşte între oameni, care descoperă adevărul în 

comun prin procesul dialogului. 

 Dialogul culturilor este adecvat mentalităţii contemporane, reieşind din 

aceasta că orice instruire trebuie să fie intenţionată, ca un liant al diferitelor 

logici istorice existente, culturi, moduri de înţelegere. Esenţa dezvoltării 

individuale nu constă în înlocuirea unei trepte cu alta, nu înlocuirea unei lumi 

închise, ci presupune un dialog mai bogat al diferitelor voci. Sarcina de instruire 

în acest context este dublă: pe de o parte, de a întări, de a dezvolta tipul de 

mentalitate propriu categoriei de vârstă, poziţiei, viziunii despre lume. Ambii 

parteneri de dialog devin pe rând învăţători unul altuia, soluţionând problema 

schimbării unul de pe poziţia cunoştinţelor teoretice, academice, altul de pe 

poziţia cunoştinţelor aplicative.  

 Aceste genuri de modificări au ca rezultat un nou tip de organizare a 

sferei motivaţionale a personalităţii. Pedagogul obţine un spectru larg de 

motive, care stimulează cunoaşterea şi activitatea ştiinţifică. Dar cea mai 

importantă transformare, al cărei purtător este pedagogul-inovator, este 

capacitatea de formare a noii poziţii a personalităţii în raport cu lumea, cu ştiinţa 

pedagogică, faţă de sine. El se eliberează de pretenţiile autoritare asupra 

unicului punct de vedere, se deschide întregii bogăţii a formelor experienţei 

pedagogice. Noul tip de comunicare va ajuta la umanizarea relaţiilor, la 

însuşirea diferitelor tipuri de cunoaştere, principii şi moduri de gândire 

metadisciplinară. În posibilităţile depăşirii rigidităţii gândirii prin intermediul 

creaţiei, instruirea inovatoare acordă un sprijin apariţiei noului tip şi a noii 

poziţii a profesorului-inovator. 

 Următorul aspect al principiului inovator este deschiderea profesorului 

faţă de cultură şi societate. Acesta tinde să influențeze realitatea și modurile de 

soluţionare a problemelor. Un rol important îl joacă, de asemenea, caracterul 

deschis al ,,eului” său, al lumii sale interne. Mediul școlar se organizează astfel 

încât să contribuie la formarea personalității în sensul autodezvoltării. 

 Modificarea rolului relativ al inovaţiei şi tradiţiei în structura educației 

presupune modificarea tipului de relaţii dintre generaţii, dintre profesori şi elevi. 

Aceste relaţii îşi pierd caracterul de impunere, de supunere puterii tradiţiei. Ele 

nu pot fi altceva decât relaţii de cooperare, reglare reciprocă, ajutor reciproc al 

celor egali. În legătură cu acestea, putem evidenţia rolul crescând al poziţiei 

active de creaţie a generaţiei tinere în domeniul relaţiilor sociale, a iniţiativelor 

lor de organizare  a realităţii pedagogice. 

 Într-o concepţie elaborată a instruirii inovatoare a viitorilor profesori, 

intră următoarele   funcţii și calități: 
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 - analiza conştientă a activităţii profesionale pe baza motivelor şi 

dispoziţiilor; 

 - problematizarea realităţii; 

 - atitudinea critică faţă de normative; 

 - reflectare şi construirea sistemului de sensuri (crearea sensului); 

 - caracterul deschis faţă de noutăţile profesionale; 

 - atitudinea creativă transformatoare faţă de lume, ieşirea din hotarele 

normativităţii existente; 

 - tendinţa spre autorealizare, de implementare în realitatea profesională 

a intenţiilor şi a modului său de viaţă; 

  

 În prezent se accentuează, în sistemul pedagogic, pregătirea viitorului 

profesor pentru a aduce o contribuţie la înnoirea instituţiilor. În legătură cu 

aceasta este necesar ca în organizarea instruirii în instituţiile de învăţământ 

(superior), sarcina didactică de cercetare să coreleze pozitiv cu realitatea 

existentă în școli, cu schimbările permanente pe care câmpul educațional le 

presupune.. 
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