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Introducere 

 
Cu prilejul sărbătorii a 22 de ani de la înființare, la data de 2 noiembrie 

2019, 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. 

În 2019, Zilele liceului au fost sărbătorite printr-o activitate de amploare 

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

lansarea primului număr al revistei de istorie Analele Liceului „Vasile Conta” 

Târgu-Neamț, dezbateri pe teme economice care au avut ca invitați 

reprezentanți ai mediului universitar și ai mediului de afaceri.  

Proiect educativ înscris în CAERI 2019, la poziția 1680, 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 mediul universitar, 

prof. univ. dr. Eugenia Harja de la Facultatea de Științe Economice din cadrul 

Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău din partea asociației 

„Proparentes”, pe doamna președinte Nadia Ghinea, alți colaboratori 
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instituționali: Biblioteca Orășenească, reprezentată de doamna director Lidia 

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

Ghica”, Școala Gerala „Ion Creangă”, 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 alocuțiunil

e 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 asimpozionului, 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; 

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. 
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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 

mai puțin de 300 de lucrări artistice realizate de către cei mici, plecând de la 

meșteșuguri tradiționale din zona Neamțului. 

În 2020, cea de a VIII -a ediție înscrisă în CAERI, la poziția    s-a 

desfăsurat îndirect dat fiind condițiile pandemice, lucrările la secțiunea 

Patrimoniu Economic fiind trimise pe e-mail. Din păcate la  secțiunea, 

Descoperă științele economice  nu au mai avut loc concursurile „Economia 

contează” și „Târgul firmelor de exercițiu” iar la secțiunea Patrimoniu Cultural 



6 

 

nu s-a mai desfășurat subsecțiunea Ard Dramatica. Cu speranța uneio revederi 

in situ în 2021, mulțumim tuturor participanților dar și partenerilor mass-media, 

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

Neamț și Florin Anegroaei -Radio MPlus și Neamț24.ro pentru promovarea 

activităților simpozionului. 
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DIMENSIUNILE CULTURII ORGANIZAŢIONALE ÎN 

ŞCOALA ROMÂNEASCĂ 

 
 

Prof. dr. Ioan-Romeo ROMAN 

Liceul „Vasile Conta” Târgu- Neamţ 

 
 

,,O cultură organizațională a succesului reprezintă mai mult decât o tehnică a 

managementului, este un mod de viață.” -Charles B. Dyger 

 

 

,,Cultura organizaţională – susţin specialiştii în management – 

este formată din totalitatea strategiilor, tehnicilor şi modalităţilor prin 

care conducerea unei companii transmite angajaţilor regulile, normele şi 

sistemul de valori pe care doreşte să le implementeze” 1 . Cultura 

organizaţională capătă dimensiunile unei amprente unice, specifice 

fiecărei organizaţii, recunoscută şi acceptată de angajaţi. Prin cultura 

organizaţională, aceştia înţeleg cum trebuie acţionat, cum sunt rezolvate 

sarcinile de muncă şi problemele ivite şi în ce manieră sunt soluţionate 

conflictele.  

Practic, cultura organizaţională cuprinde ansamblul convingerilor 

şi reacţiilor acceptate, personalităţile ce sunt identificate prin organizaţie, 

realizările, limitările, normele şi regulile care se adoptă. 

Desigur, dintr-o altă perspectivă, cultura organizaţională nu se 

limitează doar la  comportamentul angajaţilor, ci vizează totalitatea 

valorilor interne, normelor şi credinţelor care guvernează interacţiunile 

membrilor entităţii, între ei, şi cu exteriorul. 

Astfel, cultura organizaţională se defineşte prin ansamblul „de 

simboluri, ceremonii, mituri, valori de bază, convingeri, credinţe, 

filosofii, ideologii, aşteptări, atitudini, norme, tradiţii ale unei organizaţii 

şi ale membrilor săi”2.  

Toate aceste componente care definesc cultura organizaţională 

sunt influenţate de istoria şi tradiţiile organizaţiei, de tehnologia şi 

situaţia sa actuală, de exigenţa managementului şi profilul angajaţilor etc.  

                                                 
1 I. Cetină, R. Brandabur, M. Constantinescu  – Marketingul serviciilor, Editura Uranus, 

Bucureşti, 2006, pag.223. 
2 P. Petrescu, L. Şirian – Management educaţional, Editura ,,Dacia”, Cluj Napoca 2008, 

pag. 145. 



10 

 

Dezvoltarea unei culturi organizaţionale izvorăşte din faptul că 

trăind împreună, o perioadă mai lungă de timp, un grup de oameni vor 

împărtăşi aceleaşi valori şi opinii cu privire la ceea ce este bine sau rău, 

real sau fals, potrivit sau impropriu etc.3 

 Cultura organizaţională este transmisă de reprezentanţii 

organizaţiei cu multă convingere, atât manifest, prin comportamente 

asumate, cât şi prin intermediul mesajelor publice (misiune, viziune, 

logo, stemă, slogan), către noii membrii, aceştia urmând să o perceapă ca 

validă. Stabilitatea culturii organizaţionale este, poate, singura sa 

caracteristică nescrisă. Transmiterea ”culturii organizaţionale la noii 

membri permite testarea, ratificarea şi validarea acesteia”4  

Cultura organizaţională exprimă un „nivel de sănătate 

organizaţională”5 care depinde de eficienţa acţiunilor sale evaluabile în 

condiţii sociale de sistem deschis, caracterizat prin: 

●capacitate de interacţiune cu mediul; 

●capacitate de valorificare a entropiei; 

●capacitate de rezolvare a conflictelor interne; 

●capacitate de funcţionare autonomă; 

●capacitate de autoreglare la nivel de conexiune inversă cu scop de: 

corecţie, ameliorare, ajustare, restructurare, reformare. 

În cazul unităţilor de învăţământ preuniversitar, sănătatea 

organizaţională permite adaptarea pedagogică rapidă şi multiplă a şcolii 

la finalităţile şi condiţiile sistemului social, instituţionalizate prin norme 

axiologice validate pe termen scurt, mediu şi lung. „Specificul culturii 

organizaţiei şcolare – consideră pedagogii – este condiţionat de contextul 

intern şi extern în care are loc activitatea specifică – educaţia realizată la 

nivelul sistemului şi al procesului de învăţământ”6.  

   Contextul intern al organizaţiei educaţionale este caracterizat de: 

orarul şi timpul alocat activităţilor şcolare (lecţii, ore de consiliere, 

consultaţii, activităţi extraşcolare etc.); 

resursele educaţionale disponibile (umane, didactico-materiale, 

informaţionale, financiare); 

                                                 
3 C. Brătianu  -  Antimanagement, în revista de Management şi Inginerie Economică, 

2003, nr. 4 
4 C. Tripon – Managementul resurselor umane. Note de curs, Universitatea Babeș-

Bolyai ,Cluj-Napoca, 2012, pag. 12 
5 S. Cristea – Managementul organizaţiei şcolare, Editura Didactică şi Pedagogică, RA, 

Bucureşti, 2004, pag. 58. 
6 S. Cristea – Specificul culturii organizaţiei şcolare, în revista Tribuna învăţământului, 

nr.989, 2-8 martie 2009. 
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formele de organizare a activităţilor desfăşurate (frontal, pe grupe sau 

individual); 

stilurile didactice specifice cadrelor didactice. 

 Contextul extern priveşte relaţiile dintre sistemul de învăţământ şi 

subsistemele sale sociale globale ce determină nivelul şi domeniile 

cunoaşterii umane şi al comportamentelor psihosociale. Astfel, 

„organizaţiile sunt influenţate şi de mediul în care ele şi membrii lor s-au 

format şi trăiesc, de culturile cu care interferează”7 şi de trendul socio-

economic determinat de societate la un moment dat. 

Cultura organizaţională a şcolii are ca surse principale fondatorii acesteia, 

formele de organizare a activităţilor educaţionale, istoria şi psihologia ei8: 

 Fondatorii îşi impun modelul de gândire în organizaţie în funcţie 

de perioada la care aceasta ia fiinţă: Spiru Haret, cu reformele 

învăţământului din secolul al XIX-lea, marile modele educaţionale 

europene din secolul al XX-lea (I.C. Petrescu, Nicolae Iorga, Dimitrie 

Gusti, Ştefan Bârsănescu, Stanciu Stoian, Mihai Ralea ş.a.), care au 

orientat şcolile spre elitism şi învăţământ de performanţă. Acest tip de 

organizaţii educaţionale impun un anumit ”preţ”, exprimat prin exigenţă, 

rigoare, seriozitate, profesionalism, pe care cadrele didactice şi elevii vor 

trebui să-l plătească. 

 Formele de organizare a şcolii pot fi analizate pe mai multe 

niveluri. Astfel, putem vorbi despre organizarea administrativă a şcolii, 

serviciile şi compartimentele de lucru, şi despre organizarea pedagogică, 

şi ne referim la structura comisiilor existente la un moment dat. În acelaşi 

perimetru de analiză, putem vorbi despre oferta educaţională a şcolii 

(nivelul de învăţământ, filiera, profilul, specializările, calificările), tipul 

de învăţământ furnizat (zi, seral, frecvenţă redusă), filosofia construcţiei 

orarului, tipurile de proiecte şi programe implementate şi chiar, privind 

analitic, putem ajunge până la tipul de strategii didactice utilizate de 

profesori în activitatea didactică (formele de organizare a lecţiilor: 

frontal, pe grupe de elevi sau individuală), metodele şi resursele utilizate 

etc. 

Istoria şcolii se descrie prin performanţele şi prestigiul 

absolvenţilor, înregistrate la nivel naţional şi internaţional în diferite 

domenii ale vieţii economico-sociale, prin produsele proprii organizaţiei 

educaţionale, recunoscute în lumea pedagogică, prin galeriile sale de 

                                                 
7 M. Preda  – Comportament organizaţional  - Teorii, exerciţii, studii de caz, Editura 

Polirom Iaşi, 2008, pag. 46. 
8 C. Dumitru, S. Ionescu  - Managementul organizaţiei, Editura Cartea Universitară, 

Bucureşti, 2004, pag. 109. 
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cadre didactice, incluse în rândul marilor dascăli de şcoală şi prin 

rezultatele curente. La modă sunt, acum, comunităţile/reţelele alumni. 

 Psihologia organizaţiei şcolare derivă din toate cele de mai sus, 

concretizându-se practic în conştiinţa de grup şi în atmosfera intelectuală 

a membrilor, recunoscute la nivelul pieţei educaţionale.  

Cultura organizaţională influenţează comportamentele 

managerilor şi personalului prin gradul de adeziune al acestora la valorile 

şi obiectivele organizaţiei şi explică diferenţele de calitate în educaţia 

furnizată. Cu cât adeziunea personalului didactic, personalului didactic 

auxiliar şi personalului nedidactic este mai pronunţată, cu atât 

comportamentul lor este mai creativ iar obiectivele şcolii sunt mai 

ambiţioase.  

Putem vorbi, în acest sens, de modelarea comportamentului 

personalului şcolii prin cultura organizaţională. 

Funcţia profesională a organizaţiei şcolare este determinată de 

însuşi procesul de realizare al educaţiei, de formare şi dezvoltare 

permanentă a elevilor. Expresia funcţiei profesionale însumează sarcinile 

cadrului didactic, văzut ca organizator al procesului de învăţământ, ca 

educator (model, partener şi sfătuitor al elevilor), ca partener al educaţiei 

(artizan al relaţiilor dintre educaţia formală, nonformală şi informală) şi 

membru al corpului profesional, aflat într-o strânsă dependenţă cu 

colegii, managerii şcolari şi ceilalţi factori educaţionali. 

 Funcţia civică este expresia activităţilor aflate la interfaţa cu 

beneficiarii educaţiei, elevii, părinţii şi comunitatea, preocuparea pentru 

dezvoltarea cetăţeanului adaptabil la exigenţele diferitelor medii sociale 

şi comunitare. Permanentizarea unor proiecte şi programe civice derulate 

de o şcoală de-a lungul timpului, comportamentele şi ritualurile 

împământenite, uniforma şcolara sau alte simboluri care diferenţiază 

elevii/personalul şcolii pot constitui componente ale funcţiei civice. 

 Funcţia de cunoaştere cuprinde activităţile desfăşurate la nivelul 

dimensiunii ştiinţifice, concepute intelectual, moral şi estetic, şi cele de 

cultură pedagogică specifice mediului şcolar, prin intermediul cărora se 

doresc, odată cu aplicarea conceptelor ştiinţifice, o serie de schimbări ale 

comportamentelor şi nivelului de cunoaştere ale elevilor.  

Deşi în managementul organizaţiilor economice s-a dovedit 

importanţa culturii organizaţionale, în educaţie puţini sunt cei care 

reuşesc să folosească acest element de patrimoniu, în primul rând datorită 

dificultăţilor de utilizare a instrumentelor de planificare strategică. 

Înţelegerea culturii organizaţionale este esenţială în condiţiile adaptării 

continue la schimbările mediului. Schimbările din organizaţia şcolară pot 
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conduce spre o serie de restructurări percepute de angajaţi ca factori de 

stres, şi sunt privite cu teamă şi respingere. 

O cultură organizaţională solidă, asumată de angajaţi, contribuie 

la înţelegerea şi interpretarea misiunii şi viziunii prin care organizaţia 

doreşte să-şi atingă obiectivele, să rezolve problemele sociale, fiecare 

membru găsindu-şi astfel locul în funcţie de pregătire şi ataşamentul la 

valorile promovate.  

De multe ori constatăm, cu tristeţe, că organizarea socială a şcolii, 

curentele ”pozitiviste” manifestate în raport cu anumite discipline 

şcolare, imobilitatea la schimbările pieţei afectează gradul de implicare al 

profesorilor şi diminuează performanţele elevilor, vizavi de 

caracteristicile culturii organizaţionale. Pornind de la această constatare, 

identificăm două tipuri de şcoli9:  

●şcoli în „mişcare dinamică”; 

●şcoli aflate „în stagnare”.  

În şcolile aflate în „mişcare dinamică”, cadrele didactice sunt 

animate de valori didactice superioare, au sentimentul împlinii 

profesionale, ataşamentul lor faţă de valorile organizaţiei şcolare fiind 

întreţinut de calitatea relaţiilor interumane şi de condiţiile superioare de 

lucru. Cadrele didactice din şcolile aflate „în stagnare” sunt interesate, 

mai degrabă, de realizarea strictă a sarcinilor de lucru, fiind constrânse să 

respecte întocmai rigorile profesionale impuse prin regulamente şi 

proceduri. Această limitare a libertăţii de acţiune se materializează printr-

o atitudine defensivă. 

Aceste argumente au condus la elaborarea un set de caracteristici 

pentru cele două tipuri de şcoli, după cum urmează10 : 

 

Tabelul 1. Culturile de lucru din şcoli (”School improvement in an era of 

change” - David Hopkins, Mel Ainscow and Mel West, London, Cassell, 

1994, pag, 104) 

Şcoală aflată ”în stagnare” Şcoală aflată în ”mişcare 

dinamică” 

Grad scăzut de consens Grad înalt de consens 

Incertitudine din partea pedagogilor Certitudine din partea pedagogilor 

Grad scăzut de dăruire Grad înalt de dăruire 

                                                 
9 S. Rosenholtz – Teacher’s WorkPlace: the Social Organization of Schools,  New 

York, Longman, 1989 
10  D. Hopkins, M. Ainscow, M. West - School improvement in an era of change, 

London: Cassell, 1994. 
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Izolare Coeziune 

Individualizare Colaborare 

Instruire mărginită Instruire îmbogăţită 

  

Tabelul 2. Patru forme de expresie a culturii şcolii  

(”School improvement in an era of change” - David Hopkins, Mel 

Ainscow and Mel West, London, Cassell, 1994, pag, 123) 

                               

Rezultate 

Proces 

Ineficiență< >Eficiență 

Dinamică 

∧ 

∨ 
Statică 

„în căutare” 

 

„în mișcare” 

„în stagnare” „în plimbare” 

 

Astfel, şcolile „deschise”, cum le-am numit noi, situate între cele 

două categorii anterior menţionate, sunt caracterizate de un management 

colaborativ, orientat către creativitate şi inovare. Chiar dacă, mai 

identificăm şi o anumită rezistenţă manifestată de către unele dintre 

cadrele didactice, la nivelul şcolii, constatăm existenţa unor evoluţii 

pozitive şi chiar valoroase. Practic, prin implementarea unor proiecte cu 

finanţare europeană, deschiderea şcolii către comunitate, realizarea de 

parteneriate cu organizaţii neguvernamentale, considerarea elevilor ca 

parteneri ai educaţiei şi implicarea părinţilor în procesul educativ şcoala 

face paşi reali în drumul către ceea ce defineşte o şcoală ”dinamică”. 

Analizând tabelul 2, constatăm că David Hopkins ne propune 

patru tipuri de şcoli, în funcţie de caracteristicile proceselor şi rezultatelor 

determinate, după cum urmează: 

►şcolile aflate „în căutare”, caracterizează majoritatea şcolilor 

preuniversitare din România. Acestea se află într-un proces inovativ 

continuu. Chiar dacă mai  identificăm în portofoliul acţiunilor lor şi 

activităţi improprii tipului de şcoală, (profilului, nivelului de şcolarizare, 

domeniului ştiinţific etc.) cele mai multe dintre acestea pot conduce la 

schimbări pozitive ale opticii manageriale şi ale mentalului colectiv. 

►şcolile aflate ”în stagnare” sunt unităţile şcolare care nu au reuşit să se 

reinventeze în ultimii ani. Vorbim, adesea, despre şcoli agricole sau licee 

ale căror profiluri nu mai au acoperire economică, rămân imobilizate în 

trecutul lor, şi nu întreprind eforturi pentru a găsi soluţii de supravieţuire. 

Numărul elevilor este în scădere abruptă, iar rezultatele la examenele 
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naţionale sunt dezamăgitoare, neexistând la nivel managerial nicio 

diferenţă între  dezvoltare şi menţinere. 

►şcolile aflate „în plimbare” sunt caracterizate de o mobilitate redusă în 

ceea ce priveşte schimbarea. Ele îşi promovează succesele înregistrate 

de-a lungul timpului, se mândresc cu stabilitatea oferită cadrelor 

didactice şi reuşesc să atragă, fără prea multe eforturi, elevi cu 

performanţe înalte de la alte şcoli.  

►şcolile „dinamice”, după cum am prezentat şi mai sus, sunt acele şcoli 

care reuşesc să obţină un amestec sănătos între schimbare şi stabilitate, 

menţinere şi dezvoltare echilibrată. Ele anticipează piaţa educaţională, 

promovează noi specializări, îşi adaptează curriculumul şcolar la nevoile 

elevilor. Foarte interesant este faptul că adaptarea dinamică la piaţa 

educaţiei şi a muncii se realizează într-un permanent echilibru cu 

tradiţiile şi cultura lor. 

Ca o concluzie la cele prezentate mai sus, considerăm cultura 

organizaţională a şcolii preuniversitare ca fiind un factor ce poate 

conduce la succesul sau eşecul cadrelor didactice şi absolvenţilor pe piaţa 

educaţională sau a muncii, deoarece contribuie la „satisfacerea a două 

mari necesităţi sau probleme ale organizaţiei, respectiv supravieţuirea 

grupului sau adaptarea la mediul extern şi integrarea internă, care în 

practică se intercondiţionează” 11 . Succesul organizaţiei şcolare se 

bazează pe o cultură organizaţională construită pe valori bine definite, 

atât în ceea ce priveşte competenţa profesională şi performanţa 

rezultatelor, cât şi în privinţa grijii faţă de oameni, a spiritului de echipă, 

a dezvoltării personale.  

Astfel, orice organizaţie şcolară îşi proiectează documentele de 

management predictiv bazându-se pe strategii şi tactici care să elimine 

incertitudinea. Practic, aceste documente  definesc comportamentul unui 

manager, indiferent de domeniul de activitate, pe o piaţă concurenţială. 

Putem vorbi, astfel, de unităţi de învăţământ care au tendinţa de a încerca 

să controleze viitorul prin implementarea unor reguli care să manifeste 

intoleranţă faţă de imprevizibil (scăderea numărului de elevi, modificarea 

ofertei şcolare/ profile/ specializări/ calificări etc), acele şcoli deschise, 

cum le-am numit noi. 

Evident, abordarea unor astfel de aspecte depăşeşte aria acestui 

articol. Totuşi, trebuie apreciat că în conducerea unei organizaţii ”pentru 

mâine” decizia va reveni unui ”manager antreprenor”, numărul unor 

astfel de conducători de şcoli fiind, în România, destul de mic.  

                                                 
11  Gh. Gh. Ionescu, A. Toma – Cultura organizaţională şi managementul 

tranziţiei, Editura Economică, Bucureşti, 2001, pag. 178. 
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Managementul şcolar promovat în Statele Unite ale Americii prezintă un 

pronunţat pragmatism, punând accent pe maximizarea rezultatelor 

şcolare, eficienţa organizaţională şi creşterea ratei de inserţie a 

absolvenţilor pe piaţa şcolară din aval şi pe piaţa muncii. Suntem la un 

pas de ei... şi ce pas!? 
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Limbajul trupului 
 

Corpul este o sursă bogată de semnale cu privire la cine suntem și 

ceea ce simțim. Putem observa oglindirea unor emoții resimțite intens.12 

Trupul este însăși fiziologia, iar fiziologia e calea cea mai scurtă 

pe care o avem la dispoziție pentru a schimba rapid o stare interioară, o 

emoție și chiar o manieră de a gândi.13 

Corpul uman ,,vorbește” și uneori spune mai mult decât gura. 

Trupul rămâne cheia schimbărilor mentale și emoționale. Fiecare aspect 

al comunicării noastre față în față cu alte persoane este influențat de 

limbajul trupului.14 

Definim ca limbaj al corpului orice factor implicat în fenomenul 

de comunicare, care nu are o legătură directă cu scrisul și vorbirea. Dintre 

acești factori putem enumera gesturile dar și distanța care ne separă unul 

de celălalt, postura globală de ansamblu, precum și accesoriile create de 

om: îmbrăcămintea, bijuteriile, pantofii.15 

Limbajul trupului, asemenea oricărui alt limbaj, constă din cuvinte, 

propoziții și o anumită punctuație. Fiecare gest este asemenea unui 

cuvânt, iar un cuvânt poate avea mai multe înțelesuri. Gesturile sosesc 

grupate în ,,propoziții” și transmit neîncetat adevărul despre sentimentele 

și atitudinile persoanei în cauză.16 

                                                 
12 Reiman, T. (2010), Limbajul trupului. Cum să ai succes atât în planul profesional cât 

și în cel personal, Editura Curtea Veche, București, p.151. 
13 Prutianu, Șt., (2005), Antrenamentul abilităților de comunicare. Limbaje ascunse, 

Editura Polirom, Iași, p. 249. 
14 Hartley, M (2005), Limbajul trupului la serviciu, Editura Polirom, Iași, p.11. 
15  Duvernois, I., (2016), Limbajul corpului. Atenție, gesturile vorbesc pentru noi!, 

Editura Niculescu, București, p.16. 
16 Pease, A., (1997), Limbajul trupului, Editura Polimark, București, p. 14. 
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Limbajul trupului reprezintă suma tuturor semnalelor pe care le 

emitem pentru a-i ajuta pe alții să ia decizii.17 

Indiferent dacă ne place sau nu, toţi ne confruntăm cu indicatori 

comportamentali. Un număr enorm de indicatori este generat ori de câte 

ori interacţionăm cu oamenii şi chiar şi atunci când rămânem tăcuţi în 

compania lor. Unii dintre aceştia se află sub controlul nostru: sunt cei pe 

care îi folosim pentru a prezenta o anumită imagine despre noi.  

Indicatorii comportamentali din viaţa de zi cu zi au un conţinut 

ridicat de informaţie. Felul în care stăm când vorbim cu cineva, felul în 

care ne mişcăm picioarele, mâinile, ochii şi sprâncenele, spun multe 

despre gradul de implicare în conversaţie şi despre atitudinea 

fundamentală faţă de celălalt. Toate acestea afectează şi modul în care 

vorbim cu partenerul şi frecvenţa cu care suntem întrerupţi.18 

Limbajul trupului transmite mesaje mai uşor şi mai rapid decât 

cuvântul. Este vorba de comunicare cea mai răspândită în lumea 

plantelor, animalelor, ca şi a oamenilor. De exemplu, în limbajul trupului, 

gestul de a mişca buzele poate semnifica nervozitate şi disconfort.19 

Limbajul trupului are întotdeauna valoarea comunicativă. Mesajele 

există permanent dar nu pot fi citite întotdeauna cu precizie şi la timp.  

Orice grabă în interpretarea semnelor izolate sau ambigue emise de 

trup poate conduce la concluzii false. Adesea, în graba noastră de a le 

descifra, comitem erori grave de interpretare. Limbajul trupului este 

confuz şi nesigur. Este greu să deosebim semnalele aroganţei de ale 

timidităţii. Este rar să putem “citi” pe cineva dintr-o privire. Limbajul 

trupului rămâne oarecum independent de interlocutor şi permite 

transmiterea unor mesaje în timp ce acesta vorbeşte, scrie, sau afişează un 

comportament neutru. De exemplu, fără a întrerupe în mod explicit 

vorbitorul, îl putem totuşi descuraja manifestând o nedumerire politicoasă 

în expresia feţei şi clătinând capul orizontal. Din contră, îl putem încuraja 

să continue printr-un zâmbet sau un semn aprobator, făcut prin clătinarea 

verticală a capului. Puterea şi eficacitatea mesajului trupului vin din 

subtilitatea sa.  

 

 

                                                 
17 Druckman, D., Rozelle R., (1982), Nonverbal Communication Calif, Beverly Hills, p. 

345. 
18  Collett, P., (2005), Cartea gesturilor. Cum putem citi gândurile oamenilor din 

acţiunile lor, Editura Trei, p.320. 
19 Prutianu, Șt., (2000), Manualul de comunicare și negociere în afaceri.Comunicarea, 

Editura Polirom, Iași, p.237. 
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Limbajul vestimentației 

 

Comunicarea nonverbală înseamnă și stilul vestimentar 

(machiajul, stilul hainelor). Cum te îmbraci într-o anumită situație, poate 

arăta și respectul pe care îl acorzi celor din jur. 20 

Vestimentația le oferă celor din jurul nostru posibilitatea de a-și 

forma o primă impresie despre noi. De exemplu hainele largi, blugi rupți, 

nonconformiste spun despre persoana care le poartă că este tânără, 

relaxată, în trend cu moda. Pentru cei care poartă ținute business se spune 

că sunt persoane intransigente, cu un statut social aparte și sobru care 

doresc să emane încredere și profesionalism. Există numeroase materiale 

de specialitate privind felul în care trebuie să se îmbrace angajatul, 

managerul, omul de afaceri. Îmbrăcămintea trebuie să fie adecvată 

muncii pe care o efectuăm. Uniformele de lucru au menirea de a indica 

slujba pe care o are cineva și puterea socială. Polițiștii și agenții de 

ordine, militarii, lucrătorii din sectorul medical sunt doar câteva exemple 

de tipuri de profesii în care uniforma comunică rolul și uneori statutul 

cuiva. Uniforma influențează comportamentul celui ce o poartă, dar și pe 

al celor cu care acesta vine în contact. Anumite locuri de muncă nu 

implică uniforme, dar au un cod vestimentar care impune anumite reguli.  

Acestea sunt de obicei, nescrise și se învață prin simpla observare 

a celor din jur. Stilurile acceptate de îmbrăcăminte variază de la un loc de 

muncă la altul. S-ar putea ca unele departamente să aibă propriul lor cod, 

probabil în funcție de natura muncii efectuate sau de vârsta celor 

implicați. Ideea unui stil de îmbrăcăminte care să aibă succes poate fi 

interpretat în două moduri. Primul are în vedere măsura în care hainele și 

înfățișarea cuiva se potrivesc cu o anumită slujbă și îl ajută să obțină 

performanțe în muncă, iar a doua ideea stilului vestimentar care atrage 

după sine succesul este legată de avansare și de promovare. Se ține cont 

totodată în alegerea vestimentației  și de zona geografică și condițiilor 

climaterice. Cultura popoarelor dictează stilul vestimentar abordat.  

Observăm diferenţe la nivelul veşmintelor popoarelor arabe, în 

raport cu portul popular tradiţional românesc. Mai mult, anumite 

elemente vestimentare pot sugera apartenenţa religioasă a unei persoane. 

De exemplu, musulmanii sunt uşor de recunoscut datorită veşmintelor 

tradiţionale precum hijab (un văl care acoperă părul), niqab (vălul care 

acoperă faţa, lăsând la vedere doar ochii) sau jilbab (un palton lung până 

în pământ). Un factor care a primit o atenție mare este influența nivelului 

de confort vestimentar perceput asupra performanței cognitive a 

                                                 
20 Cabin, P., Dortier, J.F. (2010), Comunicarea, Editura Polirom, Iași, p.13. 
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salariatului. Unele studii au arătat că stresul termic cauzat de o 

îmbrăcăminte neadecvată, poate afecta performanțele cognitive. Prin 

introducerea de stimuli de disconfort la nivelul pielii, cu distragere a 

atenției sale asociate, numărul de intrări cognitive în memorie pe termen 

scurt este scăzut.21 

Literatura are preferințe și percepții vestimentare la locul de 

muncă în rândul profesioniștilor care sunt deja angajați, consultanți de 

modă și manageri de resurse umane. Codurile de îmbrăcăminte sunt un 

element inerent al profesiilor care să permită o distincție vizuală directă 

între membrii și non-membrii unei organizații. Prin urmare, codurile 

vestimentare pot fi considerate ca fiind purtători importanți atât de 

comunicare organizațională cât și de identitate individuală, care va avea 

un rol esențial pentru profesii .22 

Oricare ar fi profesia, codul vestimentar permite o recunoaștere 

estetică, de multe ori prima impresie contează și pot influența procesul de 

angajare. Respectarea codurile vestimentare oferă "o declarație simbolică 

unde un individ va adera la normele de grup și rolurile standardizate unde 

își însușește abilitățile de grup esențiale și valorile"23 

Ținuta la locul de muncă servește ca un simbol pentru clienți. Atât 

la bărbați cât și la femei au indicat faptul că gradul de adecvare al 

hainelor a afectat calitatea performanței lor și starea de spirit a acestora la 

locul de muncă. S-a constatat că s-au găsit sentimente pozitive despre 

îmbrăcăminte pentru a spori percepția în sine a emoțiilor unei persoane, 

sociabilitate și competența la locul de muncă, în timp ce sentimentele 

negative despre hainele cuiva avut tendința de a reduce auto-percepții ale 

acestor atribute. 24 

Contează foarte mult cum ne îmbrăcăm, ce ținute abordăm pentru 

a reuși să avem parte de succes atât în viața personală cât și cea 

profesională. Comunicarea simbolică este reprezentată de modul în care 

ne îmbrăcăm şi de obiectele ce ne înconjoară, astfel, îmbrăcămintea, de 

exemplu, are o importanța comunicativă şi aceasta depinde de 

                                                 
21  Bell, R,Cardello A., V., Howard G. S.,(2005), Relationship Between Perceived 

Clothing Comfort and Exam Performance, University of California–Davis, p. 308-309. 
22  Yoann, B., Clémence, Aubert. T. (2013),  Dressing professional an aesthetic 

experience of professions, Society and Business Review,  Emerald Insight Paris, France,  

p. 257- 264. 
23  Joseph, N., Alex, N., (1972), The uniform a sociological perspective, American 

Journal of Sociology Vol.77, Nr. 4, p. 723. 
24  Joy V. Peluchette, Katherine K., (2007),  The Impact of Workplace Attire on 

Employee Self-Perceptions, Houman Resource  Development Quarterly, vol.18, nr.3, p. 

349. 
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vizibilitatea sa, prin faptul că hainele pot fi „citite” de la o distanță mai 

mare decât semnale transmise de limbajul trupului, și, deoarece hainele 

ne dau mesaje despre sex, statut social, etc., ele punându-ne într-o poziție 

de a adapta un anumit comportament mult mai devreme decât ar putea 

permite analiza de expresie a feței sau modul de exprimare. 

 

Limbajul timpului 

 

Societățile primitive percepeau timpul prin noțiuni simple, 

referitoare la începutul și sfârșitul unor sezoane, răsăritul și apusul 

soarelui, evoluțiile diferiților aștrii cerești. Pentru societățile moderne 

concepția asupra timpului  este mult mai complexă, manifestându-se două 

percepții contrastante, care se află la extreme. Potrivit uneia dintre 

percepții ,,timpul curge secvențial” într-o succesiune de minute, ore, zile, 

luni, ani, evenimentele succedându-se unele după altele. În culturile în 

care timpul se percepe secvențial, oameni sunt predispuși să aprecieze 

relațiile cauză-efect drept pentru care se dezvoltă anumite instrumente 

care să ajute în depistarea cauzelor.25 

Într-o altă percepție, timpul este imaginat ,,sincron” astfel că 

minutele unei ore se repetă, orele unei zile se repetă, zilele unei 

săptămâni se repetă, etc. În astfel de cultură oamenii consideră că trecutul 

prezentul și viitorul sunt perceptibile în fiecare moment, că prezentul 

prezintă trei dimensiuni, prezentul lucrurilor trecute, lucrurile prezente și 

prezentul lucrurilor viitoare. 

 

Tabel nr. 1 Particularități ale culturilor în care timpul se percepe 

SECVENȚIAL SINCRON 

Efectuarea de obicei a unei singure 

activități într-o anumită perioadă 

Efectuarea într-o perioadă a două 

sau a mai multor activități 

Timpul este sesizabil și măsurabil 

Întâlnirile sunt aproximative și 

subiective din punct de vedere al 

timpului 

Întâlnirile se programează cu 

exactitate și nu se întârzie la 

acestea 

Programările sunt de obicei 

subordonate relațiilor dintre 

oameni 

Relațiile dintre oameni sunt 

subordinate programului 

Preferința pentru situațiile în care 

predomină relațiile 

                                                 
25 Burduș, E., (2017), Management comparat internațional, Editura Pro Universitaria, 

Ediția a V-a, București, p.154. 
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Sursa: Burduș, E., (2017), Management comparat internațional, Editura 

Pro Universitaria, Ediția a V-a, București, p.155 

 

Dintre toate resursele pe care le au la dispoziție managerii pentru 

a-și desfășura în condiții bune activitatea, una singură este distribuită în 

mod egal: timpul.26 

Gestionarea timpului nu este o comoditate, este o adevărată 

provocare pentru piața forței de muncă, bunăstarea la locul de muncă și 

egalitatea tuturor în câmpul muncii. Pierderea controlului timpului este o 

sursă de consecințe negative în muncă, atât pentru angajat și angajator, 

iar in viață în afară de lucru, de asemenea. Timpul  prezintă următoarele 

particularități: nu poate fi înmagazinat sau stocat, orice am face timpul se 

consumă în același ritm: 60 min într-o oră, 24 ore pe zi, timpul neutilizat 

sau utilizat nerațional este irecuperabil. Timpul neocupat se simte mai 

mult decât timpul ocupat.27 

Stăpânirea timpului nu este o comoditate, este o adevărată 

provocare pentru piața forței de muncă, bunăstarea la locul de muncă și 

egalitatea tuturor în câmpul muncii.28 

În ziua de azi timpul s-a impus ca o problemă colectivă. Ritm 

accelerat, urgența, desincronizare socială, tempo-ul de tehnologie, 

armonizarea problemelor legate de timp și spațiu sunt probleme cu care 

se confruntă un număr tot mai mare de oameni. În cazul angajaților de 

sex feminin, problema nu este nouă; vremea a fost întotdeauna o 

preocupare esențială: lipsa de timp, probleme de reconciliere, programe, 

improvizație de zi cu zi, agendele supraîncărcate, sunt viața majorității 

femeilor de lucru, care au și responsabilități familiale. Femeile, din 

diferite motive, sunt mai afectate de neregula timpului de lucru. Cu toate 

acestea, tensiunile cresc între viața la locul de muncă și în afara locului 

de muncă. Prin urmare, este important să se întrebe ce s-a schimbat în 

organizarea muncii și / sau în viață în afară de muncă. Folosirea eficientă 

a timpului de lucru presupune prezența unor trăsături ca: memorie, 

flexibilitate, spirit de observație, capacitatea de a stabili priorități, 

priceperea de a contacta, întreține și cultiva relații amiabile, capacitate de 

efort. În funcție de modul în care fiecare își gestionează timpul său, 

                                                 
26 Ilie, S., Tanislav, C., (2016), Marketingul afacerilor, Editura Oscar Print, București, 

p. 27. 
27 Maister, D., (1985) The Psychology of Waiting Lines, in Czepiel, J.A., Soloman, M. 

and Surprenant, C.S. (Eds), The Service Encounter, Lexington Books, Lexington, MA, 

p. 85. 
28 Vendramin, P., (2007), Temps, rythmes de travail et conciliation des temps sociaux, 

Fondation travail Université Centre de Recherche Travail & Technologies, p. 7. 
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putem afirma că folosește această resursă pentru a comunica. Știința care 

se ocupă cu studiul limbajului timpului se numește cronemica. 

Timpul poate fi identificat ca fiind cea mai importantă sursă de 

stres. Organizarea defectuoasă a timpului poate avea efecte negative de 

durată asupra angajaților în particular și a întreprinderii în general. S-a 

demonstrat că există o legătură importantă de tip cauză-efect între stresul 

datorat timpului, a nemulțumirii pe plan profesional și o mulțime de 

afecțiuni cum ar fi hipertensiune arterială, nivelul ridicat al colesterolului, 

afecțiuni ale tubului digestiv, ulcere, gastrite, îmbătrânire prematură, etc. 

Managementul timpului urmărește de fapt modul în care fiecare 

dintre noi ne gestionăm timpul, atât pe plan profesional (organizarea 

activităților la locul de muncă) cât și pe plan personal. Pe termen scurt, 

apariția unui factor cauzator de stres poate fi benefică în atingerea 

obiectivelor personale. Astfel, a afla că examenul va avea loc mai 

devreme decât anticipai, poate deveni un stimul foarte motivator și 

eficient pentru ca să începi să te pregătești, ceea ce probabil nu ai fi făcut.  

În cazul unui management defectuos al timpului, fiecare persoană 

tinde să își accentueze comportamentul uzual. Chiar și așteptarea unui 

eveniment plăcut poate creea emoții sau distragerea atenției de la 

sarcinile de lucru. Teama, reprezintă un element major cauzator de stres 

la locul de muncă. 

Cele mai frecvente greșeli în ceea ce privește folosirea timpului în 

activitățile de muncă sunt: efectuarea mai multor sarcini simultan, 

considerând că va crește eficiența, accelerarea activităților ce sunt 

planificate a se desfășura pe o perioadă mai îndelungată, renunțarea la 

pauzele dintre activități, considerând că astfel se câștigă timp, grăbirea 

unor activități considerate mai puțin importante față de altele, prelungirea 

programului de lucru cu scopul finalizării activității începute sau pentru a 

impresiona, acordarea unei importanțe exagerate planificării și luării 

deciziei, în detrimentul activităților de muncă propiu-zise.29 

Din punct de vedere economic, orice activitate este marcată de un 

necesar de timp. Avem nevoie de timp pentru a gândi un proiect, pentru 

a-l elabora și realiza, pentru a produce, pentru a vinde, avem nevoie de 

timp pentru a convinge clienții sau pentru a negocia contracte 

avantajoase. 

Iată motivul pentru care auzim atât de des: ,,Timpul înseamnă 

bani.” 

 

                                                 
29 Deaconu, A., Podgoreanu, S., Rasca, L., (2004), Factorul uman și performanțele 

organizației, Editura ASE, București, p. 97. 
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Limbajul spațiului 

 

Spațiul presupune procese antropologice și psihologice 

fundamentale: raportarea la teritoriu, marcarea și posesia teritoriului, 

nevoia de spațiu personal și de intimitate.30 

Spațiul de lucru constituie unul din limbajele prin care se exprimă 

cultura organizațională. Birourile unui sediu social sunt amenajate pentru 

a arăta cum se vede compania pe ea însăși și cum vrea să apară în fața 

altora. Sunt în aceeași măsură emblemă și instrument. La fel noțiunea de 

acces la biroul unui șef se referă la costul psihologic necesar pentru a 

stabili o interacțiune cu un superior, proporțional cu tipul de dificultate 

presupus de accesul în biroul acestuia. Accesibilitatea unui spațiu e cu 

atât mai mare cu cât numărul barierelor psihologice e mai mic.31 

În funcție de spațiul personal stabilit de manager, de distanța pe 

care o alege față de interlocutor, de locul ales pentru birou, putem afla 

anumite lucruri despre personalitatea sa, stilul de conducere practicat. 

Studiul modului în care oamenii folosesc spațiul din jur, aranjează spațiul 

din încăperi, stabilesc distanța dintre ei se numește proxemica. Practica 

arată că fiecare om percepe spațiul în mod diferit și că există diferențe 

culturale privind folosirea spațiului: 

►distanța personală este zona apropiată 0,5 m- 0,8 m și zona îndepărtată 

0,7 m- 1,3m. Când oamenii simt că spațiul din zona lor personală se 

aglomerează, pot avea anumite reacții fizice- le va crește pulsul, iar o 

electroencefalogramă ar indica o activitate mai intensă a creierului; 

►distanța socială este zona apropiată 1,2 m- 2 m și zona îndepărtată 2 

m- 1,33,5 m. Sfera spațiului social este concretizată în distanța dintre 

întâlnirile de afaceri care se desfășoară în jurul unei mese; 

►distanța publică este zona apropiată 3,5 m- 8 m și zona îndepărtată mai 

mare de 8 m. Un exemplu cunoscut cu privire la această zonă ar fi spațiul 

dintre vorbitor și audiență la un congres politic sau cea dintre spectatorii 

din primul rând de la un concert și artistul de pe scenă. Politicienii și 

celebritățile sunt de obicei separați de mulțimi la această distanță: sunt 

destul de aproape de oameni ca să îi vadă și să fie văzuți, dar nu suficient 

de aproape pentru a-i atinge pe alții sau să fie atinși.32 

                                                 
30 Fischer, G.N. (1989), Psychologie des espaces de travail, Armand Colin, p.166. 
31 Cabin, P., Dortier, J.F., (2010), Comunicarea. Perspective actuale, Editura Polirom, 

Iași, p.166. 
32 Reiman, T., (2010), Limbajul trupului. Cum să ai succes atât în planul profesional cât 

și în cel personal, Editura Curtea Veche, București, p.157. 
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Pe măsură ce statutul nostru crește, la fel se întâmplă și cu 

fermitatea și suprafața teritoriului personal: de la firide și birouri, la 

apartamente pentru directori, de la apartamente obișnuite de bloc, la 

apartamente de lux, de la călătorii cu autobuzul la călătorii cu avionul la 

clasa business unde spațiile sunt mult mai largi. Folosim spațiul și 

mărimea pentru a arăta gradul de importanță. Birourile și locuințele 

spațioase, mașinile mari sunt considerate indicatori ai statutului social.  

Persoanele cărora le lipsește încrederea în sine încearcă să își 

micșoreze spațiul pe care îl ocupă, ca și cum și-ar cere scuze pentru 

prezența lor acolo, pe când cei ce doresc să impresioneze ocupă cât mai 

mult spațiu în jurul lor. Invadarea spațiului personal sau fizic poate fi 

supărătoare și , în cel mai rău caz, intimidantă. Uneori oamenii fac asta 

cu bună știință, ca o etalare a puterii. Percepția noastră despre spațiul pe 

care îl ocupăm noi și ceilalți este condiționată cultural și social. Prin 

arhitectură, prin amenajare, spațiul organizației reflectă atât funcționarea 

organizației, cât și valorile și regulile sale. Birourile sunt în mod clar 

amenajate și împărțite ân funcție de locul fiecărui angajat în piramida 

socială a organizației. Contrar unor declarații oficiale, care încearcă să 

arate că nu mai există o ierarhizare a spațiilor, amenajarea birourilor 

demonstrează această stratificare, după cum se vede din cifrele următoare 

legate de suprafața medie ocupată de: 

►directori de la 20 la 25 m2; 

►funcționari de la 10 la 18 m2; 

►secretare de la 6 la 14 m2. 

Amenajarea spațiilor deschise demonstrează, de asemenea, că 

organizarea spațiului este un instrument organizațional. 

 

Limbajul obiectelor 

 

Alegerea obiectelor personale contribuie la impresia pe care o 

poate crea o persoană. Tipul de celular, sunetul de apel, tipul de agendă 

sau de stilou, modul în care este decorat locul de muncă, precum și 

obiectele care sunt în mașină vor stârni anumite reacții din partea 

celorlalți.33 

Ochelarii pot fi un accesoriu excelent pentru o firmă de juriști sau 

de software, în general oamenii care poartă ochelari sunt catalogați ca 

fiind inteligenți. Dar totuși dacă se vrea să se sugereze spontaneitatea e 

mai bine să se poarte lentile de contact. Contextul va determina de 

                                                 
33 Hartley, M (2005),  Limbajul trupului la serviciu, Editura Polirom, Iași, p.39. 
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asemenea ce accesorii sunt reprezentative pentru grupul din care se face 

parte și care sunt potrivite. 

Un ceas este accesoriul perfect pentru cei care sunt în căutarea 

unei slujbe- comunică imediat faptul că vă puteți concentra pe termene-

limită. Nu e bine să purtați un ceas mai scump decât al persoanei care vă 

intervievează. 

Regula de bază pentru accesorii: ele trebuuie să completeze și nu 

să reducă mesajul general pe care vreți să îl transmiteți. 

          Design-ul este limbajul pe care societatea în care trăim îl  utilizează 

pentru a crea obiecte care reflectă obiectivele și valorile noastre. Acesta 

poate fi folosit într-o manieră cinică și manipulatoare sau într-o manieră 

creativă și sensibilă. Este un limbaj care ajută la definirea sau semnalarea 

a ceea ce constituie o valoare. Creează indicii vizuale și tactile care indică 

ceea ce este valoros sau lipsit de valoare. Acesta poate fi manipulat cu 

subtilitate și ingeniozitate, sau cu mâna grea a evidenţei, dar este cheia 

care ne permite să înțelegem lumea făcută de om. 

Cum funcţionează limbajul obiectelor care ne înconjoară? Ce 

relaţii îl leagă cu moda, luxul, publicitatea, arta, industria, cu istoria 

noastră personală și colectivă? Designerul este un artist sau un 

profesionist, este un meticulos ce rezolvă problemele sau un creator 

egocentric de obiecte inutile?  În toate manifestările sale, design-ul este 

ADN-ul societăţiii noastre. Dacă vrem să înțelegem natura lumii 

moderne, acest cod trebuie explorat.  

Obiectele vorbesc și, într-o lume sufocată de lucruri, zgomotul de 

fond a devenit atât de asurzitor încât este timpul pentru a cere un pic de 

liniște și a lăsa „lucrurile să vorbească”. 

Capitol cu capitol, pagină cu pagină, descoperim cu uimire că ne 

lipsește o serioasă și aprofundată cultură despre acest subiect, al 

limbajului obiectelor, cât de multă plăcere există în cunoașterea prin 

obiecte, cum putem să ne cultivăm propria noastră personalitate 

înconjurându-ne de obiecte în care ne putem recunoaşte și în care să 

încredințăm sarcina de a ne reprezenta.34  

 

Studiu strategic cu privire la limbajul nonverbal în carul farmaciei 

Ardealul, punct de lucru Piatra Neamț 

 

Scopul acestui studiu este de a argumenta concret particularitățile 

legate de limbajul nonverbal de a explora fenomenul de cod al limbajului 

trupului în cadrul farmaciei Ardealul. Cu toții știm instinctiv sau 

                                                 
34 Sudjyc, D. (2009), „Limbajul obiectelor”, Editura Laterza, p.288. 
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conștient ce înseamnă să abordezi diferite poziții în societate. Din 

moment ce vestimentația poate fi considerată ca fiind purtătoare de 

comunicare organizațională și limbajul trupului are un rol esențial în 

profesia exercitată. Adesea ne dăm seama de asta doar atunci când, într-o 

măsură sau alta, ne sunt înșelate așteptările. De asemenea, asociem 

înfățișarea oamenilor, postura trupului cu capacitățile lor și avem tendința 

să ne încredem în persoane al căror stil vestimentar denotă 

profesionalism. Această observare, are la bază studierea datelor 

informative cu privire la modul de utilizare și percepere al clienților și 

limbajul nonverbal al salariaților în cadrul farmaciei Ardealul, utilizând 

experimentul ca instrument principal de cercetare. 

 

Scurtă prezentare 

În anul 1993 compania de farmaceutice Ardealul a deschis în 

Piatra-Neamț prima farmacie. Performanțele acesteia a condus la o 

imagine de lider în cota de piață farmaceutică nemțeană, ajunsă la 7 

farmacii și o echipă de 145 de profesioniști medicali. Farmacia este un 

element important în îmbunătățirea stării de sănătate a populației.35 

Principala preocupare este calitatea serviciilor farmaceutice 

oferite. O consiliere de specialitate de bună calitate, un sfat bine dat sunt 

de o importanță primordială și, în acest sens, s-a împletit o selecție 

riguroasă la angajare cu o pregătire profesională continuă a membrilor 

echipei. De asemenea compania este lider pe piața internă în producția de 

pulberi pentru soluții și suspensii injectabile. 

Activitatea companiei este structurată și în jurul unui laborator de 

preparare medicamente-obținerea de produse finite în forme farmaceutice 

diverse (pulberi sterile pentru soluții și suspensii injectabile, capsule 

operculate, comprimate orale convenționale și filmate, unguente, geluri) 

Principalele direcții de interes ale companiei Ardealul în 

domeniul resurselor umane pot fi sintetizate astfel: 

►asigurarea unui personal calificat în toate sferele de activitate; 

►dezvoltarea și pregătirea continuă a personalului, unde angajații sunt în 

permanență încurajați să participe la instruiri, cursuri, seminarii; 

►reținerea personalului prin oferirea de pachete de recompensare 

competitive contribuind astfel la stabilitatea angajaților; 

►preocuparea pentru sănătatea și securitatea angajaților lucru ce denotă 

responsabilitate socială. 

Portofoliul companiei a fost dezvoltat în perioada 2009-2019 prin 

completarea gamei de medicamente cu prescripție de ultimă generație din 

                                                 
35 https://farmaciaardealul.ro/despre-noi/. 



29 

 

clasa antiinfecțioase, dar și prin aport de produse de înaltă valoare 

terapeutică din clase noi: medicamente destinate sistemului 

cardiovascular sau sistemului nervos central. Farmacia pune la dispoziția 

clienților o paletă largă de produse de la îngrijirea bebelușilor, unde s-a 

deschis o farmacie specială pentru ei Bebe Ardealul, în cartierul Precista 

al orașului până la îngrijirea și igiena corporală, îngrijirea tenului și a 

părului, articole pentru slăbit, terapie, naturiste, tehnică medicală și nu în 

ultimul rând medicamente cu prescripție și fără prescripție medicală.  

De remarcat este și faptul că, compania are încheiat contract cu 

CASS-ul, unde se pot elibera și rețete compensate pentru elevi, studenți și 

pensionari.  

 

Cultura organizațională- Limbajul culorilor 

Noul logo al companiei- un plus de culoarea verde și o curbă 

roșie, comunică la nivel vizual 

domeniul de activitate- sănătatea și 

transmite determinarea de a face mai 

mult pentru îmbunătățirea stării de 

sănătate a oamenilor, în concordanță cu 

misiunea îmbrățișată. Culoare roșie este un excelent polarizator al 

atenției dar și cea mai caldă culoare.Verdele este o simbolul sănătății, 

tinereții, vitalității și al prospețimii, folosit în special pentru produse 

medicale. Are efect înviorător datorită asocierii cu mediul înconjurător: 

simbolizează natura, pacea, viața, tinerețea și speranța. Este culoarea pe 

care ochiul o acceptă cel mai ușor și care poate îmbunătăți vederea. Are 

totodată și efect neutru asupra psihicului uman. 

Sloganul ,,Împreună pentru sănătate” subliniază dedicarea 

companiei sănătății populației. 

Misiunea este exprimată astfel:,,Facem medicamentele valoroase 

mult mai accesibile și un mijloc de îngrijire a sănătății pentru pacienți.” 

Ea este în consonanță cu ceea ce se declară ca viziune:,,Suntem cinstiți 

umani și preocupați de modernizarea activității și produselor noastre. 

Credem că un medicament valoros nu este neapărat unul scump ci din 

contră unul pe care oamenii să și-l poată permite și care ne aduce un 

câștig rezonabil..” 

 

Concurența 

Odată cu dezvoltarea acestui sector, putem spune că Ardealul are 

o concurență acerbă reprezentată de lanțurile de  farmacii precum: Dona, 

Sensiblue, Catena, Ropharma, Hortensis, Farmavit, Bradu. Forțele pe 
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această filieră sunt relativ scăzute în situația în care Ardealul este lider de 

piață în regiune, tocmai datorită prețurilor accesibile, a reducerilor oferite 

clienților (8% pentru cadre didactice, 90% pentru copii de până la 10 ani) 

dar și  a numărului ridicat de puncte de lucru. 

 

Instrumentul de cercetare metodologică- experimentul cu un singur 

factor (variabile dependente, independente, unități de observare, 

eșantion experimental) - Limbajul  trupului 

 Metoda experimentul în studierea limbajului trupului salariaților 

din cadrul farmaciei Ardealul a fost utilizată cu scopul de a se dori 

cunoașterea relației cauză (postura trupului, mimica feței)- efect 

(atragerea clienților, volumul vânzărilor).  

  Pentru realizarea experimentului a fost implicat un efort de 

cercetare deosebit. Experimentul propus se desfășoară pe teren, într-un 

mediu deschis, controlat, în cadrul real al activității economice. În acest 

context rezultatele obținute vor avea un grad ridicat de încredere și 

costuri acceptabile.  

Selectarea clienților cuprinși în eșantion, s-a realizat aleator, prin 

metoda pasului mecanic, utilizând ca bază de eșantionare, un screening 

succesiv din cadrul celor care au pășit pragul farmaciei în perioada 

analizată. Se propune analizarea limbajului trupului salariaților din 

front-office la toate punctele de lucru Ardealul din orașul Piatra Neamț: 

Dărmănești Orion, Dărmănești Metalo, Blocul Turn, 1 Mai, Bebe 

Ardealul-Precista, Mărăței, Centru (unități de observare incluse în 

eșantionul experimental).  

Pentru ca experimentul să se poată desfășura în parametrii 

normali, s-a cerut acordul expres a diriginților de farmacii, implicate în 

studiu, cu asigurarea că acest proces nu va crea disfuncțiuni în activitatea 

zilnică a salariaților și nici nu vor crea neplăceri clienților care pășesc 

pragul farmaciilor. Menținerea factorului de influență sub un oarecare 

control este, fără discuție, condiția cel mai greu de realizat în cazul 

experimentelor din lumea reală, aceasta caracterizându-se tocmai prin 

variabilitate. Gradul de artificialitate pentru experimentul de teren este 

scăzut, informațiile specifice sunt numeroase, validitatea rezultatelor este 

ridicată, iar timpul de obținere al informațiilor este lung. 

Experimentul propus întrunește următoarele condiții: implică doar 

un factor- fluxul de clienți ridicat sau scăzut la farmaciști, iar costurile pe 

care le presupun sunt mici, comparativ cu utilitatea informațiilor pe care 

le furnizează. 



31 

 

Unitățile experimentale sunt farmaciștii unităților de observare 

(6 farmacii la număr). Acestora li se aplică tratamentul experimental și 

măsurările corespunzătoare. 

Unitățile de control (martor) sunt farmaciștii din al 7-lea punct 

de lucru cărora nu li se aplică tratamentul experimental. 

În cadrul experimentului de marketing se analizează reacția 

clienților vizavi de limbajul trupului adoptat de farmaciști. În lectura 

,,limbajului trupului” este absolut necesar să verificăm ipoteza formulată 

pe baza percepției unor semne izolate, să controlăm dacă are întradevăr 

semnificația ce i se atribuie. Limbajul trupului exprimă atitudini pozitive 

sau negative, emoții și sentimente acționând la nivelul comunicării 

analogice. 

Se formulează ipoteza specifică din realitatea economică: 

farmacistul care are zilnic o figură senină, o atitudine deschisă cu 

clientul, o poziție în picioare fermă sigur pe el la propriu și la figurat are 

mai multe vânzări-variabilă dependentă de marketing, decât un farmacist 

care zilnic are fața plină de grimase, posacă, nemulțumirea citindu-se pe 

chip, iar poziția stând în picioare privește balansul, legănatul, agitația sau 

tremurul, semnalând neliniște, teamă de responsabilitate, sau agitație 

interioară. 

 

Schema de tratament Înainte și După 

Presupunem ca factorul de marketing care ne interesează este 

modificarea expresiei feței farmacistului și poziția acestuia în picioare. 

Ceea ce dorim să aflăm este influența modificării percepției clienților 

asupra angajaților, dar și fluxul acestora la ghișeu.  

Schema procedurală ÎNAINTE-DUPĂ este urmată în acest scop 

de următoarele etape: 

Se constituie cele 7 unități experimentale, între care una servește 

ca martor: 

Se notează cu E (experimentale) punctele de lucru Dărmănești 

Orion, Dărmănești Metalo, Blocul Turn, 1 Mai, Bebe Ardealul-Precista, 

Mărăței; 

Se notează cu M (martor) punctul de lucru Centru. 

Se stabilesc 2 perioade de observare de timp egale, T1- luna martie 2019 

și T2- luna aprilie 2019, câte 6 ore pe zi, 1 oră pentru fiecare punct de 

lucru. Însumând 20 zile x 6 ore= 140 ore de cercetare pe unitatea 

experimentală/ lună, (280 ore pe 2 luni) respectiv 20 zile x 1 ore= 20 ore 

de cercetare pe unitatea martor/ lună,(40 ore pe două luni). Măsurătorile 
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se vor face asupra vânzărilor zilnice, săptămânale și lunare, însumând un 

total de 320 ore în cadrul experimentului. 

Schema de lucru preexperimentală cu grup de control experimental 

și martor se prezintă astfel:   

                                                                      V1( vânzări zilnice) 

E1     T1(martie 2019)                                             

                                                                                              V2( vânzări săptămânale) 

                                                                                                     V3(vânzări lunare) 

 

                                                                      V1( vânzări zilnice) 

E2     T1(martie 2019)                                             

                                                                                              V2( vânzări săptămânale) 

                                                                                                     V3(vânzări lunare) 

.......................................................................................................... 

E6     T1(martie 2019)                                                  V1( vânzări zilnice) 

                                                                    V2( vânzări săptămânale) 

                                                                                                      V3(vânzări lunare) 

M1     T1(martie 2019)                                               V1( vânzări zilnice) 

                                                                   V2( vânzări săptămânale) 

                                                                                                     V3(vânzări lunare) 

 

La sfârșitul perioadei T1V1 cea de mai înaintea aplicării factorului 

experimental- expresia feței, în una dintre punctele de lucru, expresia 

luminată a feței farmaciștilor este înlocuită cu grimase și încruntări.  

Aceste puncte de lucru  formează grupul experimental E. Ultimul 

punct de lucru este martor și acolo nu se introduce nici o schimbare. 

În perioada T2 luna aprilie, după aplicarea factorului 

experimental, se efectuează din nou măsurători,(volumul vânzărilor) în 

toate punctele de lucru : E7, E8,......... E12 și M2. 
Schema de lucru experimentală cu grup de control experimental și 

martor se prezintă astfel: 

 

                                                                      V1( vânzări zilnice) 

E7     T2(aprilie 2019)                                              V2(vânzări săptămânale) 

                                                                                                        V3(vânzări lunare) 

                                                                                           

                                                                      V1( vânzări zilnice) 

E8     T2(aprilie 2019)                                             

                                                                                              V2( vânzări săptămânale) 

                                                                                                     V3(vânzări lunare) 
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                                                                 V1( vânzări zilnice) 

E12     T2(aprilie 2019)                                            V2( vânzări săptămânale) 

                                                                  V3( vânzări lunare) 

                                                                                                     V1( vânzări zilnice) 

M2     T2(aprilie 2019)                                            V2( vânzări săptămânale) 

                                                                   V3( vânzări lunare) 

 

La sfârșitul perioadei T2, când dispunem de rezultatele tuturor 

măsurătorilor, trecem la reluarea comportamentului salariaților. Diferenta 

dintre cei doi factori experimentali evidențiează  fluxul de clienți și 

volumul vânzărilor în materie de medicamente. 
 

Tabel nr. 2 Schema de tratament ,,Înainte și După” 

 Grup 

experimental 

Grup 

martor 

Înainte T1 

Factorul(expresia feței farmaciștilor, poziția 

trupului în picioare fermă) 

E1, E2, E3, E4, 

E5, E6 

M1 

După T2 

Modificare(schimbarea feței expresiei, 

poziția trupului balansat)  

E7, E8, E9, 

E10, E11, E12 

M2 

 

Gradul de certitudine a rezultatelor experimentului este crescut 

întrucât avem la dispoziție 6 unități experimentale și una de control. 

Efectul stimulului se măsoară prin diferența volumului vânzărilor de 

medicamente dintre perioade, dar și unități experimentale și unitate de 

control,  între care una servește ca martor (control) și deci nu face 

obiectul tratamentelor experimentale, dar face obiectul  observării. În 

acest sens durata de experimentare este mult mai ridicată, întrucât este 

necesară prezența personală în mai multe puncte de lucru. Reacția 

clienților față de fiecare farmacist se traduce în volumul vânzărilor de 

medicamente zilnic, săptămânal și lunar. 

În tabelul de mai sus: 

E1-6  și E7-12 sunt măsurătorile efectuate pe grupul experimental înainte și 

respectiv, după aplicarea factorului experimental 

M1 și M2 sunt măsurători, similare și simultane, făcute pe grupul-martor. 

Diferența de volum vânzări medicamente și flux de clienți în cadrul 

grupului experimental va fi:  dE = 
𝐸7+𝐸8+𝐸9+𝐸10+𝐸11+𝐸12

6
- 

𝐸1+𝐸2+𝐸3+𝐸4+𝐸5+𝐸6

6
 



34 

 

Diferența posibilă în grupul martor va fi: dM = M2- M1 

Evaluarea propriu- zisă a efectului factorului- expresia feței 

farmaciștilor și poziția trupului în relația cu clienții va fi obținută prin 

diferența Δ= dE- dM.  

Acest tratament presupune o prelucrare statistică a datelor 

experimentale. 
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STUDIU DE CAZ PRIVIND PLĂȚILE CU CARDUL  ÎN 

ORAȘUL TÂRGU NEAMȚ 
 

 

prof. Radu-Mihail PINTILIE 

Liceul  „Vasile Conta” Târgu-Neamț 

 

 

 

Introducere 

 

Plata cu cardul nu mai reprezintă de mult o noutate în cadrul 

comerțului cu amănuntul din Romania. 

Folosirea POS-ului este reglementata de Legea 209/2016, 

cunoscută și ca „legea cash-back”. Ea a fost construită ca o modificare și 

completare a OUG 193/2002, privind introducerea sistemelor moderne de 

plată, și a intrat în vigoare din 1 ianuarie 2017. 

Ce prevede legea cash-back? 

Inițial, Legea 209/2016 prevedea ca firmele care desfășoară 

activități de comerț cu amănuntul și care înregistrează o cifră de afaceri 

anuală mai mare de 10.000 de euro echivalent în lei să accepte și plățile 

realizate cu carduri de debit sau de credit. 

Plățile cu cardul au făcut un salt înainte în anul 2020, datorită 

îngrijorările legate de răspândirea potențială a COVID-19. În țările din 

regiunile nordice ale EU, raportul de plată ale plăților cu cardul 

contacless a crescut de la aproximativ 57% la începutul lunii ianuarie, la 

75% din toate plățile efectuate cu cardul în magazin, la sfârșitul lunii 

octombrie a acestui an, potrivit datelor de la Nets.36 

Sunt târgnemțenii pregătiți să utilizeze forma de plată cu cardul? 

 

Tipuri de carduri existente în România în 2018 

 

Cardul bancar este un instrument modern de plată, netransmisibil, 

sub forma unei cartele dreptunghiulare din plastic. Cardul conține datele 

de identificare ale titularului (nume și prenume), numărul cardului, data 

emiterii/expirării, denumirea și sigla băncii emitente, codul CVV 

(destinat securității). Sunt trei mari categorii de carduri: de debit, de 

credit şi prepaid. 

                                                 
36 Mențiune inserată în noiembrie 2020 la corectura volumului Arsoeconomica. 
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1. Cardul de debit este tot mai răspândit şi a ajuns aproape în toate 

portofelele angajaților, studenților şi pensionarilor care îşi doresc să îşi 

administreze banii simplu şi uşor. 

Cardurile de debit constituie, pentru oricine, o alternativă sigură, rapidă şi 

convenabilă la numerar. Cardurile de debit ne permit să ne accesăm banii 

din cont de oriunde în lume.  

2. Cardul de credit ne permite accesul permanent şi de oriunde la o linie 

de credit. Altfel spus, avem la dispoziție o sumă suplimentară pentru 

situațiile în care avem nevoie de mai mulți bani decât în mod normal, fie 

în ţară, fie peste hotare. 

3. Card de debit preplătit, un card care debitează bani dintr-un cont 

asociat care, în mod normal, necesită utilizarea unui cod PIN pentru 

verificare. 

Pe piaţa din România există aproximativ 17 milioane de carduri, peste 

16,17 milioane de carduri de credit și de debit, potrivit datelor pe 

trimestrul al doilea din 2017 publicate de Banca Națională a României, și 

peste 700.000 de carduri de masă electronice (prepaid). Iar numărul lor 

creşte rapid37. 

 
Figura 1 NR CARDURI EXISTENTE ÎN ROMÂNIA ÎN 2019. 

 

Sursa: sinteză realizată de B.N.R. 

                                                 
37 www.tribunaconsumatorilor.ro/tipuri-carduri/ 
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Frecvența plăților cu cardul în orașul Târgu Neamț - studiu 

de caz. 

 

II.1 Cercetarea s-a derulat în cadrul orelor de SPP. Am organizat clasele 

pe echipe. Am prezentat elevilor obiectivul cercetării, etapele cercetării, 

modul de culegere a datelor, modul de centralizare a datelor și 

introducerea datelor în Formularul din Google.drive, special conceput 

pentru această cercetare. 

■Elevii au fost repartizați pe echipe de câte 3 – 4 persoane; 

■Fiecare elev a primit o fișă de observație, prezentată în Anexa 1; 

■Fiecare echipă a ales una dintre unitățile economice: Moll, Petrom, 

Pepco, Geneza barieră, Profi, Lidl, Marița, Fips, Socar, Penny;  

■Observarea a durat 30 min, în fața caselor de marcat; 

■Intervalele orare în care s-a desfășurat observarea statistică: 11-11:30; 

13:30-14; 15-15:30; 16-16:30. 
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Figura 2 Logistica proiectării observării statistice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2 Centralizarea datelor observate se regăsește în Anexa 2, tabelul 3 

 

CONCLUZII 

1. Au fost observate 1208 persoane în 5 unități economice. Dintre 

acestea, doar 152 au plătit cu cardul, adică 12,58%. Numărul persoanelor 

de gen feminin care au plătit cu cardul a fost de 72. 

2. Din plătitorii cu cardul, 72 au fost persoane de gen feminin, adică 

47,37%. 

3. Numărul total de persoane observate la stațiile PECO (Petrom, Socar, 

Moll) a fost de 258. Dintre acestea, doar 25,19% au plătit cu cardul. Iar 

dintre plătitorii cu cardul, 26,15% au fost femei. Adică, în perioada 

observată, doar o pătrime dintre cei care au plătit combustibili au utilizat 

metoda de plată cu cardul, iar din aceștia o pătrime au fost femei. 

4. Comparație între plătitorii cu cardul la cele trei magazine de retail: 

Penny, Lidll, Profi: 
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Tabel 1 Plătitori cu cardul la cele trei mari magazine din  Tg Neamț 

Unitatea 

economică 

Nr persoane 

observate 

Plătitori cu 

cardul 

Din care 

femei 

Penny 173 11 5 

Profi 72 6 3 

Lidl 233 18 13 

Pepco 102 10 8 

TOTAL 580 45 29 

 

◄La Penny, din totalul persoanelor observate, doar 6,36% au plătit cu 

cardul; 

◄La Profi, din totalul persoanelor observate, doar 8,33% au plătit cu 

cardul; 

◄La Lidll, din totalul persoanelor observate, doar 7,73% au plătit cu 

cardul; 

◄La Pepco, spre deosebire de celelalte magazine, din totalul persoanelor 

observate, au plătit cu cardul 9,80%, cel mai mult dintre magazinele 

analizate; iar dintre plătitorii cu cardul 80% au fost de gen feminin. 

Aceasta deoarece Pepco este u magazin de haine unde clientela este 

formată preponderent din persoane de gen feminin; 

◄Se poate avansa ipoteza că, clienții Pepco, sunt persoane care 

utilizează mai des cardul de cumpărături, au cunoștințe despre utilizarea 

cardului în magazine, au un loc de muncă stabil; 

◄Media plăților cu cardul în perioada de observație a fost de 7,76%; 

◄Se observă că plătitorii cu cardul la cele trei magazine sunt sub 10% 

dintre cumpărători. O valoare foarte mică. 

5. Comparație între magazinele locale: Geneza Barieră, Marița, Fips 

Tabel 2 Numărul plătitorilor cu cardul la magazinele locale 

Unitatea 

economică 

Nr 

persoane 

observate 

Plătitori 

cu cardul 

Din care femei 

Geneza Barieră 51 11 6 

Marița 15 0 0 

Fips 53 1 0 

 

◄În cazul magazinului Geneza (din Barieră), procentul plătitorilor cu 

cardul a fost de 21,57%; din totalul plătitorilor cu cardul, 54,55% au fost 

femei; 
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◄În cazul Fips, procentul a fost de 1,89%; 

◄În perioada de observații nu s-au înregistrat plăți cu cardul la Marița.  

◄În magazinele locale plata cu cardul nu este o formă de plată cunoscută 

de către clienți; sau, poate, prea puțini dintre clienții care le frecventează 

au card sau cunoștințe care să le permită utilizarea acestuia. 

6. În încheiere, precizez că în România, din totalul plăților efectuate 67% 

sunt făcute cu cardul (studiu Lidll 2019); 

7. Gradul de educație financiară este de 22% conform unui studiu 

„Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă. a României – 2030 

 
Figura 3 Sinteza persoanelor observate în cadrul studiului 

 
Sursa: centralizarea datelor/ date prelucrate 
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Figura 4  Cauze posibile care pot contribui la evitarea plăților cu cardul 

 
 

 

 

 

 

Bibliografie: 
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Anexa 1 

 

 

 

Anexa2  

 
Tabel 3 Centralizarea datelor de pe fișele de observație 

Marcaj de timp Unitatea 

economică 

Nr. persoane 

observate 

Plătitori 

cu cardul 

Din care 

femei 

17.09.2019 17:19:43 Marița 59 2 1 

17.09.2019 17:20:26 Penny 30 2 1 

17.09.2019 17:20:36 Petrom 26 7 2 

17.09.2019 17:21:07 Penny 30 2 1 

17.09.2019 17:21:21 Geneza 

barieră 

24 8 4 
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17.09.2019 17:21:58 Lidl 71 6 6 

17.09.2019 17:22:18 Pepco 29 6 5 

24.09.2019 15:51:35 Lidl 50 5 3 

24.09.2019 15:51:50 Marița 15 0 0 

24.09.2019 15:52:33 Profi 35 4 2 

24.09.2019 15:54:26 Socar 18 9 3 

24.09.2019 15:57:58 Moll 28 7 2 

24.09.2019 16:00:56 Geneza 

barieră 

27 3 2 

24.09.2019 16:01:22 Pepco 18 1 1 

24.09.2019 16:03:36 Lidl 40 4 3 

24.09.2019 16:02:12 Penny 36 3 0 

01.10.2019 12:16:29 Lidl 31 2 1 

01.10.2019 12:17:01 Lidl 41 1 0 

01.10.2019 12:17:28 Penny 47 1 1 

01.10.2019 12:17:50 Fips 53 1 0 

01.10.2019 12:18:43 Profi 37 2 1 

01.10.2019 12:19:10 Pepco 55 3 2 

01.10.2019 12:22:41 Petrom 69 11 2 

03.10.2019 14:17:23 Penny 30 3 2 

03.10.2019 14:17:56 Profi 34 3 1 

03.10.2019 14:37:03 Marița 22 1 1 

12.10.2019 11:49:16 Profi 13 4 1 

12.10.2019 11:50:24 Pepco 24 1 0 

14.10.2019 12:31:41 Profi 9 4 3 

15.10.2019 22:07:37 Lidl 23 1 0 

22.10.2019 14:38:40 Socar 22 10 3 

22.10.2019 14:51:24 Lidl 97 10 8 

22.10.2019 14:55:23 Geneza 

barieră 

27 10 5 

28.11.2019 08:15:58 Profi 13 3 1 

28.11.2019 08:19:59 Profi 23 12 4 

06.05.2020 00:51:45 Petrom 2 0 0 

 TOTAL 1208 152 72 
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ȘCOALA AUSTRIACĂ ÎN CÂMPUL ȘTIINȚIFIC AL 

ECONOMIEI ACTUALE 

 
Prof. Aurelia DASCALU 

 Liceul Tehnologic „Jacques M. Elias” Sascut, Bacău 

 
 

Bazele Școlii Austriece au fost puse la sfârșitul sec. XIX-lea și 

începutul sec. XX, odată cu apariția cărții Grundsätze der 

Volkswirtschaftslehre (Principiile economiei), al cărei autor a fost 

economistul austriac Carl Menger.  

Carl Menger este unul dintre părinții teoriei utilității marginale, pe 

care au dezvoltat-o și Stanley Jevons și Leon Walras, independent unii de 

alții.  

În anii ’20 Școala de gândire austriacă adunase alături de Carl 

Menger, profesori de la o serie de universități, printre care Eugene Böhm 

Bawerk și Friedrich von Wieser, ce vor atrage atenția publicului educat 

din cercurile academice. Drept urmare, Ludwig von Mises pune bazele 

Institutului austriac pentru cercetarea ciclului economic, care va deveni 

ulterior Institutul austriac pentru cercetări economice. Anii tulburi ce 

preced al doilea război mondial îi determină pe o parte dintre economiștii 

care au aderat la curentul de gândire al acestei școli să emigreze în 

Anglia, Statele Unite ale Americii sau Elveția. Apare astfel o a doua 

generație de gânditori ai acestei școli: Fritz Machlup (primul economist 

care a considerat cunoașterea o resursă economică), Richard von Strigl 

(1891-1942), Gottfried Haberler (1900-1995) și unul dintre cei mai mari 

reprezentanți ai Școlii Austriece, Ludwig von Mises (1881-1973), care 

participă activ la formarea celei de-a treia generații de economiști. Ei 

contribuie activ la răspândirea ideilor acestei școli în Statele Unite ale 

Americii (Murray Rothbard (1926-1995) și Friedrich von Hayek (1899- 

1992)). 

Reprezentanți de seamă ai perioadei actuale sunt Jesús Huerta de 

Soto, Henry Hazlitt, Israel Kirzner. 

În zilele noastre ideile s-au răspândit la nivel global, de aceea 

denumirea de „austriacă” nu mai poate indica decât originea acestui 

curent de gândire, care poate fi concentrat în următoarele afirmații: 

1. Numai oamenii pot face alegeri, în sensul că la baza analizei 

economice stă individul cu planurile și obiectivele sale, iar știința 

economică trebuie să fie în stare să îi ofere acestuia instrumentele 

necesare pentru înțelegerea fenomenelor economice. În plan secundar, 
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economia trebuie să fie în stare să studieze, explice și prevadă 

consecințele generate de alegerile pe care individul le face. 

2. Studiul pieței se referă în principal la analiza schimbului și la 

organizațiile în cadrul cărora se produce schimbul, în mod special 

relațiile de schimb și procesele de negociere ce au loc. 

3. Faptele în științele sociale reprezintă ceea ce cred oamenii și gândesc. 

Dacă în științele exacte a fost de dorit eliminarea individualului, fapt ce a 

generat descoperiri epocale, în economie și în științele sociale, în general, 

importante sunt datele referitoare la ceea ce indivizii gândesc și își 

doresc. Școala Austriacă afirmă că scopul științelor sociale este 

comprehensiunea și nu predicția. Dat fiind că individul poate fi descris 

suficient pe baza comportamentului său, științele sociale reprezintă 

cunoașterea sa internă, pe când științele exacte reprezintă cunoașterea 

externă. 

4. Utilitatea și costurile sunt subiective, deoarece toate fenomenele 

economice sunt percepute de către individ într-o manieră personală, iar 

alegerile pe care le face sunt determinate de abordarea sa, unică, el 

neputând alege toate alternativele. Apare astfel conceptul de cost de 

oportunitate, care reprezintă valoarea celei mai bune alternative dintre 

cele la care s-a renunțat.  

5. Sistemul prețurilor reduce costurile informării necesare indivizilor 

pentru a lua o decizie. Prețul este indicatorul ce însumează termenii 

schimbului pe piață, permițând participanților la schimb să dobândească 

avantaje reciproce. Când factorii de influență se schimbă rapid, prețurile 

se modifică forțând individul să se adapteze la fel de repede. 

6. Proprietatea privată asupra mijloacelor de producție este o condiție 

necesară calculului economic rațional, deoarece acest tip de proprietate 

stimulează utilizarea eficientă a resurselor. Socialiștii s-au bazat pe faptul 

că natura umană poate fi schimbată, însă L. von Mises a arătat că, chiar 

dacă această schimbare ar fi posibilă, socialismul tot ar eșua datorită 

faptului că decidenții ar fi incapabili să identifice variantele de utilizare a 

resurselor. 

7. Piața concurențială este un proces antreprenorial de inovare, 

întreprinzătorul fiind un agent important al schimbării care identifică 

oportunități neexplorate, deschide noi direcții și obține astfel profit, 

orientând astfel piața spre o alocare eficientă a resurselor. În acest sens, 

prețurile și economia de piață se transformă în instrumente de învățare 

care ajută indivizii să descopere beneficii reciproce. 

8. Banii nu sunt neutri, iar schimbul poate fi denaturat prin politici 

monetare. Din această cauză creșterea ofertei de bani fără a exista o 
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creștere a cererii de monedă conduce la inflație, iar prețurile nu se 

reglează automat, ci într-un ritm diferit, rezultând o schimbare a 

prețurilor relative, influențând astfel producția și schimburile.  

9. Structura capitalului se compune din bunuri diverse cu utilizări 

multiple. Producția este dimensionată în momentul T0 fără a fi cunoscut 

în mod cert nivelul cererii în momentul T1, iar procesul de producție 

necesită investiții și ajustări din amonte în aval, valoarea tuturor bunurilor 

unui producător fiind egală cu valoarea pe care consumatorii o atribuie 

bunurilor produse. În acest sens, planurile de producție trebuie să 

armonizeze resursele astfel încât produsul final să fie realizat în cel mai 

eficient mod.  

10. Instituțiile sociale reflectă adesea acțiunile indivizilor, dar nu și tipul 

acestora, economia de piață și sistemul de prețuri fiind exemple în acest 

sens. Oamenii acționează în direcția îmbunătățirii propriei lor existențe, 

însă aceste comportamente generează pe cale de consecință, piața și 

sistemul de prețuri. 

Ideea de bază în acest curent de gândire o reprezintă legitatea 

cauză-efect. Astfel, denumirea de bunuri o dobândesc lucrurile care 

îndeplinesc simultan patru condiții:  

1. Să existe nevoia umană pentru acel lucru; 

2. Lucrul respectiv să aibă capacitatea de a satisface acea nevoie umană, 

adică să existe o legătură cauzală între acel lucru și satisfacerea nevoii; 

3. Individul trebuie să fie conștient de existența acestei legături cauzale; 

4. Lucrul respectiv să poată fi direcționat cu ușurință spre satisfacerea 

nevoilor umane. 

Carl Menger, ca și Aristotel, clasifica bunurile în reale și imaginare, ca 

urmare a deciziilor indivizilor, care pot fi decizii raționale sau iraționale.  

De asemenea, legătura cauzală dintre bunuri conduce la 

clasificarea acestora în: 

●Bunuri de ordinul întâi; 

●Bunuri de ordinul al doilea.  

Bunurile de ordinul întâi sunt acele bunuri care pot satisface în 

mod direct o nevoie. Bunurile de ordinul al doilea sunt acele bunuri care 

nu pot satisface în mod direct o nevoie umană, ci numai prin intermediul 

bunurilor de ordin întâi 

O reflecție asupra bunurilor și a legăturii dintre ele și nevoile 

noastre îl determină pe Carl Manger să definească proprietatea nu ca pe o 

combinație întâmplătoare de bunuri, ci ca o reflectare directă a nevoilor, 

adică totalitatea bunurilor de care dispune un individ capabile să-i 

satisfacă toate nevoile.  
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Caracterul economic sau non-economic al unui bun este unul 

relativ. Oricând, din diverse motive economice, sociologice, geografice 

un bun economic poate deveni non-economic și un bun non-economic 

poate căpăta caracter economic. 

Prin abolirea proprietății private socialismul distruge însăși baza 

acțiunii umane, adică stimulentul esențial al inițierii acesteia. 

Comportamentul oamenilor va devia din zona productivă, a utilizării 

eficiente a resurselor în zona distructivă. Acesta este doar începutul. Din 

punct de vedere economic se dezlănțuie haosul. Privați de reperul esențial 

al proprietății private, managerii socialiști sunt în imposibilitatea de a 

identifica prețurile bunurilor pe care le schimbă. Firește că bunurile care 

se vindeau în socialism aveau prețuri, dar acestea erau plăsmuirea 

imaginației planificatorilor şi nu expresia schimburilor de drepturi de 

proprietate. Dacă nu pot calcula prețuri, atunci nu știu care sunt costurile 

bunurilor pe care le produc. În lipsa costurilor, firmelor socialiste le 

lipsește reperul dimensionării activității. Megalomania nu este consecința 

comodității planificatorului, ci manifestarea imposibilității acestuia de a 

stabili, pe baza unor repere adecvate, dimensiunea firmei. Veridicitatea 

afirmațiilor anterioare este dată de prăbușirea sistemului socialist şi 

confruntarea întreprinderilor cu piaţa. Prăbușirea a fost inevitabilă. Ca 

atare, piaţa socialistă este o invenție, o prelungire nefirească a pieței 

existente în capitalism care nu păstrează decât numele ca atare. 

Viziunile Școlii austriece de economie şi drept s-au așezat, după 

căderea comunismului în România, pe un fond profund inadecvat 

adoptării lor. Intelectualii, profund dezamăgiți, dar deloc descurajați de 

prăbușirea socialismului, au căutat să se replieze. Cum eșecul 

socialismului fusese demonstrat empiric, critica viziunii Școlii austriece 

era inutilă. Lamentarea a luat locul infatuării atunci când intelectualii 

animați de viziunile marxiste ale conducerii economiei au susținut că 

socialismul în sine a fost o idee bună, dar prost aplicată. Cu alte cuvinte, 

dacă un sistem construit împotriva firii umane ar fi fost şi mai bine 

aplicat, ar fi devenit eficient. Această absurditate a captat şi capturat 

mulți intelectuali, animați de ideile socialiste sau, pur şi simplu dornici să 

graviteze în continuare în sferele puterii. Aceștia s-au grăbit să identifice 

căile către socialismul cu față umană dominat de pseudo-reforme menite 

să redea aparența restaurării ideii de proprietate privată. În acest nou 

aranjament statul avea să dețină principalul rol în evitarea „derapajelor 

inerente ale pieței” şi, pe cale de consecință, în calitate de garant al 

eșecului acesteia. Ideile sau teoriile menite să etaleze virtuțile 
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capitalismului au fost expediate rapid de către noua orientare devenită 

idee de bază. 

În România, ideile Școlii austriece au fost asimilate, în plan 

academic, prin proiecte educaționale şi de cercetare destinate, în esență, 

promovării unei cunoașteri corecte a modului economic de gândire.  

Eliberarea de sub dogma marxistă, deși s-a produs treptat, a 

facilitat asumarea acestei perspective firești de înţelegere a vieții 

economice care acceptă şi argumentează cadrul natural al acțiunii umane.  

Încă de la începutul anilor 1990, răspândirea viziunii Școlii 

austriece şi-a găsit locul în planul dezbaterilor de idei din societatea 

românească. În acest sens, una dintre primele inițiative a fost seminarul 

Mises, care, de altfel, a stat la bazele înființării, 11 ani mai târziu, a 

Institutului Ludwig von Mises România, cu scopul studierii şi promovării 

proprietății private şi a fundamentării praxiologice a deciziilor 

economice, dar şi evidențierea lipsei de argument economic a 

intervenționismului. Activitatea Institutului se reflectă într-o serie de 

seminarii dedicate atât celor care doresc să aprofundeze principiile 

mecanismelor pieței libere într-o manieră mai complexă, cât şi celor care, 

prin lucrări ample de cercetare, contribuie la lărgirea sferei ideatice a 

liberalismului. 

Teoreticienii Școlii Austriece au depus un efort considerabil 

pentru a contura sistemul monetar ideal necesar unei economii de piață. 

Ei au conceput o întreaga teorie a ciclului economic, ce explică felul în 

care acesta este generat de o manieră recurentă prin expansiunea 

creditului, în absența economisirii veritabile, pusă în practică de băncile 

centrale prin intermediul sistemului bancar cu rezervă fracționară. Din 

punct de vedere istoric, ei au explicat evoluția spontană a banilor și 

modul în care intervenția coercitivă a statului, stimulată de grupurile de 

presiune puternice, a deturnat evoluția naturala a instituțiilor bancare, 

îndepărtându-le de sistemul pieței libere. La nivel etic, acești intelectuali 

au evidențiat exigențele și principiile juridice ale dreptului de proprietate 

din perspectiva contractelor bancare, principii ivite din însăși natura 

economiei de piață și care, la rândul lor, sunt absolut necesare corectei 

funcționari a acesteia. 

Economiștii Școlii Austriece sunt adepții etalonului-aur deoarece 

acesta frânează și limitează puterile discreționare ale politicienilor și 

guvernanților, disciplinează comportamentul tuturor participanților la 

procesul democratic, stimulează conduita morală a ființelor umane, 

constituind un obstacol în calea minciunii și demagogiei, facilitând 

transparența și instaurând adevărul în relațiile sociale.  
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Decizia creării monedei euro (1999) și introducerea sa efectivă 

(2002) a condus la dispariția naționalismului monetar și a cursurilor de 

schimb flexibile, în cea mai mare parte a Europei continentale. 

În acest sens, cel puțin din perspectiva țărilor din zona euro, 

moneda unică a început să acționeze și continuă să o facă într-o manieră 

oarecum similară celei specifice etalonului-aur. Astfel, moneda euro 

poate fi considerată ca un substituent evident, chiar daca imperfect, al 

etalonului-aur. În plus, caracterul disciplinator al monedei euro a devenit 

și mai clar în momentul declanșării ultimei mari crize economice (2008).  

Pentru prima dată, țările membre au trebuit sa facă față cu o 

recesiune economică profundă fără să dețină autonomie în materie de 

politică monetară. Până la adoptarea monedei euro, guvernele și băncile 

centrale întâmpinau o criză în felul următor: injectau întreaga cantitate de 

lichiditate necesară, devalorizându-și moneda, amânând reformele 

structurale dureroase, de liberalizare a economiei, dereglementarea, 

flexibilizarea prețurilor și piețelor (în special, cea a muncii), reducerea 

cheltuielilor publice, demantelarea puterii sindicale și a statutului 

bunăstării sociale. Prin apariția monedei euro, în ciuda erorilor, 

slăbiciunilor și concesiilor, acest tip de comportament iresponsabil nu 

mai fost posibil. 

Din punctul de vedere al Școlii Austriece, acesta este principalul 

avantaj comparativ al monedei euro ca etalon monetar în comparație cu 

naționalismul.  
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Globalizarea îşi are rădăcinile încă din timpul marilor colonii 

imperiale când europenii şi-au pus amprenta asupra unor teritorii, cu care 

interacţionaseră prea puţin în trecut. Globalizarea este văzută în general 

ca un fenomen negativ prin care un popor sau o anume civilizaţie se 

impune, şi valorile sale sunt asimilate de un alt popor sau o altă 

civilizaţie, în dauna valorilor culturale şi morale pe care acesta le posedă.  

O dată cu trecerea timpului globalizarea a devenit un fenomen 

accelerat, identificat în istoria recentă şi politică actuală a statelor din 

întreaga lume. 

Globalizarea este stadiul la care a ajuns astăzi procesul secular de 

internaţionalizare a economiilor şi a activităţilor economice, ca urmare a 

mutaţiilor survenite în structurile economice interne şi internaţionale.  

Globalizarea este un mijloc strategic la care au apelat marile firme 

şi bănci pentru a-şi asigura profitabilitatea şi pentru a putea surmonta 

oscilaţiile superficiale sau de profunzime petrecute în diferitele economii 

unde acestea îşi au cantonate capitalurile. 

Propriu fenomenului de globalizare este existenţa unei economii 

mondiale cu un grad incomparabil mai mare de complexitate, cu o viteză 

superioară de reacţie. Este vorba de un proces în care investitorii şi 

producătorii se comportă ca şi cum economia mondială ar consta într-o 

singură piaţă şi un singur loc de producţie, iar statele şi regiunile 

constituie mai degrabă nişte subsectoare decât un lanţ de economii 

naţionale interconectate prin fluxurile de comerţ şi investiţii. Aşadar am 

ales să prezint în acest referat anumite aspecte ale  proceselor şi 

transformărilor legate mai mult de economie prin care trec cele mai 

puternice ţări din lume în confruntare cu globalizarea. 

Economia mondială oferă tabloul unei crize internaţionale, ale 

cărei efecte se fac încă simţite, căci ritmul de creştere al economiei 

mondiale rămâne lent. La începutul celei de-a doua jumătăţi a deceniului 

al nouălea, somajul este în floare în Europa, în timp ce în Statele Unite 

ale Americii situaţia locurilor de muncă se îmbunătăţeşte.În Franţa, 
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conducerile intreprinderilor experimentează noi relaţii de muncă, în 

vederea creşterii productivităţii şi a satisfacerii nevoilor muncitorilor. 

Unele metode, mai ales “cercurile de calitate” au fost 

experimentate mai întâi în Japonia şi multă lume crede că ele constituie 

principala explicaţie a succeselor acestei ţări. După părerea mea, aceste 

succese s-au datorat progresului tehnic, bazat în primul rând pe gradul 

înalt de automatizare al uzinelor japoneze. Putem spune că Europa a 

rămas în urmă, ameninţată din toate părţile şi condamnată din cauza 

tehnologiilor depăşite. Deşi în Europa a avut loc prima revoluţie 

industrială, exista concepţia deterministă după care Europa ar fi fost 

condamnată la declin din această cauză. 

 Însă Europa dispune încă de o industrie puternică în unele 

sectoare, iar efectele crizei economice se fac simţite şi aici, ca peste tot în 

lume. Franţa ocupă locul cinci în comerţul mondial, după Statele Unite 

ale Americii, Germania, Japonia şi Marea Britanie. Însă criza economică 

din Europa nu a început cu ceea ce numim “primul şoc petrolier”. 

Premisele ei pot fi semnalate încă de la sfârşitul anilor ’60, în Statele 

Unite unde încetinirea creşterii economice a fost însoţită de o scădere a 

productivităţii, ceea ce a dus la o reducere a rentabilităţii în industria 

prelucrătoare.  

Primul şoc petrolier chiar dacă nu declanşat criza, nu poate fi 

considerat un epifenomen, deoarece a provocat dezechilibre care au 

trebuit depăşite. Datoria externă s-a generalizat, unele ţări din America 

Latină, fiind înglodate în datorii. Un exemplu poate fi şi România pe 

vremea când se numea Republică Socialistă, iar Ceauşescu a hotărât să 

reducă datoria externă a ţării, care era enormă în acea vreme, 

raţionalizând pâinea, zahărul şi alte alimente necesare traiului, mărind 

exportul, ceea ce a dus la nemulţumiri din partea majorităţii populaţiei şi 

într-un final la revoluţia din ’89. Înainte de a judeca pripit guvernele care 

au recurs la credite prea mari, înainte de a le condamna pentru lipsa lor de 

raţiune, trebuie analizate funcţiile datoriilor.  

Reorientarea politicii economice a Japoniei, în toamna anului 

1986, oferă un ultim exemplu în sprijinul afirmaţiilor mele. Nu demult 

dezvoltarea economică a acestei ţări, era “dopată” de exporturi. Astăzi, ea 

se vede nevoită să adopte un plan de relansare economică internă pentru a 

contracara efectele negative ale creşterii cursului yenului. Prin însăşi 

structura economiei sale, Japonia este probabil, dintre toate ţările 

dezvoltate, cea care are cel mai mult de suferit de pe urma încetinirii 

ritmului de creştere al economiei mondiale. 
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În secolul al XIX-lea, industria cărbunelui, industria motoarelor 

cu aburi, industria materialului rulant şi industria textilă au declanşat 

prima revoluţie industrială, care a luat naştere şi s-a dezvoltat în Marea 

Britanie. Statele Unite s-au afirmat apoi prin dezvoltarea pe scară largă a 

industriei petroliere, a industriei electromecanice, a industriei de 

automobile şi a industriei chimice, care sunt nucleul celei de-a doua 

revoluţii industriale. În cea de-a treia revoluţie industrială, care se 

întrevede pentru deceniile următoare, locul central îl deţine electronica; 

dezvoltarea acesteia va determina o regândire a modurilor de producţie şi 

de consum. 

Factorul tehnologic joacă un rol esenţial în explicarea dominaţiei 

pe care o ţară o poate exercita asupra celorlalte. “Dacă o ţară este prima 

care dispune de industrii în măsură să-i asigure o poziţie predominantă, 

ea beneficiază în mod automat de un savoir-faire pe care altele nu-l au, 

iar acestea, după un model simplist, nu pot face altceva decât să copieze, 

în dezvoltarea lor, naţiunea cu poziţie dominantă şi să se adapteze, cu 

întârziere, noilor condiţii ale concurenţei” (Hirst Paul, Thompson 

Grahame – “ Globalizarea sub semnul întrebării”, Editura Trei, Bucureşti, 

2002). 

Avansul tehnologic ar mai putea avea încă o consecinţă deosebit 

de favorabilă: naţiunea care deţine noile industrii, mai eficiente, 

presupunând deci un consum mai mic de materii prime şi de energie, ar 

avea în mod necesar controlul asupra schimburilor internaţionale, fiind 

singura producătoare a bunurilor celor mai rare şi mai solicitate. 

Profiturile obţinute în acest caz ar trebui să-i permită finanţarea cercetării 

şi menţinerea supremaţiei. 

În realitate, un asemenea model nu ţine seama de două variabile: 

cursul monedei şi complexitatea economiei fiecărei naţiuni în parte. 

Evoluţia raportului de forţe dintre aceste elemente se dovedeşte 

determinantă şi poziţia de forţă a unuia  dintre elemente poate avea efecte 

negative asupra dezvoltării întregii naţiuni. Putem spune că primul şoc 

petrolier a însemnat pentru Franţa şi Anglia o rămânere în urmă de câţiva 

ani.  

„Supremaţia unei economii dominante trece mai întâi printr-o 

supraevaluare a monedei naţionale, care devine cheia sistemului monetar 

internaţional. Este ceea ce s-a întâmplat cu lira sterlină şi, cel puţin până 

în 1984, cu dolarul. Această supraevaluare, posibilă iniţial datorită unui 

avans tehnologic, devine un handicap pentru ţara repectivă în momentul 

apariţiei concurenţilor, deoarece ea afectează dezvoltarea internă. Ceea ce 
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vine din străinatate va fi mai scump, iar intreprinderile vor căuta surse de 

profit pe termen scurt în afară” (McGrew Anthony, Held David – 

„Transformări globale. Politică, economie şi cultură, Editura 

Polirom, Iaşi, 2004).Astfel, scăderea vertiginoasă a cursului dolarului, la 

sfârşitul anilor ’70, a marcat declinul Statelor Unite; în acelaşi timp, 

economia mondială era pusă în faţa unei alternative dureroase.  

Redresarea americană implica într-adevăr menţinerea dolarului la 

o cotă scăzută; pe de altă parte, pentru a se asigura stabilitatea sistemului 

monetar internaţional era nevoie de un dolar puternic pe termen lung. 

Mutaţiile tehnologice care se produc în cursul unei revoluţii 

industriale nu se amplifică decât atunci când se stabileşte o coerenţă între 

modurile de producţie (termen folosit  pentru a defini sistemul de relaţii 

între cei ce muncesc şi cei care le oferă de lucru, reflectând aşadar atât 

nivelul  tehnicii şi al cunoştiinţelor cât şi raporturile de putere care 

asigură coerenţa sistemului), modurile de consum, modurile de 

repartizare a veniturilor şi de intervenţie a statului. 

Avansul tehnico-ştiinţific este o condiţie necesară, dar nu şi 

suficientă, pentru ca o naţiune să devină liderul economiei mondiale. De 

la declanşarea crizei, doar Japonia a început să caute căile pentru o a treia 

revoluţie industrială, dar ea nu are nici ponderea, nici autonomia necesare 

pentru a putea domina, singură, economia mondială. Industria 

siderurgică, industria de automobile şi electronică sunt industriile care 

stau la baza celei de-a doua revoluţii industriale, respectiv celei de-a treia.  

Trebuie să recunoaştem că industria este inima economiei de 

aproape două secole, ea determină progresul tehnic şi tot ei i se datorează 

creşterea productivităţii muncii. 

„Dar cele mai mari dezechilibre în schimburile de produse 

industriale au fost determinate, în ultimul deceniu de confruntarea dintre 

ţările industrializate. O politică axată pe restabilirea echilibrului extern 

după primul şoc petrolier le-a antrenat într-o concurenţă acerbă, pe 

propria piaţă şi pe terţe pieţe. După o perioadă în care menţinerea 

poziţiilor dominante le permite unor producători să majoreze preţurile 

după bunul lor plac, concurenţa internaţională începe din nou să se 

intensifice, pe toate pieţele” (Marin, George – “Economia mondială”, 

Editura Humanitas, Bucureşti, 1992). 

Integrarea unor ţări recent industrializate în schimburile 

internaţionale nu se înscrie în logica complementarităţii intersectoriale. 

Schimburile acestor ţări rămân deficitare în ce priveşte produsele 

industriei grele. Forţa de muncă ieftină şi resursele limitate de materii 

prime explică orientarea structurilor industriale ale acestor ţări spre 
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sectoare cu muncă intense: industria textilă, electronică, industria 

lemnului şi a hârtiei…Ele pot astfel să-şi finanţeze importurile printr-o 

creştere a exporturilor de echipamente. În urma industrializării, 

complementaritatea acestor ţări cu marile centre industriale furnizoare de 

echipamente se reduce, iar factorii de concurenţă, deja vizibili în unele 

sectoare, tind să se accentueze. Acest tip de integrare este caracteristic 

pentru ţările din sudul Europei, pentru unele ţări din Asia, pentru India, 

China, Mexic şi Brazilia. 

Germania, are patru ramuri ale industriei grele (siderurgia, chimia 

de bază, construcţiile de maşini şi motoare, mijloacele de transport), 

contribuie în mare măsură la echilibrarea balanţei curente de plăţi, foarte 

deficitară în privinţa materiilor prime, a energiei şi a serviciilor (datorită 

călătoriilor şi transferului de bani făcut de lucrătorii emigranţi). 

Marea Britanie deţine sectorul serviciilor, care are şi aici un rol 

cheie. Statele Unite şi Marea Britanie constituie două pieţe financiare 

importante. “Exploatarea petrolului în Marea Nordului determină o 

reducere spectaculoasă a deficitului  energetic. Singurele puncte forte ale 

industriei – construcţiile de maşini şi motoare şi mijloacele de transport – 

cunosc un declin rapid” (Bari, Ioan – “Globalizarea şi probleme globale”, 

Editura Economică,  Bucureşti, 2001). 

Belgia deţine excendentul de produse siderurgice – singurul 

domeniu puternic dezvoltat în anii ’70 – scade cu repeziciune, fiind 

recompensat în parte de creşterea veniturilor nete provenind din vânzările 

de savoir-faire. 

Italia deţine configuraţia echilibrului extern care prezintă câteva 

trasături specifice; contribuţia substanţială a produselor textile şi a 

elementului călătorii o apropie de ţările semiindustrializate, mai ales de 

cele din Europa meridională. Italia nu înregistrează însă nici un deficit 

important de produse ale industriei grele, care reflectă o inserţie de tip 

tradiţional. Dimpotrivă, apare un excedent important în schimburile de 

maşini şi motoare. 

În Olanda, Elveţia şi Austria dimensiunile pieţei interne sunt 

hotărâtoare pentru dezvoltarea industriei. “Complementarităţile în acest 

domeniu vor fi, evident, cu atât mai accentuate, cu cât pieţele sunt mai 

restrânse. Olanda, ca şi Elveţia şi Austria, se caracterizează printr-un 

important sold deficitar la mijloacele de transport. Sectoarele foarte 

dezvoltate sunt însă puternic marcate( chimia produselor de bază în 

Olanda, construcţia de maşini şi motoare şi aparatura de precizie în 

Elveţia şi Austria)” (Bari, Ioan– “Economia mondială”, Editura 

Pedagogică, Bucureşti, 1994).Ţările respective realizează de asemenea 
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venituri substanţiale în domeniile “invizibile”, Olanda fiind cunoscută ca 

singura ţară din lume în care drogurile şi prostituţia sunt legalizate într-o 

anumită măsură. 

Statele Unite, oferă imaginea unei ţări dominante, având un 

excedent de maşini şi motoare, precum şi de produse de chimie grea, la 

care se adaugă contribuţia importantă a produselor agricole, veniturile 

provenind din investiţiile în străinatate şi veniturile provenind din 

contractele de inginerie. Serviciile guvernamentale, dezechilibrate în 

timpul războiului din Vietnam, revin la echilibru, în timp ce dezechilibrul 

se accentuează în domeniul energetic. În prezent, SUA este alături de 

Rusia, Japonia, Marea Britanie una dintre cele mai mari puteri ale lumii. 

Adaptarea la cererea mondială, precum şi creşterea şi înnoirea 

ofertei preocupă în cel mai înalt grad guvernele în dirijarea politicii 

economice pe termen mediu. “Oferta trebuie dezvoltată, căci o ofertă 

insuficientă are drept consecinţă scăderea numărului locurilor de muncă.  

Oferta trebuie înnoită, deoarece calitatea aparatului de producţie 

determină în bună măsură poziţia diferitelor economii în competiţia 

internaţională” ( Strange, Susan – “Retragerea statului. Difuziunea puterii 

în economia mondială”, Editura Trei, Bucureşti, 2002).  

La prima vedere, toate economiile dezvoltate suferă de un exces 

de capacitate productivă. Realitatea ne oferă în fiecare zi exemplul unor 

întreprinderi care duc în spinare unităţi supradimensionate, neştiind cum 

să scape cât mai repede de această povară. Începând din anii ’60, 

majoritatea regiunilor lumii, şi în primul rând ţările industrializate, 

cunosc o perioadă prelungită de puternică dezvoltare şi de îmbunătăţire a 

nivelului de trai. Această dezvoltare se bazează în mare măsură pe 

aprovizionarea cu produse energetice ieftine. Urmează apoi criza din 

1973, care reprezintă unul din evenimentele majore din ultimii 15 ani, 

reflectând evoluţia continuă a raporturilor de forţe între ţările 

industrializate şi ţările în curs de dezvoltare. Schimbarea raportului în 

favoarea ţărilor producătoare de petrol destabilizează sistemul de 

gestiune a energiei în ţările occidentale şi în ţările producătoare şi 

determină un al doilea şoc petrolier, în 1979. 

Petrolul a fost descoperit în Statele Unite, dar începând din anii 

’50 zăcămintele din Orientul Mijlociu au fost cel mai intensiv exploatate; 

companiile petroliere au fost aşadar nevoite să se internaţionalizeze, 

pentru a-şi putea menţine influenţa pe plan extern. Rezultatul a fost o 

dezvoltare fără precedent a comerţului cu energie pe plan internaţional. 

Cantităţile considerabile de bani “lichizi” intraţi pe piaţa mondială 

au mărit instabilitatea financiară pe plan internaţional. Nici una din ţările 
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puternic industrializate – Statele Unite, Japonia, Germania, Franţă, Marea 

Britanie şi Italia – pe care le-am prezentat în această lucrare, nu-şi poate 

duce politica economică independent de celelalte ţări. Vorbind astăzi de 

economia mondială, trebuie să ţinem seama de două elemente noi: cursul 

dolar/euro şi preţul petrolului. Scăderea preţului petrolului are un efect 

global pozitiv pentru toate ţările industrializate, fie şi numai pentru faptul 

că permite guvernelor să adopte o politică mai puţin severă. Scăderea 

cursului dolarului şi creşterea euro este cel de-al doilea element 

important, suportat însă în chip diferit de economiile industrializate şi de 

plasarea geopolitică a ţărilor. Acest fapt este general recunoscut  de toţi 

observatorii economiei mondiale, chiar dacă unii se tem de optimismul 

excesiv generat de un asemenea fenomen. 

Răspândirea globală a democraţiei liberale întăreşte şi mai mult 

sentimentul unei civilizaţii globale emergente, definite de standarde 

universale de organizare economică şi politică. Aşadar globalizarea poate 

fi asociată cu polarizarea tot mai accentuată între învingători şi învinşi. 

Din acest punct de vedere statelor le este tot mai greu să dezvolte politici 

sociale menite să protejeze acea parte a societăţii care nu poate face faţă 

competiţiei. 

Fenomenul de globalizare a impus modificarea tuturor acestor 

ipostaze sub care statul se implică în societate. Rolul său de regulator s-a 

transformat mai degrabă într-un rol de manipulator, dat fiind faptul că 

multe din aspectele ce intrau sub autoritatea statului au devenit 

preocupări internaţionale. Dreptul de copyright, sistemul evitării dublei 

impuneri, liberalizarea fluxurilor comerciale şi financiare sunt în mare 

parte reglementate la nivel internaţional, statului revenindu-i sarcina de a 

implementa la nivel naţional reglementările internaţionale şi de a le 

manipula în aşa fel încât transpunerea naţională să ofere maximum de 

avantaje. Şi în domeniul cursului de schimb statul este mai degrabă un 

manipulator decât un regulator, dat fiind faptul că trecerea la cursurile 

flotante şi globalizarea pieţelor financiare îl obligă să intervină mai ales 

în creionarea acelor politici care să gestioneze tendinţele manifestate în 

plan internaţional. În ceea ce priveşte ipostaza de producător, competiţia 

a forţat statul să funcţioneze pe principiile economiei de piaţă. Poate că 

aici este cea mai relevantă schimbare în ceea ce priveşte trecerea de la 

statul strategic, al dezvoltării către statul competiţional.  

Criza proprietăţii publice a determinat masive privatizări în 

perioada anilor ’80 si ’90 în multe ţări dezvoltate, iar în ceea ce priveşte 

ţările foste comuniste, nicicând nu a fost o ofertă de privatizare mai mare 

şi mai concentrată. Industrii, altădată considerate strategice şi privite ca 
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definind „tăria” statului, au fost privatizate pentru că au devenit extrem 

de costisitoare. Până în anii ’80, puţini sunt cei care ar fi privit cu ochi 

buni privatizarea industriei aeronautice, a industriei siderurgice, a 

construcţiei de drumuri, construcţiilor navale sau a chimiei. Astăzi, aceste 

industrii se mai afla în proprietatea statului în foarte puţine ţări dezvoltate 

şi chiar multe dintre ţările în dezvoltare au recurs la trecerea lor în 

proprietate privată. Internaţionalizarea firmelor şi a capitalurilor a făcut 

din ce in ce mai dificilă apartenenţa la un anumit stat a marilor firme.  

Substituirea importurilor, considerată in anii ’60 sau ’70 o opţiune 

ce ţinea de dezvoltarea unei ţări şi de consolidare a independenţei sale 

economice, a devenit o strategie din ce in ce mai puţin aplicată, tot mai 

multe state îmbrăţişând orientarea către export, legând din ce în ce mai 

mult economia lor de economia globală. Astăzi s-a încetăţenit tot mai 

mult ideea că statul este un agent economic ineficient, de aceea rolul său 

trebuie să cadă mai degrabă pe realizarea unui climat investiţional 

favorabil pentru corporaţiile internaţionale, pe susţinerea cercetării, 

implicare în creşterea gradului de calificare a forţei de muncă, decât pe 

acela de producător activ. Şi în ceea ce priveşte rolul de redistribuitor, 

globalizarea a impus anumite modificări. Multe dintre aspectele ce ţin de 

bunăstarea generală sau de existenţa claselor defavorizate au devenit 

probleme globale. Sărăcia este considerată a fi cea mai gravă dintre 

problemele globale, iar comunitatea internaţională reclamă acţiuni 

globale pentru lupta împotriva sărăciei. În aceeaşi categorie sunt incluse 

şi problemele legate de mediu, reglementările internaţionale punând 

statul în ipostaza de implementare a politicilor necesare atingerii 

parametrilor conveniţi în cadrul conferinţelor internaţionale (cum ar fi 

protocolul de la Kyoto sau alte reglementări asemănătoare). Chiar şi în 

domeniul forţei de muncă, considerată drept cea mai puţin globalizată 

dintre pieţele internaţionale, înţelegerile dintre firme, nevoia de a adopta 

practici mai flexibile de angajare sau alte măsuri ce decurg din crearea 

acelui climat favorabil atragerii de investiţii străine constituie exemple de 

redefinire a poziţiei statului sub influenţa fenomenului de globalizare. 

Întrebarea care revine ca un laitmotiv este dacă statul va dispărea. În 

opinia noastră, statul se afla la ora redefinirii atribuţiilor sale, atribuţii ce 

determină acţiuni specifice fiecărei ţări în parte, în funcţie de gradul ei de 

conectare la lumea globală.  

Măsura în care o naţiune este conectată la lumea globală 

reprezintă o problema care a intrat în atenţia specialiştilor abia la 

începutul acestui mileniu, existând preocupări privind calcularea unui 

indicator care să reflecte cât mai fidel gradul de globalizare a unei 
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economii. Un astfel de indicator este cel calculat de Foreign Policy 

Magazine, numit „indicele globalizării”, care este un indicator compozit, 

multidimensional, ce include în componenţa sa patru dimensiuni: 

dimensiunea politică, care determină gradul de angajare politică 

internaţională a statului (numărul de prezenţe în organizaţii 

internaţionale, participări la misiuni de menţinere a păcii ale ONU, număr 

de ambasade străine găzduite de fiecare ţară), componenta tehnologică, 

ce reflectă gradul de conectare la tehnologia informaţiei a fiecărei ţări în 

parte (numărul de utilizatori internet, numărul de gazde internet, gazde 

internet sigure), componenta personală, ce priveşte mişcarea (în mare 

parte fizică) a populaţiei în lume (turism internaţional, trafic telefonic 

internaţional, transferuri transfrontaliere) şi componenta integraţionistă, 

ce determină gradul de interdependenţă al economiei respective ce 

celelalte ţări (fluxurile comerciale, de investiţii străine directe, de 

investiţii de portofoliu, plăţi externe).  

Într-un clasament realizat pentru 62 de naţiuni, acest indice plasa 

pe primul loc, drept cea mai globalizată naţiune, Irlanda1 . Dincolo de 

aceste aspecte, fenomenul globalizării este unul contemporan nouă. Ne 

modelează atitudinile, aşa cum noi îi putem influenţa evoluţia. Rămâne la 

latitudinea noastră şi la îndemâna propriei inteligenţe să nu-l scăpăm de 

sub control. Aşa cum aprecia şi Kofi Annan - “Dacă nu putem să facem 

ca globalizarea să lucreze pentru toţi, în final, ea nu va lucra pentru 

nimeni!” Globalizarea ar trebui să conducă la creştere economică, 

echitate, securitate, educaţie, regândirea cadrului instituţional 

internaţional, transparenţă, protejarea mediului, o mai bună guvernare 

globală, care să asigure o mai largă distribuire a oportunităţilor, un mediu 

propice creşterii economice echilibrate si includerea celor marginalizaţi. 
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FIRMA DE EXERCIȚIU-MIJLOC PENTRU 

DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR NECESARE 

INSERȚIEI PE PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ 
 

Porf. Ana-Maria BERZA, 

Liceul Economic „Al. Ioan Cuza” Piatra Neamț 

 
  

„Firma de exercițiu (F.E), reprezintă ”un concept didactic modern care 

se bazează pe principiul învățării prin activitate practică pentru 

dezvoltarea spiritului antreprenorial”38 

 

 

Folosirea metodei interactive „firmă de exercițiu” în realizarea 

procesului instructiv - eduactiv are un rol deosebit în realizarea învățării 

prin practică, iar performanțele obținute în activitate ajută la motivarea 

participanților pentru realizarea unei cariere de succes. Scopul aplicării 

acestei metode îl constituie atât dezvoltarea personală și profesională, cât 

și identificarea potențialului propriu în luarea deciziilor. 

     Firma de exercițiu este atât metodă de instruire, cât și mijloc utilizat 

pentru realizarea autoeducării în contextul realizării unei activități activ-

participative deoarece:  

●activitatea este desfășurtă într-un cabinet/laborator dotat în conformitate 

cu cerințele pieței muncii,  

●permite să fie realizate operaţii economice virtuale, similare proceselor 

și activităților ce se pot desfășura într-o firmă reală;  

●este structurată pe compartimente, cum ar fi: tehnic, financiar-contabil, 

resurse umane, marketing, vânzari, etc;  

●permite însușirea și dezvoltarea abilităților și atitudinilor 

corespunzătoarea locurilor de muncă ocupate, fiind indicată realizarea 

rotației pe posturi; 

●oferă posibilitatea implicării, în procesul instructive-educativ, a unor 

experți pe diferite domenii profesionale;presupune lucru în echipă, 

autoorganizare, inițiativă, perseverență, flexibilitate și autoevaluare; 

 Metoda „firmă de exercițiu” presupune integrarea și aplicarea 

interdisciplinară a  rezultatelor învățării (cunoștințe, atitudini și abilități), 

fiind utilă în a dobândi, verifica și aprofunda cunoștințele însușite, 

                                                 
38  M. Ștefăescu și colaboratorii, Ghidul firmei de exercițiu, Editura Didactică și 

Pedagogică, București, 2012, p.16. 
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formarea și dezvoltarea abilităților personale, inserția pe piața muncii și 

adaptarea la nevoile concrete.  Firma virtuală are  ca scop dezvoltarea 

competențelor personale și atreprenoriale prin simularea activităților 

dintr-o entitate reală, prin punerea în practică a cunoștințelor însușite și 

abilităților dobândite în cadrul disciplinelor sau modulelor de specialitate, 

cum ar fi: educație antreprenorială, administrarea firmei, contabilitate, 

marketing, organizarea resurselor umane, tehnologia informațiilor și 

comunicațiilor, limbi moderne, evidență economică, utilizarea 

calculatorului în contabilitate, etc.  

Obiectivele F.E cuprind atât obiective pedagogice, cât și de natură 

economică. 

Principalele obiective pedagogice vizate de F.E. sunt: 

●Dezvoltarea competențelor sociale, cum ar fi: leadership, comunicarea 

intra și interpersonală, gândire critică, realizarea activităților prin lucru în 

echipă, inițiativă, rezolvarea individuală sau în grupuri mici a 

problemelor apărute, etc; 

●Dezvoltarea competențelor personale, cum ar fi: gestionarea timpului de 

lucru, orientarea spre rezultate eficiente, flexibilitate, dezvoltarea 

limbajului specific mediului afacerilor, autoevaluare, motivarea și 

orientarea în carieră, autoorganizare, asumarea responsabilității, etc. 

Principalele obiective pedagogice vizate de F.E. sunt: 

●Promovarea ofertelor corespunzătoare nevoilor clienților, respectiv 

anticiparea nevoilor acestora; 

●Dezvoltarea unor strategii de marketing adaptate segmentelor de piață 

specifice; 

●Gestionarea eficientă a resurselor umane disponibile la nivelul entității; 

Identificarea poziției pe piață a întreprinderii. 

Principalele competențe dobândite în cadrul F.E sunt: 

●Aplicarea legislației cu privire la înființarea, organizarea și funcționarea 

unei entități economice; 

●Stabilirea viziunii, misiunii și obiectivelor strategiei unei entități; 

●Realizarea recrutării personalului și gestionarea eficientă a resurselor 

umane existente; 

●Planificarea necesarului de resurse umane; 

●Evaluarea resurselor umane; 

●Administrarea unei entități economice; 

●Evaluarea oportunităţilor de pe piaţa specifică mediului de marketig; 

●Înregistrarea în contabilitate a operaţiilor economice și   financiare 

realizate de o entitate economică; 

●Utilizarea softului specific evidenței contabile; 
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●Analiza eficienței economice și financiare cu ajutorul indicatorilor 

economici. 

  Utilizare metodei didactice de instruire   interactivă ” firma de 

exercițiu” determină multiple avantaje pentru fiecare participant: elevi, 

profesori, unitate de învățământ, parteneri,etc.  

Pentru elevi FE determină următoarele avantaje: 

●Pune la dispoziția elevului mijloacele necesare formării în concordanță 

cu standardele europene; 

●Ajută la însușirea cunoștințelor prin aplicarea lor practică; 

●Ajută la dezvoltarea competențelor generale, cheie și specifice unui 

domeniu de studiu; 

●Instruirea se realizează într-un mediu atractiv și interactiv, elevul fiind 

motivat în realizarea propriei formări prin participare voluntară și 

manifestarea creativității și aplicarea abilităților personale; 

●Contribuie semnificativ în dezvoltarea spiritului antreprenorial, 

asumarea riscurilor și luarea deciziilor; 

●Ajută la realizarea unei mai bune inserții pe piața forței de muncă, 

acomodarea la locul de muncă și   orientarea în carieră prin rotația pe 

posturi. 

Pentru cadrele didactice F.E prezintă următoarele avantaje: 

●Sprijină perfecționarea continuă și profesională, profesorul având rolul 

de moderator; 

●Permite realizarea unei instruiri activ-participative; 

●Ajută cadrele didactice să se adapteze la modificările strategice și 

procedurilor specifice cerințelor învățământului bazat pe competențe și 

performanță. 

Pentru   unitatea de învățământ F.E prezintă   următoarele 

avantaje: 

●Permite realizarea unei oferte școlare atractive; 

●Este mijloc de promovare atât pe plan local, cât și național, prin 

participarea firmelor la diferite competiții; 

●Oferă posibilitatea încheierii de parteneriate cu organizațiile din diferite 

domenii, de la nivel local; 

●Creează un plus de credibilitate școlii, la nivelul rețelei școlare. 

Pentru entitățile economice partenere, firma simulată prezintă 

oportunitatea implicării în formarea viitorilor angajați și promovarea 

activității desfășurate de aceasta. 

  Ca orice metodă de instruire, F.E are și câteva limite, printre care 

menționăm: 
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●Lipsa personalului specializat în formarea elevilor în diferite domenii 

profesionale; 

●Lipsa resurselor financiare necesare derulării unor activități 

(promovare, participare la competiții, etc) 

●Prin utilizarea materialelor în sistemul virtual, elevii nu pot realiza 

concret unele procese și nu pot testa   produsele realizate; 

●Lipsa dotărilor necesare derulării activităților specifice (echipamente, 

materiale consumabile, materii prime, etc) uneori chiar lipsa unui cabinet 

sau laborator cu această destinație; 

●Unele idei de afaceri nu sunt disponibile pe piața virtuală; 

●Există dificultăți privind efectuarea plăților la nivel internațional, ca 

urmare a realizării unor parteneriate comerciale; 

Sunt posibile existența unor dificultăți, din punct de vedere al 

unor probleme tehnice sau de comunicare într-o limbă străină. 

 Eficiența activității unei entități economice presupune utilizarea 

rațională a tuturor resurselor disponibile pentru producerea bunurilor, 

executarea lucrărilor sau prestarea serviciilor.  

O activitate se consideră că este eficientă în situația în care se 

obține un maxim de efect cu un minim de efort. Eficiența economică a 

unei entități este influențată de raționalizarea tuturor factorilor de 

producție utilizați (muncă, natură și capital). 

 Deoarece F.E este o entitate simulată/virtuală, aceasta are o 

structură organizatorică similară celei reale, fiind organizată pe 

următoarele compartimente: tehnic, resurse umane/personal, financiar-

contabil, marketing, juridic-secretariat, aprovizionare-desfacere. În 

centrul tuturor activităților desfășurate de către elevi se află numărul 

situațiilor concrete de învățare oferite acestora, prin rotația pe posturi și 

evaluarea activității. În calitate de angajați elevii trebuie să parcurgă 

totate etapele procesului de recrutare, respectiv:  pregătirea recrutării 

(identificarea nevoii de resurse umane, descrierea postului, definiea 

cerințelor postului), identificarea potențialilor candidați prin  

prospectarea peței interne sau externe, selecția angajaților ( analiza CV -

urilor și a scrisorilor de intenție, aplicarea testelor psihologice, testarea 

aptitudinilor, aplicarea probelor practice,etc), realizarea interviurilor, 

încheierea contractelor de muncă. 

 

Bibliografie selectivă: 

 

Avasilcăi, S. (2004), Dezvoltare şi competitivitate prin proiecte, Casa de 
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Săpânțan, I. și colaboratorii (2017), Firma de execițiu între educație și 

realitate, Revistă școlară, Liceul Tehnologic Marmația, Sighetu 

Marmației. 

Ștefăescu,M. și colaboratorii (2012), Ghidul firmei de exercițiu, Editura 
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Tudose,M.B (2006), Gestiunea capitalurilor întreprinderii:optimizarea 
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***Legea Educației Naționale nr.1/2011 

*** Anexa nr.1 la OMEN nr. 3501/2018, Curriculum  petru clasa a XI a , 

Calificarea Tehnician în activități economice 

*** Standardele de pregătire profesională pentru calificările: Tehnician în 

activități economice și Tehnician în turism 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL „FAȚĂ ÎN FAȚĂ” VERSUS 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

 

Prof. Pintilie Radu-Mihail,  

Liceul „Vasile Conta” Târgu- Neamț 

             Prof. Pintilie Ana-Maria,  

Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Târgu-Neamț 

 

 

Introducere 

Învățarea online are rădăcini în tradiția educației la distanță, 

având o istorie de cel puțin 100 ani, când au început cursurile de 

corespondență școlară.  

Odată cu apariția internetului și a World Wide Web-ul, 

potențialul de a ajunge la cursanții din întreaga lume a crescut foarte 

mult, iar astăzi, învățarea online oferă resurse educaționale bogate. 

Sursele media precum și capacitatea de a de a comunica în timp real a 

profesorilor cu elevii ridică învățământul online la un standard apropiat 

de cel „față în față”. Iar criza pandemică mondială din 2020 are ca efect 

perfecționarea învățământului online, dincolo de simpla prezentare a unui 

material pe o platformă educațională.  

Evident, această pandemie a perturbat complet un sistem de 

învățământ, despre care mulți afirmă că și-a pierdut deja relevanța. În 

cartea sa, „21 de lecții pentru secolul XXI” , savantul Yuval Noah Harari 

prezintă modul în care școlile continuă să se concentreze pe abilitățile 

academice tradiționale și învățarea la distanță, mai degrabă decât pe 

abilități precum gândirea critică și adaptabilitatea, aspecte care vor fi mai 

importante pentru obținerea succesului în viitor. În acest moment, cel 

puțin 1,2 miliarde de copii studiază online, pe întreaga planetă (conform 

www.weforum.org). 

 

  Care sunt principalele avantaje ale învățării „față în față”? 

Învățarea „față în față” este metoda de studiu utilizată de milenii. 

Existența școlilor pe teritoriul Mesopotamiei poate fi atestată încă din 

mileniul al III-a î.Hr. Școala antică greacă poate fi un model și în zilele 

noastre. La Atena existau trei școli mai importante: „Academia”, unde 

Platon și-a întemeiat ulterior școala sa de filozofie; „Liceul”, unde 

Aristotel ținea prelegeri de știință și filozofie și Cinosarges, școală 

rezervată metecilor și locul întrunirilor cinicilor. 
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Învățarea „față în față” presupune o vie interacțiune între 

profesor și elev.  

Învățarea „față în față” îi ajută pe cursanți să-și organizeze 

timpul deoarece ei trebuie să fie prezenți la o anumită oră și dată. Dacă 

elevii nu au suficientă autodisciplină și nu-și fac temele ori nu au învățat 

lecția, ei sunt prezenți în sala de clasă și ascultă profesorul. 

Deoarece a fost standardul de învățare timp de secole, 

învățământul „față în față” este ușor recunoscută drept „modul real” de 

învățare.  

Întrucât indivizii trebuie să fie prezenți fizic pentru a urma un curs 

tradițional, se presupune că elevii își fac timp să învețe și sunt serioși. Cu 

toate acestea, modalitatea clasică de predare nu mai garantează faptul că 

elevii sunt întotdeauna concentrați sau că pot obține rezultate mai bune. 

 

              Învățarea online este cu adevărat eficientă? 

Dacă secolul XX a fost denumit „al vitezei”, secolul XXI are 

denumirea de „secolul informațional” datorită exploziei tehnologiei și a 

mijloacelor de transmiterea a informației. Iar în secolul XXI nu mai 

trebuie să fim prezenți fizic undeva  pentru a învăța ceva. Cu toate 

acestea, oamenii par a avea dificultăți să ia în serios învățarea online.  

Majoritatea dintre noi, elevi sau nu, preferăm să consumăm 

conținut informațional folosind internetul.  

Internetul este folosit acum pentru a citi știrile, pentru a viziona 

emisiuni TV preferate, pentru a discuta cu prietenii, pentru programări, 

pentru a face cumpărături și multe altele. Având comoditatea pe care 

internetul a adăugat-o vieții noastre de zi cu zi, de ce educația ar trebui să 

rămână strict tradițională? 

Poate, niște explicații sunt necesare: 

a) învățarea online necesită mai multă auto-disciplină. Poate 

elevii vor beneficia de aceasta, poate nu. Profesorul aflat online nu poate 

suplini părinții plecați la serviciu. Scuzele „nu merge internetul”, „s-a 

stricat laptopul” pot deveni cel mai simplu mod de a chiuli …online.  

b) Apărătorii învățământului generalizat online mizează pe 

atitudinea pozitivă și motivația elevilor de a învăța. Oare așa stau 

lucrurile în realitate?  

c) Un alt aspect al învățământului online este recuperarea 

timpului pierdut pe navetă de către elevi și profesori. Dar, elevii din 

mediul rural, cei care fac în majoritate naveta, vor putea studia online în 

timpul zilei? Sau vor avea nevoie de un program adaptat? Fără a fi 

realizat un studiu aprofundat, pot afirma că profesorii care predau în 
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această perioadă elevilor din mediul rural se confruntă cu greutăți datorită 

faptului că, majoritatea copiilor de vârstă școlară muncesc dimineața și o 

parte bună de după amiază; 

d) Da, există studii care au demonstrat că rezultatele învățării 

pentru cursanții online sunt comparabile cu cele obținute de elevii 

tradiționali, atât la nivel de liceu, cât și la nivel universitar. Dar aceste 

studii nu prea amintesc de:  faptul că majoritatea elevilor fac parte din 

școli private, unde motivația învățatului se rezumă de multe ori la taxele 

plătite; iar la universitate, motivația studenților este mult mai bine 

conturată decât la elevii de gimnaziu și cei din învățământul liceal. 

e) În ceea ce privește învățământul online la clasele primare 

lăsăm învățătorii, părinții și de ce nu, experții în educație să se pronunțe. 

 

Tabel 4 Diferențe dintre învățarea „față în față” și online (adaptat după 

articolul „Comparing Face-to-Face and Online Teaching” publicat pe 

site-ul Universității Johns Hopkins Engineering for Professionals din 

Baltimor, USA). 

 

Tipuri 
de diferențe 

Predarea „față în 
față” 

Predare online 

Peda
gogice 

Interacțiune 
sincronă, conținutul 
prezentat ca prelegeri, 
evaluări practice, 
conținutul este planificat 
în modul clasic. 

Mai ales interacțiuni 
asincrone, forumuri de discuții, 
diverse mijloace de prezentare a 
conținutului, evaluări alternative 
(de exemplu, proiecte de 
colaborare / cercetare, 
prezentări). 

Oper
aționale 

Cursurile se țin în 
aceeași locație 
geografică, în același 
timp. 

Clasa este activă 24/7, 
online. 

Elevi/
Studenți 

Adesea trăiesc în 
imediata apropiere a 
campusului/ a școlii, 
programul permite 
sesiunile în clasă, chiar 
dacă de face naveta. 

Adesea, profesorii care 
predau, nu trebuie să se afle în 
același loc cu elevii. Se dezvoltă 
o flexibilitate a programului 
profesorilor. 

Rolul Transferă Facilitator, ajută elevii să 
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Tipuri 
de diferențe 

Predarea „față în 
față” 

Predare online 

profesorului cunoștințele elevilor. descopere cunoștințe, 
moderator, ghidează discuțiile. 

Sursa: „Predarea online vs „față în față”, site www.ep.jhu.edu 

accesat la data de 11.11.2020 

 

Studiu de caz privind învățământul online vs predare „față în 

față” 

Am realizat un studiu privind opinia elevilor de la Liceul 

„Vasile Conta”, privind învățarea online și predarea „față în față”. În 

acest scop am realizat un chestionar cu șase întrebări (Anexa 1). Am 

utilizat o întrebare deschisă și cinci întrebări care utilizează scala de 

evaluare Likert. Chestionarul a fost aplicat online, iar rezultatele-

graficele în Anexa 2. 

 

Concluzii: 

1. Elevii, în proporție de 64% au fost de acord că, mediul din 

clasă îi ajută să comunice mai ușor cu colegii lor; 14% au considerat că 

prezența în clasă nu le facilitează comunicarea cu colegii; 

2. În ceea ce privește preferința elevilor de a li se predea „față în 

față” după ce regulile sanitare o vor permite, 74,3% dintre respondenți 

optează pentru metoda clasică de predare, iar 14,3% ar prefera varianta 

online; 

3. 85,7% dintre elevii respondenți au considerat că, după cinci 

săptămâni de lecții online, predarea în sala de clasă îi ajută să înțeleagă 

mai bine conceptele și noțiunile prezentate în cadrul lecțiilor. 11,4% 

dintre elevi au fost indeciși dacă predarea online/ clasică le ușurează 

învățarea, iar 2,9% au răspuns că au înțeles mai bine noțiunile predate 

online decât cele predate în mod clasic; 

4. În ceea ce privește îmbunătățirea abilităților de a utiliza 

internetul, email-ul de când studiază online: 

- 57% dintre elevii respondenți au considerat că și-au 

perfecționat abilitățile TIC; 

- 34% consideră că învățământul online nu a avut un impact 

major asupra abilităților lor de a utiliza internetul, email-ul (poate că, 

acești elevi aveau deja cunoștințele necesare), iar 

- 9% consideră că învățământul online nu le-a adus cunoștințe 

noi privind utilizarea internetului și a email-ului; 

http://www.ep.jhu.edu/
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5. Lucrul în grup, în cadrul clasei, îi ajută pe majoritatea elevilor 

să înțeleagă mai bine noțiunile noi achiziționate; de asemenea, cei mai 

mulți dintre elevi preferă să rezolve aplicațiile practice în clasă, decât 

online, motivând că „înțeleg mai ușor”; cei mai mulți dintre elevi 

consideră că alocă mai mult timp studiului și rezolvării temelor de când 

se predă online; cu toate acestea, elevii preferă organizarea pe echipe și 

atunci când studiază online, motivând că înțeleg mai bine noțiunile 

teoretice, dar și aplicațiile; 

6. La întrebarea deschisă „Ce preferați: predarea în față sau 

online. De ce?”, răspunsurile au fost: prefer predarea față în față deoarece 

înțeleg mult mai bine lecția, prefer mai mult predarea față în față 

deoarece înțeleg mai bine lecțiile/aplicațiile și comunic mai ușor cu 

colegii/profesorii, predarea față în față deoarece mă ajută să înțeleg mult 

mai bine, uneori față în față pt că înțeleg mai bine..dar alteori online, 

deoarece informațiile acumulate le pot concretiza și aprofunda de pe 

internet, prefer predarea față în față deoarece noțiunile explicate de către 

profesori sunt înțelese mult mai ușor și se acordă atenția necesară pentru 

fiecare elev încât să nu existe neclarități, Online, predarea față în față 

deoarece transmiterea informației este mai precisă, prefer predarea față în 

față deoarece astfel fixez noțiunile mai bine, Față în față. Prefer predarea 

față în față deoarece înțeleg mai bine lecția și așa o pot reține mai ușor . 

Doar doi respondenți preferă modul de predare online, iar restul 

răspunsurilor sunt apropiate de cele prezentate mai sus, respectiv se 

preferă predarea „față în față”. 

Acest studiu se recomandă a fi reluat peste 6 – 12 luni, deoarece, 

acum, impactul predării online a fost brutal, datorită condițiilor în care a 

fost impus (pandemia de Covid 19), lipsei tehnologiei, a internetului, a 

pregătirii tuturor profesorilor pentru acest tip de predare, a adaptării 

curriculei. 
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Anexa 1 

 

Chestionar  

 

1.Mediul din clasă, de la școală mă ajută să comunic mai ușor cu colegii 

mei, cu alți elevi.  

1-Reprezintă total dezacord; 5 reprezintă acord total 

2.Prefer să mi se predea în clasă (față în față) decât online, atunci când 

regulile sanitare o vor permite. 

1-Reprezintă total dezacord; 5 reprezintă acord total 

3.Predarea față în față mă ajută să înțeleg mai bine conceptele, aplicațiile. 

1-Reprezintă total dezacord; 5 reprezintă acord total 

4.Mi s-au îmbunătățit abilitățile de utilizarea a internetului, a email-ului, 

a comunicării online de când studiez online. 

5. 

Bifați răspunsul pe 

care îl considerați 

adevărat. 

Total 

dezacord 

Dezacord 

parțial 

n

Nu 

știu 

Acord 

parțial 

Acord 

total 

Lucrând în grup față 

în față, mă ajută să 

înțeleg mai bine 

noțiunile predate 

     

Lucrând în grup, 

online, mă ajută să 

înțeleg mai bine 

noțiunile predate 

     

Petrec mai mult timp 

să înțeleg/să învăț/să 

rezolv teme de când 

se predă online. 

     

Îmi este mai ușor să 

rezolv exercițiile în 

clasă decât online. 

     

 

6.Ce preferați: predarea față în față sau online? De ce? (întrebare 

deschisă) 
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7.Genul  M/F 

8.Mediul de proveniență Urban/Rural 

9.Vârsta: [14-16), [16-18), >18 
 

Anexa 2 
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FIRMA DE EXERCIŢIU METODĂ MODERNĂ DE 

DEZVOLTARE A COMPETENŢELOR 

ANTREPRENORIALE 

 
   Prof. Stafie Amalia Luciana 

Prof. Manolache Anișoara  

Colegiul „Vasile Lovinescu”, Fălticeni 

 

 

             Existenţa unor pieţe concurenţiale este imposibilă fără resurse 

umane corespunzătoare, ceea ce înseamnă forţă de muncă bine pregătită. 

Astfel, sistemul de învăţământ se confruntă cu noi provocări, în special, 

în domeniul formării profesionale. Modelul firmei de exerciţiu reprezintă 

un instrument ideal în acest sens. 

           Firma de exerciţiu a apărut  cu sprijinul ECO NET-ului care este o 

reţea regională a firmelor de exerciţiu în Europa de Sud-Est creată cu 

sprijinul proiectului educaţional austriac "Establishment of a Regional 

Network of Education in Economic on Policy and School Lever". 

            Firma de exerciţiu reprezintă o metodă de predare inovatoare, 

orientată spre practică - modelul unei întreprinderi în care activităţile 

derulate de o firma reală devin transparente pentru procesul de învăţare. 

În această lume de afaceri simulată, cu parteneri naţionali şi internaţionali 

reali, se promovează competenţe-cheie precum lucrul în echipă, 

motivaţia de a lucra, flexibilitatea şi rezistenţa la stres, dorinţa de a 

lua decizii, competenţe privind rezolvarea conflictelor şi mai ales 

sensibilitatea interculturală. 

            Firma de exerciţiu  este un concept prin care  se integrează  

cunoştinţele de la diverse discipline şi dobândirea de abilităţi 

antreprenoriale, perfecţionarea comportamentelor personale şi totodată 

identificarea potenţialului propriu al elevilor  în domeniul 

antreprenoriatului, managementului organizaţional, organizarea 

resurselor umane, contabilitate, corespondenţă comercială, limbă străină, 

informatică, legislaţie, etc… Instruirea în acest tip de firmă oferă elevului 

competenţe profesionale "Să ştie ce să facă şi cum să facă". 

Firma de exerciţiu reprezintă o provocare atât pentru sistemul de 

învăţământ cât şi pentru piaţa muncii  elevii  comportându-se ca şefi şi 

angajaţi. Ei efectuează tranzacţii economice existente în firmele reale, 

fiecare firmă fiind structurată, în conformitate cu situaţia practică, în 

departamente: resurse umane, secretariat, marketing, desfacere, 

contabilitate, etc. Elevii trebuie să treacă prin toate departamentele şi să 
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efectueze acolo activităţile specifice. Cunoştinţele dobândite de elevi la 

disciplinele de specialitate  acoperă aproximativ toate domeniile afacerii, 

la un nivel mediu astfel încât cunoştinţele dobândite reprezintă o baza în 

vederea înfiinţării şi dezvoltării firmelor de exerciţiu. Utilizând 

informaţiile disciplinei Marketing elevii reuşesc să stabilească o 

comunicare eficientă cu consumatorii pentru satisfacerea nevoilor 

acestora, investighează nevoile clienţilor şi stabilesc metode de cercetare 

a nevoilor lor. Datorită cunoştinţelor de contabilitate dobândite elevii 

învaţă să ţină evidenţa contabilă a firmei. Pentru angajarea personalului 

utilizează cunoştinţele asimilate la disciplina Organizarea resurselor 

umane. Structura organizatorică a întreprinderii, organizarea activităţii şi 

rezultatele obtinute de firma de exerciţiu sunt evaluate prin intermediul 

cunoştinţelor dobândite pe parcursul studierii materiei la disciplina 

Planificare operaţională, etc.  

              Activitatea lor se desfăşoară conform legislaţiei în vigoare 

pentru firmele reale. Formarea de priceperi, deprinderi şi abilităţi se 

realizează prin exersarea situaţiilor dintr-o firmă reală, fiind indicat ca 

această exersare să fie multiplă ca structură şi consistentă. 

În firma de exerciţiu sunt aplicate toate tranzacţiile economice 

care există în practică, începând de la achiziţii trecând pe la inventarierea 

sarcinilor şi sfârşind cu desfacerea. Toate activităţile comercial-

administrative vor fi îndeplinite de către elevi prin respectarea uzanţelor 

comerciale şi a prevederilor legislative. Cu toate acestea, mărfurile şi 

serviciile prestate precum şi banii necesari pentru plăţi sunt prezente 

numai la nivel virtual.  Se emit toate informaţiile şi documentele necesare 

pentru întreprinzător, documente care sunt supuse circulaţiei prin 

intermediul unor tehnologii de viitor.  

          Alături de legăturile la nivel naţional sau internaţional există o altă 

componentă importantă a firmei de exerciţiu: simularea. Deciziile greşite 

care ar putea duce în viaţa reală până la punerea în pericol a 

întreprinderii, nu au urmări economice negative în firma de exerciţiu. Ba 

mai mult, ele reprezintă pentru experienţa elevilor chiar o componentă 

esenţială a procesului de învăţare.  

Obiectivul instruirii în cadrul firmei de exerciţiu este transmiterea 

cunoştinţelor într-o manieră interdisciplinară, orientată spre acţiune şi 

probleme, centrată asupra elevilor şi inspirată din practică. Cunoştinţele 

trebuie să cuprindă toate procesele economice interne precum şi toate 

interconexiunile dintre firme. 

Activităţile care derivă de la asociaţi generează cu precădere în 

rândul elevilor procese de învăţare şi determină un procent ridicat de 
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motivare. Însuşirea competenţelor-cheie (ex. capacitatea de a lucra în 

echipă, gândire interdisciplinară, competenţe lingvistice) le permite 

elevilor obţinerea unei mobilităţi profesionale şi a unei flexibilităţi 

ridicate pe piaţa de muncă.  

Ca exemplu, elevul va trebui să aplice în poziţia de referent 

cunoştinţele economice asimilate pentru a realiza procesele de achiziţie în 

firma de exerciţiu, luând în considerare situaţia economică a firmei lui. În 

cadrul acestui proces va trebui să găsească împreună cu colaboratorii lui 

cea mai potrivită decizie pentru achiziţie, să recunoască efectul deciziei 

asupra firmei şi să poată susţine această decizie în faţa conducerii 

întreprinderii. 

            Predarea reprezintă şi pentru profesor, în calitatea lui de 

coordonator al firmei de exerciţiu, o provocare deosebită: trecerea de la 

rolul de prezentator la cel de colaborator într-o echipă, de la instanţă 

superioară la consultant.  

           În firma de exerciţiu se pot experimenta procesele 

economice şi comerciale prin implicarea tuturor simţurilor. Elevii îşi 

formează spiritul întreprinzător, iar profesorii îşi asumă rolul unor 

consultanţi economici. 
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FOLOSIREA NOILOR TEHNOLOGII IN CADRUL 

ORELOR DE ISTORIE 
 

Prof. Roxana FILIP 

Colegiul Tehnic ,,Ion Creangă” Târgu-Neamț 

 

 

 

Începând cu 11 martie 2020, ca urmare a deciziei Ministerului 

Educatiei si Cercetării de a suspenda cursurile fată-în-fată, sistemul de 

învătământ se reorientează către practici noi de comunicare si de 

cooperare prin care să asigure continuitatea învătării si functionarea 

organizatională. Măsurile instituite prin starea de urgentă ne relevă 

maniere diferite, câteodată inedite, de a fi si a actiona. Adulti si copii 

deopotrivă sunt în situatia de a descoperi noi moduri de conectare socială 

si de continuare a activitătilor profesionale, sociale, culturale, ludice si de 

petrecere a timpului liber; în acest sens, utilizarea noilor tehnologii a luat 

o amploare de neimaginat în urmă cu câteva luni. 

Toate aceste elemente au, cu sigurantă, o zonă de evolutie si 

dezvoltare socială importantă, dar faptul că totul s-a întâmplat brusc 

„peste noapte” a pus societatea înfata unei provocări de o magnitudine pe 

care nu am mai întâlnit-o până în prezent. 

Ca urmare, institutii guvernamentale, scoli, ONG-uri si companii 

private, profesionisti ai educatiei si din zona tech s-au trezit la o masă 

rotundă a dezbaterilor (de cele mai multe ori online, la distantă) pentru a 

găsi solutii, punând la dispozitie expertiză, idei, resurse, portaluri, 

instrumente si platforme de elearning. Deci trebuie spus că nu 

întotdeauna viteza si cantitatea sunt si garanti ai unui proces de calitate, 

totusi putem vorbi aici în primul rând ca despre un context prielnic pentru 

reflectie si adaptare permanentă. 

Putem porni în analizele care urmează de la constatarea unui fapt 

pozitiv: demersurile de realizare a activitătilor educative utilizând 

instrumente si resurse digitale nu constituie o noutate, pentru cei mai 

multi profesori. La rândul său, MEC si institutiile din subordine au 

promovat, în ultimele decenii, câteva initiative si programe cu 

componentă digitală, începând cu programul Sistem Educational 

Informatizat (SEI), actiunea eTwinning, programme de formare a 

cadrelor didactice în utilizarea noilor tehnologii si terminând cu 
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încercările de constituire a unei baze de resurse educationale deschise sau 

demersurile din proiectele ROSE si CRED. 

Dar elementul care a condus la o presiune majoră asupra 

sistemului de învătământ si a societătii în ansamblul ei a constat în 

utilizarea exclusivă a mijloacelor de comunicare la distantă pentru a face 

educatie. Trebuie să recunoastem din capul locului că: 

►sistemul de învătământ este doar partial pregătit, o parte din cadrele 

didactice nu posedă în acest moment suficiente informatii si competente 

specifice instruirii asistate de calculator; 

►companiile edtech nu au fost stimulate pentru a construi solutii 

interoperabile, mulate pe nevoile de sistem ale educatiei; 

►curriculumul permite într-o măsură variabilă/ secventială/ revizuită 

transpunerea în activităti la distantă. 

 

ȘCOALA ONLINE : ELEMENTE PENTRU INIVAREA 

EDUCAȚIEI 

 

În aceste circumstante au apărut, inevitabil, o serie de 

impedimente de natură logistică, pedagogică, tehnică si de continut în 

domeniul multor discipline scolare. 

Toate acestea pot să fie văzute fie ca bariere fie drept provocări 

cărora profesorii, elevii, părintii si decidentii educatiei încearcă să le facă 

fată în ritmul rapid în care apar, manifestând, în proportii variabile, 

disponibilitate, interes, măiestrie pedagogică, inventivitate. 

În acelasi timp, trebuie mentionat că nu au existat (si, partial, nu 

au fost posibile) măsuri care să poată fi aplicate la nivelul întregii 

populatii scolare, solutiile adoptate la nivelul unitătilor de învătământ si 

al claselor variind foarte mult de la experiente antrenante si memorabile 

de învătare prin sesiuni de învătare online si până la situatii în care 

perioada de suspendare a cursurilor fată în fată a însemnat pentru unii 

elevi un hiatus total fată de scoală si, implicit, fată de învătarea formală. 

Aceste situatii au avutla bază atât cauze subiective cât si cauze obiective 

ca: lipsa de echipamente, de nivelul scăzut al competentelor digitale, de 

tipul de încadrare, suplinirea pe post etc. 

Tot acest tablou de elemente care interactionează la un nivel mai 

simplu sau mai profund a reprezentat contextul în care studiul de fată a 

fost initiat. Este evident că de amploarea si de fundamentareastiintifică 

riguroasă a unei astfel de perspective depinde nivelul la care putem 

răspunde adecvat provocărilor existente, într-un efort de a îmbunătăti 

calitatea. 
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Folosirea noilor tehnologii în cadrul orelor de istorie permite 

prezentarea lecțiilor de istorieîntr-un format multimedia atrăgător, care să 

faciliteze achiziția de cunoștințe, ancorarea șiorientarea elevilor în timp şi 

spațiu şi exprimarea ideilor în diferite moduri, Modalitățile deintegrare 

TIC la disciplina istorie sunt nelimitate și se pot concretiza prin. inserarea 

înmomentele lecției a unor surse istorice, informații, imagini, fișe de 

lucru utilizând calculatorul care să susțină activitatea de învățare, 

parcurgerea unor sarcini de învățareindividuale sau de grup utilizând 

internetul, realizarea feed-backului sau realizarea unorteste interactive.  

Profesorul trebuie să înțeleagă potențialul pedagogic al folosirii 

noilortehnologii și să aibă capacitatea de a le integra în procesul didactic 

de predare – învățare-evaluare, fără a exclude demersurile tradiționale, de 

la proiectare până la desfășurare și la realizarea feed-back-ului. 

Societatea contemporană este permanent supusă mai multor 

schimbări rapide şi într-un ritm totmai alert ca urmare a exploziei 

cunoaşterii, a noilor descoperiri tehnologice şi a adoptării unor decizii 

rapide, determinând mutaţii şi în domeniul educaţional. Competența 

digitală, conform documentului Comisiei Europene, reprezintă este una 

dintre cele opt competențe cheie caret rebuie să fie însuşite de un 

absolvent din spaţiul intracomunitar. De asemenea, şi UNESCO susţine 

ideea familiarizării fiecărui elev cu tehnologiile şi cu mijloacele 

multimedia tocmai prindezvoltarea abilităților privind selectarea 

instrumentelor adecvate, operarea cu echipamente şiaplicații și utilizarea 

acestora într-o varietate de forme.  

Integrarea tehnologiilor informatice şicomunicaţionale (TIC), în 

procesul de predare –învăţare – evaluare, a devenit în ultimele 

douădecenii o prioritate a politicilor educaţionale pe toate meridianele 

lumii. Utilizarea noilortehnologii în procesul de învăţământ depinde de 

competenţa  pedagogică şi abilităţile tehnice ale profesorului care trebuie 

să ştie să cunoască şi să integreze aceste tehnologii moderne 

pentruobţinerea unor efecte pedagogice utile, fără să excludă demersurile 

tradiționale. Modul de realizareaactivităţilor didactice este schimbat prin 

folosirea noilor tehnologii informatice şicomunicaţionale.  

Introducerea în şcoală a Internetului şi a noilor tehnologii a 

determinat schimbări importante înprocesul de învăţământ , iar rolul 

profesorului din învăţământul tradiţional, de transmiţător alinformaţiei, se 

schimbă în învăţământul modern în cel de facilitator al învăţării. Actul 

învăţării numai este văzut ca fiind rezultatul demersurilor şi muncii 

profesorului, ci rodul interacţiuniielevilor cu calculatorul şi al colaborării 

cu profesorul. În sistemul de învăţământ schimbareavizează creşterea 
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eficienţei activităţilor de învăţare, dezvoltarea competenţelor de 

comunicare şistudiul individual, însă realizarea acestor obiective depinde 

de gradul de pregătire a profesorului înutilizarea calculatorului, de stilul 

profesorului, de numărul de elevi, de interesul, cunoştinţele şiabilităţile 

acestora, de timpul cât se integrează mijloacele TIC în lecţie, de metodele 

de evaluare șide fişele de lucru elaborate. 

Folosirea tehnologiilor TIC la lecţia „Migratii in lumea 

contemporana”, clasa a XI-a integrarea noilor tehnologii informatice şi 

comunicaţionale în cadrul orelor de istorie constă înutilizarea resurselor 

software generice de tip editoare de texte, realizarea de eseuri pe o 

temădată, un cuvânt cheie, cu ocazia unui eveniment istoric, întocmirea 

unui referat etc. în WordPad, Notepad, Microsoft Office Word, a 

resurselor software generice de tip aplicaţii de machetare: 

►realizarea de broşuri, buletine informative etc., în Microsoft Office 

Publisher prin machetare pebaza şabloanelor predefinite și a resurselor 

software generice de tip prezentări computerizate; 

►realizarea de prezentări pe o temă dată, un cuvânt cheie, cu ocazia unui 

eveniment istoric, într-un număr limitat de diapozitive etc., în Microsoft 

Office Power Point. Modalitățile de integrare TIC la disciplina istorie 

sunt nelimitate și concretizează în întroducerea în unele momente ale 

lecției aunor surse istorice, informații, imagini, hărţi, fotografii, fișe de 

lucru utilizând calculatorul sau videoproiectorul care să susțină 

activitatea de învățare, parcurgerea unor sarcini de învățare individuale 

sau de grup utilizând internetul sau realizare unor teste interactive.  

De exemplu, profesorul de istorie trebuie să predea la clasa a XI-a 

lecţia despre Migratii in lumea contemporana, iar conform programei 

trebuie să-i familiarizeze pe elevi cu noţiuni şi termeni istorici precum: 

asimilare, emigrant, imigrant, persecutie, exod, expulzare integrare, 

restrictive, discriminare, nationalism, intoleranta, rasism, xenofobie, 

Schengen, brain drain. 

În stilul tradiţional, profesorul venea la clasă şi le expunea 

elevilor „povestea” , iar aceştia ar fi scris după dictare ori dupăceea ce 

profesorul ar fi scris la tablă. Prin utilizarea noilor tehnologii informatice 

şi comunicaţionale în procesul de predare-învăţare, arhitectura didactică a 

lecţiei se schimbă, devenind mai atractivă atât pentru elevi cât şi pentru 

profesor. 

În noua variantă, profesorul va lucra cu elevii mult mai aproape 

fiindcă după o scurtă prezentare pe tema  Migratiilor a ceea ce urmează 

să înveţe, elevii vor explora cu ajutorul tehnologiei. 
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Profesorul de istorie şi-a stabilit următoarele activităţi: folosindu-

se de o prezentare realizată într-un program Microsoft Office Power 

Point sau PREZI, el va expune pe parcursul orei elementele pecare elevii 

trebuie să le înţeleagă şi să le reţină din lecţie. (Fig.1). Prezentarea 

respectivă conţineimagini, hărţi şi desene pe care profesorul le 

comentează la anumite momente, profesorul foloseşte scurte filmuleţe 

sau serii de imagini (youtube) pentru a-i introduce şi mai mult pe elevi 

înelementele care compun lecţia. De exemplu, atunci când ajunge să le 

explice elevilor 

despre 

zei,profesorul 

accesează un 

film de pe 

Internet legat de 

unele cuze ce 

au deteeminat 

mutarea unor 

grupuri de 

oameni” 

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=Gp7R5VF

Vp8w  

 

Fig.1.MICROSOFT POWER POINT 

 Imigrantii din Saint Denis  

 

Pentru a nu-i lăsa doar cu aceste informaţii primite în clasă, 

profesorul le cere elevilor săpregătească pentru fiecare concept cheie o 

scurtă descriere, folosind versiunea româneascăa cauzelor ce au 

determinat plecarea romanilor dupa 1989. 

Profesorul de istorie pentru a-i atrage înspre domeniul istoriei îi 

împarte în grupuri de câte trei persoane şi îi pune să caute pe Internet 

informaţii despre cauzele deplasarilor masive Pe unii îi desemnează 

săcaute informaţii despre cause politice, pe alţii să găsească cuze sociala 

iar o alta grupă va căuta informaţii despre cause politice şi să-şi salvez 

link-urile către paginile sursă.  

Cu ajutorul tehnologiilor mobile learning o grupă de elevi, timp 

de o săptămână, se varinforma cu privire la un film despre emigrarea unei 

romance in Germaniahttps://youtu.be/kE2JQGOBres, mai ales că sunt 
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mai multe ecranizări „îţi vor imagina câteva posibile scurte dialoguri ca 

personaje ale evenimentului ales şi le tehnoredactează în Microsoft 

Word, sub forma unui mic scenariu. Elevii pot prezenta cazuri din 

apropierea lor, familial or ce au ca subiect migratia maxim 5 minute), ea 

fiind înregistrată video şi audio cu ajutorul unui telefon mobil şi postată 

apoi pe pagina web a clasei. Ceilalţi elevi vor audia şi vor comenta 

sceneta din punct de vedere al scenariului şi al jocului de rol, folosind 

argumente istorice. 

O altă sursă de informare istorică o constituie accesarea site-urilor 

educaţionale sau apelul lasistemul AEL. Pentru a-şi îmbogăţi cunoştinţele 

despre migratie elevii pot accesa sithttp://www.istorie-edu.ro care oferă 

numeroase informații utile despre istoria universal. 

Instrumentul software Hot Potatoes permite atât generarea 

propriu-zisă a exerciţiilor, cât şi configurarea acestora sub forma unor 

pagini web, foarte uşor de accesat cu ajutorul unui browser .Hot Potatoes 

este un produs al firmei Half-Baked Software, creat de echipa de 

cercetare şi dezvoltare a Humanities Computing and Media Centre din 

cadrul Victoria University din Canada. 

Pentru profesori, unul dintre cele mai populare instrumente 

destinate creării de teste de evaluare interactive este Hot Potatoes, care 

cuprinde cinci programe de bază (Jquiz, Jcolze, Jcross, Jmix șiJmatch). 

Hot Potatoes reprezintă un annsamblu de aplicaţii gratuite pentru  crearea 

de teste interactive cu răspuns multiplu, cu răspuns scurt, cuvinte 

încrucişate, formare de perechi, ordonareşi completare de fraze. După 

instalarea soft-ului Hot Potatoes şi deschiderea acestuia, apare ecranul de 

întâmpinare, cu cele şase programe de bază: JQuiz, JMatch, JCloze, 

JCross, JMix, şi, cel care le asamblează peacestea, The Masher.. JQuiz 

crează exerciţii bazate pe întrebări, exerciţii cu varian temultiple de 

rãspuns, exerciţii cu alegere duală sau exerciţii cu răspuns scurt. JMatch 

creează exerciţii care vizează împerecherea (asocierea) de cuvinte sau 

imagini. JCloze: crează exerciţii de completare a spaţiilor libere. JCross 

realizează cuvinte încrucişate. JMix se foloseşte la compunerea 

exerciţiilor cu propoziţii amestecate. The Masher: grupează seturile de 

exerciţii sub odenumire generică, creează hiperlegături pentru navigare şi 

o pagină de index. 

Pentru a realiza evaluarea profesorul poate realiza diverse teste iar 

din dorinţa evitării subiectivităţii umane se poate apela realizarea unor 

teste cu ajutorul calculatorului care poate transmiterea itemilor, 

receptarea răspunsurilor, analizarea şi compararea răspunsului cu 

răspunsul corect, punctarea performanţelor relevante şi calcularea şi 
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afişarea notei şcolare. Profesorului îi rămâne sarcina formulării itemilor, 

a răspunsurilor corecte şi a regulilor de notare. În funcţie degradul de 

obiectivitate oferit în corectare, itemii se împart în: obiectivi, 

semiobiectivi şi subiectivi. 

Itemii obiectivi, testează un număr mare de elemente de conţinut 

într-un interval de timp relativscurt şi asigură un grad de obiectivitate 

ridicat în măsurarea rezultatelor şcolare. Itemii semiobiectivi acoperă o 

gamă variată de capacităţi intelectuale care se doresc a fi testate. Itemii 

subiectivi, deşi sunt relativ uşor de construit, prezintă principalul 

inconvenient legat de modul deelaborare a schemei de notare a acestora.  

De exemplu, la sfârşitul lecţiei, Migratii in lumea contemporana” 

clasa a XI-a –se pot evalua elevii prin administrarea unor teste realizate 

cu aplicaţia Hot Potatoes:  -exerciţii cu alegere multiplă (realizat cu 

JQuiz), - exerciţii de completare (realizat cu JCloze), - exerciţii de 

asocierede cuvinte (realizat cu JMatch), exerciţiu de realizare de cuvinte 

încrucişate (realizat cuJCross),  compunerea exerciţiilor cu propoziţii 

amestecate de cuvinte (realizat cu JMix). 

Pentru evaluarea elevilor poate fi utilizată şi aplicaţia 

Wondershare Quiz-Creator care permitecrearea de chestionare interactive 

bazate pe Flash pentru instruirea și evaluarea asistată decalculator şi 

publicarea chestionarelor flash rezultate pe web pentru a fi accesate 

online de oriundeiar rezultatele testelor pot fi trimise automat prin e-mail 

la evaluator pentru centralizarea rezultatelor. Astfel persoanele evaluate 

nu trebuie neapărat să fie într-un anumit loc pentru a putea efectua testul. 

Testele realizate pot fi configurate atât pentru instruirea utilizatorului cât 

și pentru testarea acestuia. 

Aplicația permite deschiderea și crearea de noi chestionare. În 

ceea ce privește crearea de noi chestionare acestea pot fi create în 

întregime cu aplicația QuitzCreator precum și prin importarea 

întrebărilor. Aplicația permite utilizarea în cadrul testului a până la 10 

tipuri de întrebări diferite detipul True/False. Multiple Choice, Multiple 

Response, Fill in the Blank, Matching. Sequence,Word Bank, Click Map. 

Short Essay, Blank Page, care permit formularea tuturor tipurilor de itemi 

obiectivi, semiobiectivi şi subiectivi. Pot fi create întrebări în care 

utilizatorul trebuie să ordoneze răspunsurile. Întrebările sunt prezentate 

într-o interfață ușor de utilizat și intuitivă făcând astfel rezolvarea testului 

atrăgătoare și interesantă. Pentru fiecare întrebare pot fi adăugate 

facilități desunet, imagine precum și editare de ecuații.  

Test de evaluare realizat cu aplicaţiaWondershare Quiz-Creator. 
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Introducerea noilor tehonologii în educaţie cu scopul de a 

ameliora rezultatele şcolare saude a facilita activitatea cadrelor didactice 

are un impact pozitiv asupra nivelului economic şicalităţii vieţii. 

Integrarea TIC în actul educativ prezintă o multitudine de 

avantaje în ce priveşte dezvoltarea colaborării şi comunicării în grup, 

parteneriatul, sprijinul reciproc, creativitatea, iniţiativa şi inter evaluarea, 

stimularea  învăţării active, învăţarea bazată pe proiect, sarcini de lucru 

de tipaplicativ, crearea de parcursuri de învăţare diferenţiate care conduc 

către demersuri didactice de tip constructivist, centrate pe elev, asigurarea 

accesului la baze de date, articole  ştiinţifice, a filme deprezentare ce 

favorizează formarea unei imagini unitare asupra fenomenelor şi 

proceselor istorice. 

Însă integrarea mijloacelor TIC în procesul instructiv-educativ 

poate avea și anumite limite care constau în utilizarea la întâmplare, la un 

moment nepotrivit, a calculatorului în timpul lecţiei care poate duce la 

plictiseală, monotonie, neparticiparea unor elevi la lecţie, repulsie, 

pierderea abilităţilor practice, de calcul şi de investigare a realităţii, la 

deteriorarea relaţiilor umane iar individualizarea excesivă a învăţării, 

negarea dialogului elev-profesor şi la apariția sedentarismului. 

Deși sunt multiple avantajele integrării mijloacelor TIC în 

procesul instructiv-educativ, profesorul nu poate fi înlocuit cu un 

calculator, ci trebuie utilizat doar pentru optimizarea acestui proces, 

deoarece softul educaţional nu poate răspunde tuturor întrebărilor 

neprevăzute ale elevilor. 

Instruire diferențiată şi Abilitare curriculară dîn cadrul Proiectului 

„Formarea continuă aprofesorilor de Istorie și Geografie în societatea 

cunoașterii”. 

 

Bibliografie selectivă: 

 

Ghid de bune practici pentru securizarea calculatoarelor și rețelelor 

personale (www.cert.ro); 

Ghid de bune practici pentru securitate cibernetică (www.sri.ro); 

Smart, Chris (may 2009), Another day, another Ubuntu derivative; 

6 Ways the Linux file system is different from the Windows file system, 

https://www.howtogeek.com/137096/6-ways-the-linux-file-system-is-

different-from-the-windows-file-system/ 
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MENTALITATEA FAȚĂ DE MUNCĂ A CADRELOR 

DIDACTICE 
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Liceul „Vasile Conta” Târgu-Neamț 

 

 

 Căutarea fericirii este fundamentală pentru ființele umane și este 

starea pe care cei mai multți oameni speră să o atingă, iar majoritatea 

indivizilor pot spune la un moment dat din viața lor, că au fost fericiți.  

Filozoful grec Aristotel făcea referire la „eudaimonie” care poate 

fi interpretată ca fiind cea mai înaltă formă de bine, o stare care este 

obținută prin trăirea unei vieți virtuoase. Accepțiunile moderne ale 

fericirii se concretizează pe experiențele subiective ale indivizilor. În 

termeni matematici, satisfacția în muncă reprezintă rezultatul dintre 

recompensa financiară primită de un individ pentru munca sa și ceea ce 

crede el că ar trebui să primească. Atâta timp cât așteptările sale sunt 

egale cu munca depusă și satisfacția va fi deplină, iar persoana în cauză 

este fericită și pe deplin mulțumită.  

Obiectivul lucrării de față este acela de a sublinia importanța stării 

de bine și a relațiilor pe care aceasta o are la locul de muncă privind 

cadrele didactice. Lucrarea este structurată în trei capitole, în primele 

două capitole, se vorbește despre o abordare teoretică a conceptelor de 

mentalitate, calitatea vieții, starea de bine, satisfacția la locul de muncă 

iar în capitolul al treilea se prezintă o cercetare privind starea de bine a 

cadrelor didactice. Această parte tratează satisfacția profesională a 

cadrelor didactice prin prisma unui chestionat aplicat pe un eșantion de 

346 cadre didactice din mediul preuniversitar, atât din rural cât și din 

urban, pe baza unor ipoteze, clar stabilite. 

Satisfacția profesională aduce individului curajul de a controla 

șirul întâmplărilor pe care le întâmpină. Există cadre didactice cărora 

viața le-a dat în față nereușite și cu toate acestea, aceste persoane sunt 

plăcut satisfăcute de munca lor. Există în schimb și cadre didactice, care 

deși sunt destul de responsabile în meseria lor, au parte de eșecuri, ceea 

ce scade satisfacția profesională, mai ales când acestea devin convinse că 

este vina lor. La baza satisfacției în muncă stă motivația, pentru că aici 

persoana își petrece cel mai mult timp din viața sa pentru a-și duce la bun 

sfârșit visurile pe plan profesional. 

Cadrele didactice trebuie să pună bazele dezvoltării noilor 

generații, acestea trebuie să-și cunoască valorile, competențele 
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profesionale pentru a reuși să facă din profesia de dascăl, o profesie de 

suflet care să domine viitorul prin prezenta trecutului. Doar așa se poate 

vorbi despre o reușită a satisfacției în muncă și de o fericire a cadrelor 

didactice. 

 

 

Conceptul de mentalitate 

 

Originea termenului de mentalitate, are bază adjectivul mental 

care înseamnă spirit.  

Mentalitatea presupune felul cum gândește un individ, un grup, o 

organizație, un popor, etc.  Aceasta „reunește și face sinteză între 

viziunea unei colectivități și cea a individului” (Șchiopu, 1997). Modul 

de a crede în idei, convingeri, valori, tradiții, atitudini la nivel individual 

a unei persoane poate fi total diferit de modul de a crede a unei 

organizații. Fiecare individ pornește în această viață având o mentalitate 

care i-a fost întipărită încă din copilărie, atât din mediul familial cât și din 

mediul extern. O schimbare a mentalității poate avea loc la nivel 

individual prin modificarea unor idei, valori ale individului, acest lucru 

fiind posibil  în funcție de aspitațiile persoanei în cauză. În schimb, la 

nivelul colectivității nu putem vorbi de o schimbare a mentalitații 

deoarece atitudinile și valorile unei colectivități sau format în ani, pe 

parcursul mai multor generații, ca urmare aceasta nu poate fi modificată 

foarte ușor.  

Fiecare popor are o istorie care poate fi înțeleasă, explicată din 

punct de vedere mental, pornind de la identificarea caracteristicilor 

mentale ale comunităților umane. Mentalitatea depinde de perioada 

istorică, zona geografică, gradul de civilizație, dezvoltare economico-

socială, de nivelul de pregătire dar și de cultură a unui individ sau 

colectivitate, ceea ce conduce la concluzia că, mentalitatea este 

influențată de factori diverși. Odată ce ea este dobândită, se schimbă lent, 

fapt ce a determinat ca, de-a lungul istoriei să avem mai multe tipuri de 

mentalități, sclavagiste, în antichitate, feudală în evul mediu, capitalistă și 

comunistă în epoca contemporană, sau informațională, odată cu epoca 

globalizării în care ne aflăm. 

În acest sens, cum istoria societății este și rodul schimbărilor 

mentalității, marele om politic american, Thomas Jefferson spunea că  

„nimic nu îl poate opri pe omul cu o atitudine mentală corectă să îşi 

îndeplinească scopul. Nimic din lumea asta nu îl poate ajuta pe omul cu o 

atitudine greşită”, deci marile evenimete istorice nu se puteau realiza 
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dacă nu exista voința unor lideri care au înfluențat și schimbat 

mentalitățile unor popoare. 

Istoricul francez, Ferdinand Braudel, este de părere că, „în fiecare 

epocă o anumită reprezentare a lumii și a lucrurilor, o mentalitate 

colectivă dominantă însuflețește, penetrează întreaga masă a societății. 

Această mentalitate care dictează atitudinile, orientează opțiunile, 

înrădăcinează prejudecățile, înclină într-o parte sau alta mișcările unei 

societăți este eminamente un fapt de civilizație.” (Fernand Braudel, 

1995). 

Există și o mentalitatea a structurii ocupaționale care nu trebuie 

neglijată atunci când analizăm mentalitatea unei colectivități, deci și o 

mentalitate a profesorilor, despre care facem vorbire în această lucrare. În 

societatea profesorilor, relația dintre mentalitate și atitudine este dată de 

însușirile specifice acestei societăți: modul de ierarhizare, sistemul de 

imagini care domină, cadența de evoluția, felul în care informația circulă 

în interiorul acesteia, relațiile dintre indivizi, ideologiile care domină, etc. 

Jacques Le Goff  spunea că „orice societate își are ierarhia socială 

proprie - revelatoare pentru structurile și mentalitățile ei … Mentalitatea 

este, fără îndoială, ceea ce se schimbă cel mai încet în societăți și în 

civilizații - dar, în ciuda unor rezistențe, a unor întârzieri și decalaje, ea 

este silită să urmeze, să se adapteze transformărilor din infrastructură”. 

(Jacques Le Goff, 1986). 

„Stima şi încrederea de sine a unui om, mentalitatea lui, felul în 

care se percepe pe sine şi posibilitatea lui de a evolua îi vor determina 

calea în viaţă. Fiecare om devine atât cât îşi dă voie să creadă că poate 

deveni. Oamenii de succes nu au o mentalitate care să accepte 

mediocritatea. Ei îşi dau voie să viseze şi să creadă că pot să realizeze 

lucruri extraordinare atât pentru ei cât şi pentru ceilalţi. Vei învăţa în 

viaţă că, de fapt, depui aceeaşi cantitate de efort pentru a obţine fie 

lucruri banale, fie lucruri extraordinare, aşa că... Alege-ţi înţelept visele şi 

proiectele în care îţi investeşti energia!”, spunea psihoterapeutul Ursula 

Yvonne Sandner, iar John C. Maxwell, celebrul autor și expert în 

leadership,  afirma legat de mentalitatea liderilor și a oamenilor în 

general, că totul ține și de starea de spirit, de moralul pozitiv al fiecăruia, 

astfel că „oamenii optimişti îşi menţin o mentalitate bazată pe soluţii, 

văzând o rezolvare în fiecare problemă şi o posibilitate în fiecare 

imposibilitate”. 

Anticipând progresul și dezvoltarea societății umane, care evident 

va schimba și mentalitățile, felul de a trăi și de a vedea lumea, psihologul 

și filozoful american, William James,  considerat părintele psihologiei 

https://ro.jarofquotes.com/s/stima-%C5%9Fi-%C3%AEncrederea-de-sine-a-unui-om-mentalitatea-lui-felul-%C3%AEn-care-se-percepe-pe-sine-%C5%9Fi-posibilitatea-lui-de-a-evolua-%C3%AEi-vor-determina-calea-121339/
https://ro.jarofquotes.com/s/stima-%C5%9Fi-%C3%AEncrederea-de-sine-a-unui-om-mentalitatea-lui-felul-%C3%AEn-care-se-percepe-pe-sine-%C5%9Fi-posibilitatea-lui-de-a-evolua-%C3%AEi-vor-determina-calea-121339/
https://ro.jarofquotes.com/s/stima-%C5%9Fi-%C3%AEncrederea-de-sine-a-unui-om-mentalitatea-lui-felul-%C3%AEn-care-se-percepe-pe-sine-%C5%9Fi-posibilitatea-lui-de-a-evolua-%C3%AEi-vor-determina-calea-121339/
https://ro.jarofquotes.com/s/stima-%C5%9Fi-%C3%AEncrederea-de-sine-a-unui-om-mentalitatea-lui-felul-%C3%AEn-care-se-percepe-pe-sine-%C5%9Fi-posibilitatea-lui-de-a-evolua-%C3%AEi-vor-determina-calea-121339/
https://ro.jarofquotes.com/s/stima-%C5%9Fi-%C3%AEncrederea-de-sine-a-unui-om-mentalitatea-lui-felul-%C3%AEn-care-se-percepe-pe-sine-%C5%9Fi-posibilitatea-lui-de-a-evolua-%C3%AEi-vor-determina-calea-121339/
https://ro.jarofquotes.com/s/stima-%C5%9Fi-%C3%AEncrederea-de-sine-a-unui-om-mentalitatea-lui-felul-%C3%AEn-care-se-percepe-pe-sine-%C5%9Fi-posibilitatea-lui-de-a-evolua-%C3%AEi-vor-determina-calea-121339/
https://ro.jarofquotes.com/s/stima-%C5%9Fi-%C3%AEncrederea-de-sine-a-unui-om-mentalitatea-lui-felul-%C3%AEn-care-se-percepe-pe-sine-%C5%9Fi-posibilitatea-lui-de-a-evolua-%C3%AEi-vor-determina-calea-121339/
https://ro.jarofquotes.com/s/stima-%C5%9Fi-%C3%AEncrederea-de-sine-a-unui-om-mentalitatea-lui-felul-%C3%AEn-care-se-percepe-pe-sine-%C5%9Fi-posibilitatea-lui-de-a-evolua-%C3%AEi-vor-determina-calea-121339/
https://ro.jarofquotes.com/s/stima-%C5%9Fi-%C3%AEncrederea-de-sine-a-unui-om-mentalitatea-lui-felul-%C3%AEn-care-se-percepe-pe-sine-%C5%9Fi-posibilitatea-lui-de-a-evolua-%C3%AEi-vor-determina-calea-121339/
https://ro.jarofquotes.com/s/stima-%C5%9Fi-%C3%AEncrederea-de-sine-a-unui-om-mentalitatea-lui-felul-%C3%AEn-care-se-percepe-pe-sine-%C5%9Fi-posibilitatea-lui-de-a-evolua-%C3%AEi-vor-determina-calea-121339/
https://ro.jarofquotes.com/s/oamenii-optimi%C5%9Fti-%C3%AE%C5%9Fi-men%C5%A3in-o-mentalitate-bazat%C4%83-pe-solu%C5%A3ii-v%C4%83z%C3%A2nd-o-rezolvare-%C3%AEn-fiecare-problem%C4%83-%C5%9Fi-o-posibilitate-%C3%AEn-fiecare-40300/
https://ro.jarofquotes.com/s/oamenii-optimi%C5%9Fti-%C3%AE%C5%9Fi-men%C5%A3in-o-mentalitate-bazat%C4%83-pe-solu%C5%A3ii-v%C4%83z%C3%A2nd-o-rezolvare-%C3%AEn-fiecare-problem%C4%83-%C5%9Fi-o-posibilitate-%C3%AEn-fiecare-40300/
https://ro.jarofquotes.com/s/oamenii-optimi%C5%9Fti-%C3%AE%C5%9Fi-men%C5%A3in-o-mentalitate-bazat%C4%83-pe-solu%C5%A3ii-v%C4%83z%C3%A2nd-o-rezolvare-%C3%AEn-fiecare-problem%C4%83-%C5%9Fi-o-posibilitate-%C3%AEn-fiecare-40300/
https://ro.jarofquotes.com/s/oamenii-optimi%C5%9Fti-%C3%AE%C5%9Fi-men%C5%A3in-o-mentalitate-bazat%C4%83-pe-solu%C5%A3ii-v%C4%83z%C3%A2nd-o-rezolvare-%C3%AEn-fiecare-problem%C4%83-%C5%9Fi-o-posibilitate-%C3%AEn-fiecare-40300/
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nord-americane, spunea către sfârșitul secolului al XIX-lea că, „cea mai 

mare descoperire a generaţiei mele este că oamenii îşi pot modifica viaţa 

dacă îşi schimbă atitudinea mentală.” 

În epoca globalizării, bazată pe cunoaștere și informatizare, avem 

de-a face cu o nouă mentalitate, cea informațională, axată pe informația 

digitală și comunicarea electronică. Așadar, modificări ale mentalității se 

produc prin educație, ceea ce semnifică creștere, dezvoltare, pentru a 

pregăti individul ca persoană activă în societate. (Elena Ianos-Schiller, 

2011). 

Concluzionând, ne gândim la vorbele marelui dramaturg irlandez, 

laureat al Premiul Nobel pentru literatură, George Bernard Show care 

spunea că, „progresul este imposibil fără schimbare, iar cei care nu își pot 

schimba mentalitatea, nu pot schimba nimic." 

 

 

Mentalitate, atitudini, valori ale cadrelor didactice în comunism si 

democrație 

 

Istoria învăţământului în perioada comunismului a fost foarte 

puţin cercetată de către istorici, chiar dacă au apărut numeroase cărți 

despre perioada comunistă privită în ansamblul acesteia. În prima parte a 

regimului, în perioada stalinistă, cadrele didactice erau în majoritate 

formate în perioada interbelică, care conştientizau că fac un apostolat 

pentru luminarea elevilor şi sătenilor, indiferent de unele greutăţi istorice 

din acea perioadă. Iar dacă ne gândim la profesorii care predau la sate din 

acel moment putem spune că este o datorie de conştiinţă profesională ca 

să întelegi drama lor, pe lângă diminuarea drastică a salariului, au fost 

nevoiţi să suporte tot felul de umilinţe din partea sistemului şi 

autorităţilor comuniste. Profesorii erau forţaţi să spună elevilor altceva 

decât învăţaseră în şcoala normală sau ceea ce le dicta conştiinţa. Din 

cercetarea documentelor şcolare, discuțiile cu foştii elevi, s-a constatat că 

toate aceste cadre didactice pe parcursul activităţii şi-au îndeplinit 

îndatoririle lor profesionale. 

  Exista o deosebire între mentalitatea care era întimpărită  elevilor 

de către cadru didactic și cea de astăzi. Înainte de 1989, copii erau 

crescuți într-un mod foarte sever de către familie, având principii ce 

trebuiau respectate obligatoriu. Aveau datoria de a-și respecta patria, 

devotament și dragoste față de întrega comunitate din care făceau parte. 

Învățământul din perioada comunistă avea la bază disciplina, seriozitatea, 

respectul și rezultate pe măsură. Lucrurile erau mai bine structurate și 

https://www.citatecelebre.net/citate-despre-viata/george-bernard-shaw-9/
https://www.citatecelebre.net/citate-despre-viata/george-bernard-shaw-9/
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mult mai clare. Schimbările nu erau atât de dese și de bulversante iar 

profesia era foarte bine respectată. Însă exista și latura propagandistică a 

dascălului, în special a celui de istorie, limba română și discipline socio-

umane, cei care trebuiau să pregătească omul nou, multilateral dezvoltat, 

unii dintre acești dascali fiind devotați partidului. 

Se punea accent pe capacitatea de memorare, în detrimentul 

stimulării gândirii, creativității și curiozității, aceste elemente fiind 

descurajate chuiar de către o parte a corpului didactic. (Vlad Pașca, 

2014). Existau atunci trei categorii de profesori, profesorul din greșeală, 

fără vocație, și fără interes față de meserie, fiind acolo, în cancelarie 

ajuns printr-o nefericită repartiție guvernamentală, fie pentru că ceea ce 

își dorea să facă nu se putea într-un regim comunist, fie pentru că era un 

visător. La polul opus era profesorul sever, cel care inspira frică și nu era 

în stare să inspire, să formeze, punea accent pe memorare, acesta fiind și 

cel mai periculos tip de profesor, deoarece el nu formează adolescentul 

inspirându-i dragoste și motivație pentru studiu, ci frică, adolescentul 

ajungând la maturitate un individ care nu-și va face meseria cu pasiune și 

dedicație. Al treilea tip de profesor, era chiar profesorul educator, cel 

care inspiră elevii, motivează, cel care povestește, care îi face pe elevi să 

aibe un țel, cel pentru care educația este scopul său de educator de suflete 

și caractere. 

Concluzionând perioda comunistă putem afirma că, în ansamblu 

totul era pentru seriozitate și profesionalism. 

Dacă ne raportăm la democrație putem afirma că educația este 

importantă pentru dezvoltarea unei culturi propice acesteia. Atitudinile și 

valorile profesorilor față de societate și sistem politic, precum și față de 

profesie, au un rol substațial în educarea elevilor pentru democrație. 

Profilul cadrelor didactice este important pentru formarea civică a 

elevilor. Educaţia pentru democraţie trebuie să înceapă cu o formare și 

evaluare democratică a profesorilor, pentru a susține în mod adaptativ 

orientarea lor spre conservare. 

  De exemplu, profesorii caracterizați de deschidere către 

schimbare au o mai mare înclinare către predarea centrată pe elevi, în 

care primează particularitățile de învățare ale acestora din urmă.  

În prezent, o imperfecțiune cu care se confruntă România, este o 

lacună în educație. Elevii au mai multe drepturi decât îndatoriri iar 

regulile numai sunt respectate. Mentalitatatea elevului este schimbată, 

având ca principală cauză și apariția noilor tehnologii. Odată cu această 

schimbare apare și interesul slab al elevilor față de școală. Informatizarea 
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învățământului și apariția noilor tehnologii conduc spre o multitidine de 

informații, care este greu de stăpânit și de gestionat. 

Rezultatele școlare pot fi influențate de mentalitatea cadrului 

didactic, aceasta putând fi deschisă sau închisă. Mentalitatea deschisă o 

dețin profesorii care cred cu tărie că prin muncă, folosirea unor metode 

adecvate, perseverență, dorință, un elev poate ajunge la performanță, cât 

despre profesorii cu o mentalitate închisă, aceștia consideră că talentele, 

aptitudinile, inteligența sunt moștenite genetic iar munca lor este în zadar. 

Întotdeauna un cadru didactic cu o mentaliate deschisă îl va susține și îl 

va sprijini pe elev mult mai mult decât o va face un cadru didactic cu o 

mentaliate închisă.  

Valorile personale ale profesorilor au un impact nu doar asupra 

modalităţii în care aceștia își calibrează strategiile didactice, ci și asupra 

modului în care se raportează la meseria și identitatea de profesor. 

Educaţia pentru democraţie trebuie să înceapă cu o formare și evaluare 

democratică a profesorilor, pentru a susţine în mod adaptativ orientarea 

lor spre noutate. 

 

Mentalitatea profesorilor în fața noilor provocări 

 

Schimbările care au avut loc în România, în ultima perioadă a 

generat o deformare a gândirii cadrelor didactice despre actul 

educațional. Realitatea învățământului de astăzi trebuie analizată și 

studiată prin prisma raportului dintre societate și scoală. Din această 

cauză, schimbarea întregului proces de învățământ este anevoioasă și 

dificilă, ca urmare, presupune o provocare pentru cadrele didactice din 

învățământ.  

Procesul de învățământ trebuie să satisfacă neîncetat cerințele tot 

mai complexe ale  realității moderne, iar din acest motiv cadrele didactice 

trebuie să se axeze pe o formare cât mai eficientă într-o continuă 

deschidere spre schimbare pentru a putea ține pasul cu viitorii elevi.  

Dezvoltarea profesională a profesorilor trebuie să coincidă cu 

asteptările societății într-o cunoaștere permanentă, nevoia de a-și schimba 

comportamentele, valorile și atitudinile în ceea ce priveste actul didactic. 

Acest lucru se poate realiza prin participarea cadrelor didactice la diferite 

cursuri de formare oferindu-le șansa de a-și lărgi cunoștintele și de a fi la 

curent cu noile oportunități.  

Organizarea procesului didactic revine profesorilor, la fel și 

dezvoltarea profesiei didactice de-a lungul carierei. Sunt profesori care se 

implică în actul de predare-învățare, utilizând metode moderne chiar dacă 



95 

 

se confruntă cu lipsa de materiale și a noilor tehnologii,  dar în acelasi 

timp sunt  și cadre didactice care refuză să accepte trecerea spre 

modernizare, acceptând comoditatea și lipsa de respect față de colegi cât 

și față de elevi. Schimbarea stilului de predare-învățare nu poate avea loc 

peste noapte, este nevoie de multă liniște, de lucruri bine făcute, de 

încredere, pentru ca schimbare în bine a învățământului să fie posibilă. 

  Prezentul și viitorul are la bază fixarea noilor tehnologii 

educaționale, precum și adaptarea profesorilor la noile cerințe privind 

strategia didactică, astfel, calculatorul și internetul devin o necesitate atât 

în actul predării-învățării cât și o metodă de bază în vederea pregătirii 

cadrului didactic.  

De exemplu, valorile pe care profesorul le are, influențează modul 

în care el se situează față de procesul de predare-învățare. Adică, cei care 

sunt deschiși către schimbare, sunt mult mai înclinați către predarea 

centrată pe elevi, cu particularitățile de învățare ale fiecăruia. Valorile în 

care crede fiecare profesor au un impact nu doar asupra strategiilor 

didactice folosite de către acesta, dar și asupra felului în care el se 

situează față de meseria și identitatea de cadru didactic. 

Aceste valori, care țin de motivația cadrului didactic și care 

înglobează scopuri pe care oamenii în general vor să le atingă, au fost 

enunțate de către Shalom Schwartz (2001, 2004). Aceste valori personale 

generale care includ și valori specifice sunt: „(1) deschiderea sau 

disponibilitatea pentru schimbare; (2) orientarea spre conservare; (3) 

orientarea spre transcenderea sinelui; (4) orientarea spre optimizare 

personală”( Gabriel Bădescu Claudiu Ivan Daniela Angi Oana Negru-

Subțirică, 2018). 

Modalitatea în care sunt formate viitoarele cadre didactice trebuie 

să aibe în prim plan realitatea sistemului educațional din România. În 

același timp curricula trebuie să cuprindă și unele probleme noi cu care se 

vor confrunta (egalitate de șanse, bullyingul, etc), cu reguli și strategii de 

acțiune, iar practica la clasă (din păcate nu prea se mai face), îi poate 

ajuta să înțeleagă mult mai bine sistemul educațional cu elementele 

tradiționale sau moderne.  
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SEMIOTICA DISCURSULUI DIDACTIC  

DE PREDARE A LIMBII ENGLEZE- LIMBĂ STRĂINĂ 

 
Prof. Ana-Alina ICHIM 

Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Târgu- Neamț 

 

 

 Instituțiile educative contemporane întâmpină nevoia de adaptare 

a abordării educației, nu numai din punct de vedere instrucțional, ci și al 

învățării – conform teoriei lui John Hattie39 - al învățării vizibile. Dacă 

Charles Sanders Peirce 40 , părintele semioticii americane, are dreptate 

când susține că e necesar să redefinim rolurile profesorilor, elevilor și ale 

disciplinelor de studiu în relație cu semiotica învățării, atunci trebuie să 

accentuăm relația dintre coduri, semne și interacțiunea culturală care se 

incumbă procesului de învățământ. 

 Richard L. Laningan, în cartea sa „On the Goals of Semiotics'”, 

1986, sugerează o soluție: „Semiotica devine rapid lingua franca a lumii 

școlare. Obiectivele primare ale disciplinei semiotice ar trebui să fie (1) 

extinderea analizei curente și discuției despre teoria semnului către noi 

discipline de interes, cu precădere spre științele umaniste și (2) 

continuarea educării colegilor noștri în spiritul cercetării semiotice ca o 

conjuncție a realităților animalelor, oamenilor și mașinilor. În fiecare 

disciplină, trebuie să recunoaștem și să ilustrăm descoperirea in situ a 

producerii semnului”. Să luăm ca exemplu un telefon mobil care, analizat 

semiotic, are, printre altele, o componentă mecanică (asamblarea părților 

componente), una fizică (de magnetizare și captare a undelor electrice și 

radio) și una lingvistică (de recunoaștere a semnelor grafice și chiar 

convertire a limbajului oral în cel scris, prin decodificare lingvistico-

semiotică).  

 Semiotica a avut un impact enorm asupra studiilor 

interdisciplinare în ultimii 20 ani, totuși, în ciuda influențelor practice din 

critica literară, artă, arhitectură și muzică, nu există rezultate clare cu 

privire la aplicabilitatea principiilor semiotice asupra învățării unei alte 

limbi. Pedagogia semiotică a învățării limbilor străine - a limbii engleze 

în acest caz - poate deveni o sinteza coerentă a conceptelor semiotice și 

                                                 
39 John Hattie, 2014, Învățarea vizibilă: ghid pentru profesori, Editura Trei. 
40 C.S. Peirce, 1998. The Essential Peirce: Selected Philosophical Writings, Vol. 2. 

(ed.),Peirce Edition Project. Bloomington, IN: Indiana University Press. 
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pedagogice, cu o abordare teoretică prezentată explicit și operațional în 

predarea propriu-zisă. 

 Pedagogia bazată pe semiotică creează o comunicare pluralistă 

într-o comunitate a interpretării, dând fiecărei părți ceea ce i se cuvine. În 

ceea ce privește discursul pedagogic, cu precadere cel didactic, este 

analizat din prisma celor două școli de cercetare, cea a tradiției 

etnolingvistice care se ocupă de discursul vorbit al diferitelor limbi, și cea 

a studiului subiectului discursului și organizării comunicării. Astfel, se 

identifică trei dimensiuni de analiză semiotică a discursului didactic de 

predare a EFL: dimensiunea semiotico- psihopedagogică, cea semiotico-

lingvistică și, nu în ultimul rând, dimensiunea semiotico-culturală. Vom 

analiza aici numai primul aspect. 

În ceea ce privește dimensiunea semiotico-psihopedagogică (ELT 

Methodology) va fi analizată, pentru început, din prisma conceptului de 

semn, așa cum a fost el descris de Charles Peirce cu diferite ocazii, ca un 

proces triadic, ireductibil și neîncetat: 

„Un semn, sau representamen, este ceva ce înseamnă ceva pentru 

cineva într-o privință sau capacitate. Se adresează cuiva care creeaza în 

mintea acelei persoane un semn echivalent sau, poate, un semn mai 

dezvoltat. Acel semn pe care îl creează, se numește interpretantul 

primului semn. Semnul înseamnă ceva, obiectul acestuia. Înseamnă 

obiectul acela, nu în toate privințele, ci în legătură cu un fel de idee, pe 

care am numit-o uneori baza acelui representamen”41. 

Cei trei constituenți ai semului sunt deseori reprezentați ca un Y 

întors, cu obiectul plasat în stânga jos, representamenul sus, iar 

interpretantul în dreapta jos a figurii:  

                          REPRESENTAMEN 

 

 

OBIECT                                                                         INTERPRETANT 

 

 

 

Din procesul mintal al legăturii dintre acești consituenți, se nasc 

diferite forme de inferențe logico-cognitive, creând astfel o teorie 

semiotică a cogniției. În lucrările sale, Peirce a identificat trei forme de 

inferență: (a) abducția, bazată pe Întâietate, (b) deducția, bazată pe 

Secunditate și (c) inducția, bazată pe Terțialitate. Aceste trei forme 

                                                 
41

 C.S. Peirce, 1992. The Essential Peirce: Selected Philosophical Writings, Vol. 1. 

(eds.) N. Houser & C. Kloesel. Bloomington, IN: Indiana University Press. 
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acționează continuu asupra constituenților triadei semnului, mișcându-se 

de la trăsături emoționale difuz-calitative din cadrul întâietății, până la 

generalizări complexe specifice terțialității. Toate aceste procese, stau la 

baza structurilor psihologice create de învățare, în strictă relație cu 

metodele de predare utilizate de profesor. În legătură cu impactul de 

natură psihologică asupra procesului de predare-învățare, Peirce a 

identificat diverse modalități de reprezentare ce constituie principalele 

canale semiotice, atât ale individului, cât și ale culturilor din care ei fac 

parte, pe care le-a numit „signways” – căile semnului. Cu o excepție, 

termenii utilizați pentru desemnarea căilor semnului sunt aceiași ca cei ai 

lui Howard Gardner (1983, 1999), în binecunoscuta sa teorie a 

inteligențelor multiple. În cadrul acestei teorii, Gardner adoptă o 

perspectivă psihologică, bazată pe individ, specificând opt potențiale 

biopsihologice care sunt disponibile creierului uman. Totuși, într-o 

perspectivă semiotică, ca un rezultat al procesării semnelor, căile 

semnului se extend în mod necesar dincolo de individ, până la legatura cu 

mediul și artefactele culturale. Astfel, cele șapte căi ale semnului și 

formele lor particular- reprezentaționale sunt următoarele:  

(a) Lingvistică, cu privire la toate formele limbii, scrise sau vorbite; 

(b) Muzicală, implicând convențiile, sunetele, ritmurile și abiltățile 

necesare muzicii; 

(c) Logico-matematică, în legatură cu operațiile și cunoștințele 

secvențiale și lineare; 

(d) Spatială, cu referire la matricele spatio-vizuale; 

(e) Kinestezică, implicând utilizarea corpului ca întreg și ca părți 

componente; 

(f) Socio-personală, cu privire la interpretarea semnelor despre 

ceilalți și sine și 

(g) Naturalistă, a tiparelor de recunoaștere a lumilor naturală și 

culturală și de clasificare a obiectelor și evenimentelor.  

Diferența dintre abordarea semiotică și cea gardneriană constă în 

eliminarea distincției lui Gardner între factorii intrapersonali și cei 

interpesonali, în timp ce se accentuează bazele socio-culturale ale 

semnului – de aici nevoia de analiză semiotică a predării-învățării și, mai 

cu seamă, a dimensiunii metodice a acestui process.  Teoria semnelor a 

lui Peirce oferă cadrul necesar înțelegerii semioticii psihopedagogice ca 

un fenomen evolutiv care operează în cadrul unor anumite posibilități și 

restricții biologice, culturale și educative.  
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De o deosebită importanță semiotica, beneficiază și teoria/metoda 

brainstorming, însă aplicând teoria semnului propusă de Jean-Marie 

Klinkenberg.  

Există numeroase definiții ale semnului. Cea mai comună este 

abordarea constitutivă, în care un semn poate fi identificat prin prezența 

termenilor și relațiilor specifice dintre termeni. Acești termeni sunt: (1) 

stimulul (semnalul fizic utilizat, cum ar fi un sunet vocal, (2) 

semnificantul (modelul, e.g. un fonem al cărui stimul este o manifestare), 

(3) semnificatul (sensul, înțelesul sau conținutul semnului), conceptul 

(reprezentarea mintală a semnificatului) care este fie (4) logic sau (5) 

psihologic și (6) referentul (despre care discutăm când folosim un anume 

semn). 

Cu acești șase termeni, se poata crea un număr impar de 

combinații, fie monadice (un termen), diadice (doi termeni), triadice (trei 

termini), tetradice (patru termeni), pentadice (cinci termeni) sau sextadice 

(șase termini). Cele mai comun utilizate structuri sunt următoarele: (1) 

semnul compus din stimul, (2) semnul compus din semnificant și 

semnificat, (3) semnul compus din stimul sau semnificant, conceptual 

logic sau psihologic și referent. Nu există, din punct de vedere semiotic, 

posibilitatea unei structuri a semnului, compusă din toți cei șase termeni.  

Totusi, Klinkenberg utilizează semnul tetradic, compus din 

stimul, semnificant, semnificat și referent. Structura semnului visual-

iconic este diferită, incluzand un model (tipar) în locul semnificantului.  

În ceea ce privește un exemplu practic, metoda brainstorming 

creează o structură operațională a semnului, acordănd o atenție deosebită 

semnului visual-iconic, definit de Klinkenberg (1996, 2000, 2001). În 

acest sens, se introduc cei patru termeni ai semnului, care este entitatea 

produsă de combinarea unuia sau mai multor termeni (depinzând de 

fiecare teorie): stimulul, semnificantul, semnificatul și conceptul.  

Astfel, se prezintă imaginea: 
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Se vor discuta, în cadrul activității toate aspectele semiotice, 

legate de această imagine: identificarea celor patru constituenți, operațiile 

logice create și numărul de combinații rezultate.  

 

Concluzie: 

 

Semiotica pedagogică este despre extinderea limitelor, despre 

deschiderea orizonturilor cognitive, dincolo de cooperarea activă, 

experiențială, impredictibilă, în sensul că nu există limite de interpretare, 

toate răspunsurile sunt corecte și revelatoare, transformându-se în noi 

surse de re-interpretare. Cheia semioticii pedagogice este angajarea 

elevilor în antrenarea experienței personale, colaterale și a conexiunilor 

care se transformă în noi ipoteze.   
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SITUAȚII DE CRIZĂ EDUCAȚIONALĂ 

 ÎN CLASA DE ELEVI 

 
 

Pro. Karina-Ingrid COJOCARIU 

Liceul „Vasile Conta” Târgu-Neamţ 

 

 

 Zilnic suntem confruntaţi cu situaţii care ne solicită să luăm 

atitudine. Se abuzează de timpul nostru, nu obţinem ceea ce dorim, nu ni 

se oferă sprijinul pe care îl merităm, nu ni se respectă drepturile. 

Comunicarea asertivă poate fi o soluţie – aceasta vizează capacitatea de 

a exprima propriile trăiri şi opţiuni  într-o manieră în care stima de sine 

şi a celorlalţi să nu fie lezate. O persoană care deţine această competenţă 

comunicaţională ştie şi poate  să-şi exprime dorinţele, să spună ce 

gândeşte, să refuze, să rezolve conflicte într-o manieră fermă dar fără să-

şi jignească interlocutorii, menţinându-şi, în acelaşi timp, controlul 

asupra focarelor conflictuale. Prezentăm în continuare o analiză 

comparativă a trei tipuri de comportamente care au o mare incidenţă 

asupra calităţii procesului de comunicare interpersonală. 
 

 Comportament 
ostil 

Comportament 

asertiv 

Comportament  
pasiv 

Drepturi îşi comunică 
drepturile fără 
a fi interesat de 
drepturile 
altora 

îşi comunică 
drepturile personale 
fără a le viola pe ale 
altora 

nu îşi comunică 
deloc drepturile 

 
Interese 

nu este 
preocupat 
decât de 
propriile 
interese 

îşi urmăreşte 
interesele dar într-o 
manieră în care se 
respectă pe sine 
respectându-i şi pe 
ceilalţi 

este interesat  în 
primul rând de 
ceilalţi 

Conformism face presiuni  
asupra 
anturajului 

rezistă la presiunile 
anturajului 

se supune presiunii 
celorlalţi 

Comunicarea 
sentimentelo
r 

îşi exprimă 
ostil 
sentimentele 

îşi exprimă 
sentimentele onest, 
deschis 

nu-şi exprimă 
sentimentele 
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Implicare 
personală în 
atingerea 
obiectivelor 

îşi atinge 
obiectivele 
prin efortul 
altora 

are încredere în sine, 
o reală imagine de 
sine şi îşi atinge 
obiectivele prin 
eforturi proprii 

face apologie 
celorlalţi 

 Tabelul nr.1  O analiză comparativă a trei tipuri de comportament  
 

 

1.1. Motivația temei  

  

În ceea ce priveşte societatea din ziua de astăzi, se poate observa 

cu uşurinţă că în interiorul acesteia anumite fenomene capătă amploare 

de la un an la altul. Printre acestea se numără şi inadaptarea şcolară, 

fenomen ce se manifestă din ce in ce mai mult. Copilul timpurilor 

moderne se pare că trăieşte înconjurat de exemple de acest fel, iar puterea 

sa de reacţie împotriva acestui fenomen este una destul de limitată. 

Realitatea actuală demonstrează că unii elevi au dificultăţi de 

adaptare la viaţa şi activitatea şcolară, datorate în unele cazuri eşecului 

şcolar, acest fapt conducând la o atmosferă tensionată în clasa de elevi. 

Cadrul didactic este interesat să ajute elevii care întâmpină astfel 

de dificultăţi, să le depăşească, să-i integreze în activitatea didactică 

pentru a se adapta cu succes la viaţa şcolară. De aceea mi-am propus să 

tratez această problemă de o continuă actualitate. 

 

1.2. Partea teoretică 

  

 Încercarea de definire a unei situații de criză impune apelarea 

unor elemente ale managementului teoretic. Aceasta ar fi definită ca : un 

eveniment sau un complex de evenimente inopinate , neaşteptate dar şi 

neplanificate, generatoare de periculozitate pentru climatul, sănătatea 

ori siguranţa clasei respective şi a membrilor acesteia. (Iucu., B. Romiță, 

I., 2006:191).  

 Dintr-o perspectivă psihosocială clasa de elevi constituie un câmp 

dinamic în care se desfășoară jocul unor forțe multiple: atracție, 

respingere, afirmare de sine, competiție, cooperare, stimă. Având în 

vedere acest lucru, mecanismele de a prevedea, delimita, defini, controla 

si soluţiona o situaţie de criză presupun un efort mare, strategii de 

intervenţie ferme dar prudente, un consum de energie nervoasă şi fizică 

sporit, cu şanse de a determina consecinţe greu de evaluat în planul 

echilibrului psihic al persoanelor implicate. 
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 Extensia crizei este favorizată și de intervențiile cadrului didactic 

nepregătit și neabilitat din punct de vedere managerial pentru o asemenea 

derulare evenimențială. De obicei situația de criză este recunoscută 

numai în momentele limită, deși fragmente ale acesteia au fost 

identificate anterior. În majoritatea situațiilor cadrele didactice își 

centrează eforturile și atenția, controlul și concentrarea asupra situațiilor 

didactice, asupra activității de predare ignorând, de multe ori nu din rea-

voință, diversitatea situațiilor educaționale. Involuntar, asemenea 

atitudini educaționale creează un teren propice apariției și dezvoltării 

fenomenelor de criză. 

 Managementul clasei este definit ca fiind ,,conducerea strategică 

optimă a activităţii instructiv – educative, proiectată şi desfăşurată într-o 

unitate de învăţământ/clasă de elevi”.(Iucu, B., Romiţă, 2006:14). Un alt 

autor, defineste managementul clasei ca fiind „un ansamblu de strategii 

și tehnici de gestionare a relației profesor-elev în condiții date”.(Stan, 

E., 2006:90). 

            A face managementul clasei înseamnă a utiliza un set de 

instrumente de gestionare a relaţiilor dintre învăţător şi elevi pe de o parte 

şi dintre elevi pe de altă parte. Acest set de instrumente este oferit 

învăţătorilor pentru a le facilita munca şi pentru a-i ajuta să construiască 

un mediu de muncă sănătos. 

  Sintetizând, o situație de criză educațională este caracterizată prin  

-îngreunează comunicarea prin obstaculare permanentă; 

-urmărește instaurarea stării de confuzie; 

-facilitează instalarea climatului de insecuritate. 

 Conceptul de inadaptarea şcolară poate fi definit ca ansamblul 

manifestărilor psiho- comportamentale caracterizat prin lipsa temporară 

sau dificultatea de integrare sau acomodare a individului la mediul social 

educaţional . 

 În sens larg, adaptarea este acordul individului cu mediul său, în 

special cu cel social, astfel că adaptarea şcolară “exprimă calitatea şi 

eficienţa realizării concordanţei dintre personalitatea elevului şi 

cerinţele şcolare”. 

 Dacă adaptarea şcolară reprezintă un deziderat major, vizat în 

cadrul oricărui sistem de învăţământ, inadaptarea şcolară este un fenomen 

de mare amploare, cu o cauzalitate şi o etiologie multiplă, ce se doreşte 

limitat şi pe cât posibil controlat. Astfel, pregătirea copilului pentru o 

bună adaptare la cerinţele şcolii se face încă din primii ani de viaţă ai 

copilului, în familie şi la grădiniţă (grupa pregătitoare urmăreşte tocmai 

acest lucru), premergător, deci perioadei şcolare.  
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 Problemele de inadaptare şcolară nu sunt însă apanajul primului 

an de şcolarizare. Deşi întâlnite încă de la intrarea în şcoala, situaţiile de 

inadaptare pot să apară la orice vârsta de-a lungul perioadei petrecute de 

elev în şcoală, fiind însă mai frecvente la tranziţia de la o etapă de 

şcolarizare la alta (clasa I, a V-a, a VIII-a etc.), deoarece aceste treceri 

necesită prin însăşi natura lor, o readaptare a elevului, la noi cerinţe 

educative, la un alt mod de organizare al procesului de învăţământ etc. 

Există forme şi grade de inadaptare de intensitate diferită , care au 

în comun generarea de insatisfacţie la nivel individual ( tensiuni , eşecuri 

sau insuccese ) care cumulate pot favoriza apariţia de tulburări 

psihopatologice  şi prejudicii la nivel social ( perturbă comunicarea 

interpersonală , procesul de instrucţie şi educaţie ).  

În faza incipientă inadaptarea şcolară se manifestă prin insatisfacţii ce 

produc temeri şi descurajare . Repetarea lor în timp e de natură să 

cronicizeze anxietatea , frustrarea elevului . 

 Inadaptarea se materializează pe un fond intelectual normal, de 

aceea cauzele trebuie căutate în factorii non-intelectuali cu efect 

perturbator ce vizează două dimensiuni ambientale distincte şi 

independente: insuficienţe ale mediului şcolar şi ale celui familial, ultima 

categorie incluzând : deficienţa valorilor familiale, divorţul, viaţa 

familială dezorganizată, lipsa părinţilor, climatul social neadecvat, stări 

conflictuale şi tensionale intra-familiale de lungă durată, dezinteresul 

părinţilor faţă de copil; intercomunicarea insuficientă dintre părinţi şi 

copii, copii proveniţi din medii familiale defavorizate. 

 Cauzele ce ţin de mediul şcolar includ: exigenţe prea ridicate, 

climatul rigid, rece şi tensionat, metode inoportune şi neinspirat utilizate, 

greşeli educative ale profesorilor, stilul autocratic în dirijarea activităţii 

şcolare, relaţia profesor – elev deficitară, programe supraîncărcate, 

severitate exagerată, cunoaşterea insuficientă a personalităţii elevilor de 

către cadrele didactice, nivelul ridicat de competitivitate, etc.      

 La toate acestea se mai adaugă şi dificultăţi de natură pedagogică 

proprii elevilor: lacunele de cunoştinţe, lipsa unor scheme operaţionale, 

insuficienţa unor deprinderi şcolare, modalitate necorespunzătoare de 

învăţare, folosirea nejudicioasă a timpului. 

 De cele mai multe ori inadaptarea duce la eșec școlar.  Eşecul 

şcolar semnifică neconcordanţa între cerinţele şcolare şi performanţele 

şi eficienţa activităţii de învăţare. El este trăit ca neîncredere în 

capacităţile personale, descurajare, stres psihic, suferinţă. (Turcu, F., 

2005:27). 
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 În concluzie, trebuie avut permanent în vedere că inadaptarea 

şcolară este cauzată de cele mai multe ori de un complex de factori, 

structurat din elemente de natură cât se poate de diferită. Această natură 

multicauzală ne determină să nu putem vorbi de fenomenul inadaptării 

şcolare în sine, ci doar de elevi care prezintă tulburări de adaptare. De 

unde şi necesitatea unei abordări individualizate a programelor 

recuperatorii.    

 

2.1. Prezentarea si analizarea a 4 cazuri 

 

1. Un coleg de la școala, deși si-a asumat responsabilitatea pentru 

efectuarea unei sarcini, nu se prezintă pentru realizarea acesteia. 

Dumneavoastră vă aflați în situația neplăcută de a raporta, la un 

moment dat, parțial rezultatele. Managerul ridică tonul la dvs. și vă 

acuză pentru nerespectarea sarcinii. Cum procedați?  

     

Asertivitatea este cea mai eficientă modalitate de soluționare a 

problemelor interpersonale. Comunicarea directă, deschisă şi sinceră 

permite recepționarea mesajelor fără blocaje şi distorsiuni, ceea ce 

menține şi imbunatateste relațiile cu ceilalți. Capacitatea de a comunica 

în mod asertiv sentimentele, emoțiile şi gândurile fără a leza integritatea 

celorlaţi, reprezintă un mod eficient de comunicare. 

Managerul trebuie să ofere un exemplu de comunicare asertivă. 

Comunicarea managerului a fost agresivă! Convinși că, totuși, contextul 

dat justifică starea de iritare, noi vom folosi regulile comunicării asertive. 

Asertivitatea implică apărarea drepturilor personale și exprimarea 

gândurilor, sentimentelor și convingerilor în mod direct, onest și adecvat, 

fără a viola drepturile altei persoane.  Privind cu calm situația, vom 

explica împărțirea sarcinii astfel încât managerul să înțeleagă ceea ce am 

putut face noi și ceea ce depinde de celălalt. Fără a leza drepturile 

colegului, vom  justifica rezultatele obținute, încercând să obținem un 

nou răgaz pentru definitivarea sarcinii. Vom formula o cerere, în care ne 

vom exprima sentimentele  și  intenția de a continua rezolvarea sarcinii în 

timp eficient, cu angajamentul că al nostru coleg își va asuma sarcina în 

mod responsabil. 

       Exprimându-ne clar și concis, evitând sarcasmul și generalizările, nu 

vom pune etichete ci vom crea un climat afectiv care să permită dialogul, 

feed-backul, colaborarea. Astfel vom calma managerul, vom mobiliza 

colegul și ne vom atinge obiectivele.  
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      Astfel, acordăm importanță tuturor partenerilor și ne acordăm o 

egalitate de șanse. Expresiile faciale relaxate si deschise, contactul vizual, 

poziția corpului dreapta si relaxata, o voce calma si sigura, însoţite de un 

zâmbet vor crea o atmosferă de lucru constructivă. 

      Comunicarea si comportamentul asertiv cresc stima de sine, aduc 

respect pentru ceilalți si din partea celorlalți. 

  

  

2. Un pãrinte vã acuzã la ședințã, de fațã cu ceilalți pãrinți, pe un ton 

neadecvat, cu degetul arãtãtor orientat sper dvs, cã i-ați acordat 

copilului sãu o notã mult prea micã. Cum procedați? 

 

In primul rand parintele nu a avut un comportament asertiv. 

Acesta a avut un limbaj verbal agresiv si impunator, si nu a folosit un 

artificiu al vocabularului care ii putea imbunatati comunicarea. Expresii 

de genul „eu cred ca…/ as dori sa…/ va deranjeaza daca…?” puteau 

reprezenta fraze magice in aceasta situatie.Expresiile verbale ale 

limbajului asertiv pot fi insotite de semnale nonverbale care ne ajuta sa 

transmitem mai usor mesajul. Expresiile faciale relaxate si deschise, 

contactul vizual, pozitia corpului dreapta si relaxata, o voce calma si 

sigura, insotite de un zambet atunci cand este necesar, pot reprezenta 

succesul unei comunicari. 

Pentru a gestiona cu bine aceasta situatie este bine sa procedam cu 

tact sa ne exprimam clar si concis, sa evitam sa fim sarcastici, sa folosim 

etichete, sa avem un coportament agresiv, sa nu fim impulsivi si sa 

evitam sa facem presupuneri. Trebuie sa discutam si sa gestionam cu tact 

sutuatia. Aserţiunea de tip «EU » este un început al conversaţiei, nu o 

concluzie. Este un deschizător al comunicării oneste şi al posibilităţilor 

de a îmbunătăţi o relaţie. Aceasta nu are ca efect determinarea celuilalt să 

repare situaţia ci să afle ce simţim şi de ce avem nevoie. Nu este cazul să 

ne aşteptăm ca el să înlăture pe loc ceea ce ne deranjează şi nici să 

răspundă imediat. Dacă eşti atent la mesajul comunicat de interlocutor vei 

avea cel puţin două avantaje: vei arăta respect şi e foarte probabil să ţi se 

răspundă cu respect şi vei putea descoperi cuvinte cheie care să te ajute să 

începi o nouă discuţie. 

Starea de spirit a celui cu care discuţi e foarte importantă. Dacă 

acea persoană se simte bine este foarte probabil să aibă mai multa energie 

pentru a te asculta. Observarea ajută oamenii să fie în totalitate prezenţi 

în timpul comunicării şi să fie mai conştienţi. Să identifici, să recunoşti şi 

să observi atât propriile emoţii cât şi ale celorlalţi reprezintă o parte 
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importantă a ceea ce înseamnă inteligenţă emoţională. Dezvoltându-ţi 

abilitatea de a observa emoţiile persoanei cu care discuţi vei putea decide 

dacă poţi să continui conversaţia sau dacă e timpul să te retragi. Folosind 

formulări la persoana întâi comunici responsabilitate faţă de propriile 

emoţii, gânduri, păreri, idei, atitudini şi comportamente. De asemenea 

presupune conştientizarea diferenţei dintre comportament şi persoană.  

Astfel, atunci când se va aduce o critică se va critica 

comportamentul şi nu persoana.Pentru a comunica asertiv verbal e 

necesar să counicăm si non-verval asertiv. Putem face asta având o voce 

calmă, cu o tonalitate normală, contact vizual moderat şi păstrând un 

calm interior. Pentru a iniţia o conversaţie şi a o menţine este necesar să 

pui întrebări deschise. Ascultându-ţi activ partenerul vei putea găsi mai 

uşor subiecte despre care să-l întrebi cum vede el lucrurile sau ce părere 

are. Întrebările închise, la care răspunsul poate fi “da” sau “nu” sunt 

indicate în situaţii în care vrei să aflii acordul sau dezacordul persoanei. 

 

3. De fiecare datã, atunci când se distribuie sarcini, dvs sunteți prima 

persoanã desemnatã. Vã deranjeazã faptul cã ceilalți colegi nu se 

bucurã de aceași „atenție„ din partea managerului. Doriți sã vã 

exprimați frustrarea. Cum procedați? 

 

 

Abordarea unui comportament pasiv/submisiv, dar și a unuia 

agresiv, nu va conduce la aplanarea și rezolvarea conflictelor. Soluția 

dezirabilă în abordarea unui conflict, este cea asertivă, care nu presupune 

renunțare sau lipsa de perseverență. Desigur, a acționa în manieră 

asertivă nu este un lucru ușor, dar se învață, iar efectele sunt dintre cele 

mai bune, întrucât aceasta nu este una provocatoare pentru cei implicați.  

Asertivitatea implică utilizarea unor constructe elaborate după un 

anumit șablon sau mesaje, în cazul cărora trebuie respectate o serie de 

condiții. În acest moment, se formulează problema sau motivul care 

deranjează și care induce al abordarea unei atitudini asertive. Descrierea 

motivului trebuie să fie cât mai impersonală și lipsită de artificii. Este 

foarte important să aducem în centrul atenției acțiunea care a creat 

probleme, însă în acest caz este necesar să utilizăm un ton corespunzător, 

tocmai pentru a nu acuza și a nu-i determina pe ceilalți să treacă în 

defensivă. 

Răspunsul elaborat nu trebuie să fie sub forma unui reproș 

exprimat mai mult sau mai puțin direct. 
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 Incercam sa covingem mangerul ca eficienta unei institutii se 

bazeaza pe munca de echipa. Exploatarea unuia inseamna un act de 

injustitie. Sarcinile trebuie distribuite astfel incat fiecare persoana sa isi 

poata valorifica aptitudinile in mod eficient.Punem in valoare, astfel, 

iteligentele multiple ale echipei ceace permite diversitatea de solutii si 

eficienta institutiei. 

 

atitudinea și comportamentele lor lecția. Sunteți pus/ã în situația de a 

lua o atitudine. Cum procedați din perspectiva comunicãrii asertive? 

 

Reactia noastra trebuie sa tina cont  de momentul lectiei, de 

comportamentul elevilor respectivi, de reactiile celorlalti din clasa.  Un 

posibil mesaj poate fi: ’’Când sunt deranjata în timp ce va ofer explicatii 

am impresia ca sunt aspecte care va nemultumesc sau care va ridica 

intrebari. Ceea ce aș dori eu  este sa  ascultati cu atentie  ce am de spus si 

sa notati eventualele intrebari sau neclaritati, pentru a le putea discuta la 

final.’’  

        Astfel de situatii pot fi evitate  prin pregatirea unor sarcini 

diferentiate de lucru, conforme cu interesele celor predispusi la astfel de 

reactii. Astfel, elevii, identificand implicarea noastra, vor raspunde cu 

propria lor implicare. Se stabileste astfel un veritabil parteneriat in 

educatie. 

 

  

2.2. Descoperirea cauzelor generatoare 

tranziţia de la o etapă de şcolarizare la alta, de la clasa a VIII-a la clasa a 

IX-a, deoarece aceste treceri necesită prin însăşi natura lor, o readaptare a 

elevului, la noi cerinţe educative, la un alt mod de organizare al 

procesului de învăţământ etc; 

cunoaşterea insuficientă a personalităţii elevilor de către cadrele 

didactice, ca urmare a trecerii de la o etapă de școralizare la alta; 

complexul de inferioritate și neîncrederea în forțele proprii; 

nivelul ridicat de competitivitate; 

modalitate necorespunzătoare de învăţare, folosirea nejudicioasă a 

timpului; 

nesupravegherea din partea părinților; 

dificultăți de relaționare pronunțate; 

 

2.3. Adoptarea soluţiilor şi implementarea în practică   
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 La toate aceste probleme există și căteva soluții, dar începând cu 

pași mărunți, nu trebuie să ne așteptăm ca de mâine să fie o schimbare 

totală. Începi cu obiective mici care după ce sunt atinse îți propui unele 

mai mari și tot așa. 

 În primul rând trebuie ca eleva respectivă să capete încredere în 

propriile forțe, să conștientizeze că nimeni nu este perfect, că toată lumea 

are defecte, important este să nu ne lăsăm copleșiți de ele. 

 Deasemenea este esențială intervenția dirigintelui pentru ca 

situația să nu ia amploare prin : 

Discuții cu parinții elevei M. pentru a clarifica importanta 

implicarii si a sprijinului afectiv oferit adolescentului in familie, precum 

si importanta interesului lor manifestat fata de  conduita scolara generala 

a fiicei lor; 

Discutii cu profesorii disciplinelor de studiu problematice pentru 

eleva M.. ,in urma carora am obtinut includerea acesteia intr-un program 

suplimentar in vederea acoperirii lacunelor in cunostinte; 

Atitudine suportivă din partea profesorilor, incurajarea acesteia si 

intarirea comportamentelor asteptate prin recompense de tip scolar, 

determinand astfel ca motivatia extrinseca a elevului sa devina una 

intriseca; 

O colaborare cu consilierul școlii pentru îmbunătățirea situației; 

Sprijinirea elevului in deprinderea modalitatilor de invatare 

eficienta si adaptarea acestora stilui sau personal, astfel incat obiectele de 

studiu dificile pentru acesta sa nu mai fie percepute drept inaccesibile, 

rigide, ca un factor de stres; 

Prevenirea reluarii compotamentelor nedorite - absenteism, 

dezinteres, evitare-,prin facilitarea unei bune relationari intre M. .si 

colectivul clasei, armonizarea relatiilor sale cu colectivul profesoral; 

Mentinerea unei colaborari permanente cu familia elevei; 

Monitorizarea permanenta a evolutiei scolare a acesteia  . 

 Consider că toate aceste soluții o vor ajuta pe Mihaela sa-si 

recapete încrederea în forțele proprii, sa scape de complexul de 

inferioritate și să se adapteze mai ușor la noul mediu educațional. . În 

ceea ce priveşte programul de consiliere acesta porneşte de la ideea că 

succesul academic şi social este legat direct de nivelul stimei de sine şi 

încrederea în propriile capacităţi. Programul de consiliere încearcă să 

realizeze o conştientizare a faptului că este important să înveţi din greşeli, 

din eşecuri, deoarece este imposibil să reuşeşti întotdeauna în tot ce îţi 

propui. Uneori a învăţa poate să capete aspectul unei mişcări cu trei paşi 

înainte şi doi paşi înapoi, şi de aceea atât părinţii, cât şi copiii trebui să 
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înţeleagă, să accepte şi să valorizeze procesul în sine, fără a acorda o 

importanţă majoră modului în care se prezintă ei la un anumit moment în 

procesul învăţării. 

 Ca urmare a sprijinului în deprinderea unor modalități de învățare 

eficientă, eleva va obține rezultate mai bune la materiile cu probleme.  

  

CONCLUZII 

  

 În concluzie consider că există elevi care nu au suficientă 

încredere în capacităţile personale, timizi, indecişi, care nu se pot implica 

în suficientă măsură în sarcina didactică. Aceştia necesită o intervenţie 

plină de tact pedagogic pentru creşterea încrederii în ei înşişi. Astfel 

“imaginea” profesorului despre elevii săi va fi “percepută” de către 

aceştia ca un feed-back al eforturilor lor de adaptare şcolară. Atunci când 

acest feed-back este negativ, se intensifică sentimentul de neputinţă, de 

izolare, de neîncredere în sine al elevilor, ceea ce va alimenta “cercul 

vicios” al descurajării şi al aversiunii faţă de învăţătură. Tot în acest sens 

consider că un factor deosebit de important al reuşitei şcolare a elevului îl 

reprezintă încrederea lui în forţele proprii. Această încredere este însă, în 

mare măsură, ecoul aprecierii profesorului, al încrederii pe care el o 

acordă elevului. Este foarte important ca profesorul să încurajeze elevii 

spre progres  

Tactul pedagogic solicită inteligenţă, ingeniozitate şi afectivitate 

pentru a se acţiona adecvat, suplu şi creator în vederea reuşitei depline a 

actului educaţional. 

 Cronicizarea eşecului şcolar, pe lângă inadaptarea  elevilor în 

cauză – descurajatoare şi cauză a unui nivel scăzut de aspiraţie – va avea 

efecte negative şi în plan social, ca urmare a amplificării  sentimentului 

“stigmatizării’ şi al marginalizării sociale de către colegii de clasă. Copiii 

timizi, hipersensibili în relaţiile cu cei din jur, îşi vor accentua tendinţele 

de izolare şi de introvertire, vor evita colectivitatea, prietenii şi alte 

situaţii şcolare de natură să le sporească starea emotivă tensionată. 
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VIAȚA ÎNTRE CONTEXT ȘI ADAPTARE 

CIBERNETICĂ 
                                                                          

Prof. Cristina IOAN 

Liceul „Vasile Conta” Târgu-Neamț 

 

 

 

Viața noastră este și publică, și privată, și secretă. 

Păstrarea fiecăreia dintre aceste fațete trebuie să fie conștientă, 

asumată, cu efort de prezervare a securității. 

E sarcina aceasta pe umerii noștri, dar și ai oamenilor cu care 

avem contacte, a statului în care trăim-pentru o viață firească. 

Odată cu apariția Internetului, a Facebook-ului, a Instagram-ului, 

a WhatsApp-ului, a cumpărăturilor online, a venit la pachet obligația 

pentru o expunere controlată.Glisăm perpetuu spre o grijă a protejării 

datelor, apoi spre antrenarea atenției ca ceea ce dăm prin feedback lumii -

ca informație- să fie suficient ca așteptare, dar și în echilibru cu ceea ce e 

natural, benefic să rămână în proximitatea noastră.  

 

Cum trebuie să facem acest continuu lucru? 

Prin educație, autoeducație, căci varietatea lumii în care trăim e 

tot mai mare, iar alegerile vor fi tot mai multe! 

Câteva elemente de istorie recentă: 

Atacurile de tip ransomware s-au triplat în Europa, în  perioada 

2015-2017 

(,,Ransomware este un 

tip de malware care 

cripteaza fișierele cu date 

din calculatorul dvs., iar 

datele NU mai pot fi 

recuperate sub nici o 

formă, în caz de 

infecție.Creatorii acestor Ransomware cer de obicei o recompensă 

(ransom) în  bitcoins (moneda virtuală) pentru emiterea unei chei de 

decriptare a datelor.Modalitățile de infectare sunt variate, de la 

atașamente de tip document primite prin e-mail, până la pagini web 

atacate și infectate”). 

Impactul economic al criminalității cibernetice a crescut de cinci 

ori, în perioada 2015-2017, în lume. 
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În Romania, conform raportărilor CERT-RO din anul 2013: ,,Peste 16% 

din totalul numarului de IP-uri alocat Romaniei (aproximativ 13,5 

milioane) a fost implicat în cel puțin o alerta de securitate cibernetică”; 

,,Aproximativ 78% din alerte vizeaza sisteme informatice din 

Romania, victime ale unor atacatori care, de regula, prin exploatarea unor 

vulnerabilitati tehnice, au vizat infectarea sistemelor cu diverse tipuri de 

aplicatii malware, in scopul constituirii unor reţele de tip botnet (adica, 

desi calculatorul pare functional si fara probleme, el este adaugat in 

background intr-o retea paralela si este folosit in scopuri de trimitere de 

SPAM sau alte scopuri infractionale ). Numarul total de IP-uri unice, 

identificate in baza acestor alerte, este de 1.945.597, respectiv 14% din 

plaja totala de IP-uri alocate Romaniei.” 

,,40% din totalul alertelor vizeaza sisteme informatice din 

Romania infectate cu viermele Conficker, pentru care exista deja patch-

uri de securitate sau mecanisme de dezinfectie; conform datelor detinute, 

aprox. 12,5% din IP-urile unice din RO, au fost raportate in 2013 ca fiind 

infectate cu Conficker. Troianul Conficker, identificat in anul 2008, 

vizeaza sisteme informatice ce ruleaza sisteme de operare din familia 

Microsoft Windows, ce nu au instalate ultimele patch-uri de securitate"; 

"Peste 50% din totalul IP-urilor unice raportate ruleaza sisteme de 

operare din familia Microsoft Windows, versiunile 98, 2000, XP sau 

2003" etc. 

Câteva predicții pentru viitorul apropiat (unele noi, date 

publicității pe 23.11.2020): 

■ Numărul de dispozitive digitale conectate va fi, până la sfârșitul anului, 

de ordinul a zeci de miliarde.   

■ În 2020, se estimează că atacurile cibernetice păgubesc anual economia 

globala cu 400 mild.euro. 

■ ,,Situația prin care am trecut în 2020 va aduce multe schimbări 

structurale și strategice, nu doar în viața noastră de zi cu zi, ci și în 

domeniul atacurilor țintite, nu în ultimul rând datorită câmpului de atac, 

acum mult mai extins. Noii vectori de atac, cum ar fi exploatarea 

vulnerabilităților 5G și a dispozitivelor de rețea, se vor aplica alături de 

atacuri în mai multe etape și acțiuni pozitive împotriva activităților care 

permit atacuri cibernetice.”( Prognoza a fost dezvoltată pe baza 

schimbărilor la care a asistat echipa globală de cercetare și analiză 

(GReAT) a Kaspersky în 2020) 

■ Vor exista ,,Atacuri intensificate asupra dispozitivelor de rețea.  



116 

 

Cu regimul de muncă de la distanță, securitatea organizațională a devenit 

o prioritate și va apărea un interes mai mare pentru exploatarea 

dispozitivelor de rețea”. 

■„Trăim într-o lume atât de mercantilă, încât este probabil ca în viitor să 

se întâmple unele evenimente și procese pe care nu le-am putut înțelege 

încă. Cantitatea și complexitatea schimbărilor la care am asistat, care au 

afectat mediul amenințărilor cibernetice, ar putea dicta multe scenarii 

pentru ceea ce urmează să apară”, spune David Emm, cercetător principal 

în domeniul securității la Kaspersky. „Mai mult, nu există echipe de 

cercetare a amenințărilor în lume care să aibă o vizibilitate deplină a 

operațiunilor actorilor de amenințare APT (amenințări persistente 

avansate). Da, lumea este un loc haotic, dar experiența noastră anterioară 

arată că am fost capabili să anticipăm multe dezvoltări APT și, prin 

urmare, să ne pregătim mai bine pentru a le face față. Vom continua să 

urmăm această cale, înțelegând tactica și metodele din spatele 

campaniilor și activităților APT, împărtășind ideile pe care le învățăm și 

evaluând impactul acestor campanii țintite. Ceea ce contează aici este să 

urmărim situația îndeaproape și să fim întotdeauna gata să reacționăm, iar 

noi suntem încrezători în acest sens.” (Revista Capital) 

Urmare a evenimentelor și a predicțiilor, societatea  a intensificat 

focalizarea pe subiect  prin: 

■Adoptarea, în mai, 2016, de către Consiliul UE a primelor norme de 

securitate cibernetică la nivel european concepute vreodată. 

■Prezentarea, pe 9.04. 2019, de către UE a primului Regulament privind 

securitatea cibernetică. 

■Înființarea  Agenției pentru Securitate cibernetică-cu atribuții în 

domeniu, ca și a Agenției UE pentru Securitatea Rețelelor și a 

Informațiilor. 

■Crearea în cadrul firmelor, a companiilor multinaționale a unor 

departamente tot mai puternice de securitate sau  care vând produse ce 

securizează servicii. 

(Am atașat la sfârșitul materialului câteva link-uri care pot satisface 

nevoia de documentare asupra subiectului.) 

 

Istorie ... din viața școlii: 

 

Jurnal 1: 

,,... În școala din Romania, am intrat brusc, în ,,vârtejul caruselului 

necunoscut",  chiar în perioada când copiii se luptau cu virozele; am 

intrat  într-o lume nouă-cea a  online-ului în predare. Pergătiți/nepregătiți, 
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cu o atitudine pozitivă/reținută, spre a practicaprofesionist/superficial/ 

iresponsabil ceva ce nu era rutina zilnică pentru majoritatea. 

Pentru elevii obisnuiți cu lucrul pe platforme, cu planificarea 

timpului,  cu practicarea gândirii critice, cu responsabilitatea exersată, 

schimbarea se traduce doar printr-o readaptare rapidă. 

Pentru ceilalți (din pacate- majoritatea), incapacitatea de a se 

putea adapta material/fizic/emoținal/intelectual/cerințelor noi duce, pe 

termen lung, la frustrări, scăderea imunității, creșterea fricii, a 

neîncrederii în propria persoană și a lumii în care trăiesc.Compunând 

toate aceste lucruri cu știrile zilnice, cu nesiguranța transmisă eventual de 

familie, putem ajunge să previzionăm rapid  ceva mult mai grav decat 

moartea. 

…... Se poate povesti la nesfârșit despre cum a fost această 

perioadă din lumea școlii: de la cea vazută prin ochii profesorilor -care au 

știut să spună nu ,,atacului tabelelor", a comunicării haotice, la cea văzută 

de dornicii spre a se scutura rapid, prin executarea oricarei sarcini. 

Primii, trăiesc cu povara că vor fi transmis copiilor multe care nu se pot 

tabela: mesaje /metode de adaptare la situația dată, exemple de carți de 

citit, atitudini de încurajare, toleranță în sarcinile propuse, toate 

exprimate într-un mod care să inducă o acțiune voluntară, dar care nu se 

știe cum vor fi ,,citite" de director. 

Ultimii ar fi vrut să respecte întocmai cele spuse de directori (sau 

de oamenii puși să transmită sarcinile -cei care vor plăti dacă treburile ies 

prost).Din pacate, au aceleași nisipuri mișcătoare sub picioare, ca și 

ceilalți, căci device-urile slabe, platformele încărcate, copiii prea diferiți 

în reacții, cu familii prea diferite pentru a fi tabelate( trăind momente pe 

care  ,,lebedele negre " îi duc spre zări netabelabile), le-au zadarnicit 

planurile. 

Cei care nu au știut (/nu au putut/nu au avut cui/nu au vrut/au 

profitat pentru a nu face nimic) cum să interpreteze mesajele cu cerințe 

antagonice sunt în cel mai mare echilibru: ,,și tu ai dreptate, și tu, și tu... 

".Netahuiți de zeci de platforme, grupuri, întrebări (de câte feluri?-o  

lucrare de doctorat!), răspunsuri, feedback-uri, comentarii,..., fără dureri 

de ochi și cu banii- de viitoarea pereche de ochelari, ca și de viitorul 

telefon- în buzunar, zâmbesc și ei amar: e gustul neîmplinirii. 

Și gândiți-vă la lumea văzută cu ochii școlarului, ai părintelui de 

elev, ai bunicului al cărui ceas ticăie alfel și pentru care s-a spulberat și 

ultima speranță de a sta pe îndelete de vorbă cu ocupatul nepot! 

Evident, lumea  școlii este  cum e   prin ochiul cititorului, căci 

totul e în ochiul cititorului.” 
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Jurnal 2: 

,,…Am dat copiilor să vizioneze filmul ,,Hoții de internet profită de 

pandemie”. 

Au fost interesați de subiect, dar se vede că nu au formată o rutină a 

subiectului- pe care să îl privească cu curaj, cu onestitate, nu cu frică, ci 

doar cu dorința de a focaliza subiectul. 

Discutasem înainte și cu lideri ai sindicatului nostru subiectul securității 

datelor transmise haotic, pe rețele de socializare etc. ...Despre  atenția pe 

care trebuie să o avem față de expunere necontrolată vorbisem și cu 

colegii...Degeaba!?!” 

 

La vremuri noi (de început de an școlar), oameni noi? 

Da! 

Experiențele ne schimbă necondiționat!  

 

Abia în toamnă au apărut semne de conștientizare a pericolului 

comunicării  făcută la întâmplare. 

În procesul de învățământ online, s-a observat: 

■,,Utilizarea platformelor de comunicare slab securizate, cu zeci de 

incidente de securitate care transferă datele în SUA, nerespectând Decizia 

CJUE în cauza C 311/18, privind invalidarea Privacy Shield.  

■Utilizarea de terminale proprii, nesecurizate, ale profesorilor și elevilor, 

fără antivirus, fără parole și utilizarea de surse de internet (de cele mai 

multe ori de tip casnic), fără securizare; 

■Lipsa de instruire adecvată a cadrelor didactice pentru utilizarea de 

platforme online care a dus la incidente de securitate; 

Transmiterea de coduri și parole de logare pe grupuri de Facebook sau 

WhatsApp; 

■Utilizarea de modalități de comunicare între școală și elevi fără 

respectarea art. 28 din GDPR, respectiv încheierea de acorduri scrise 

între școală (operator de date personale) și furnizorul de soluții IT 

(persoana împuternicită); 

■Utilizarea de conturi e-mail gratuite de tip yahoo sau g-mail de către 

școli, în scop profesional; 

■Utilizarea de către profesori în comunicarea cu elevii și părinții de 

adrese de e-mail personale. 

■Lipsa de informații despre spațiile de stocare a datelor personale ale 

profesorilor, elevilor și părinților acestora; 
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■Lipsa de proceduri operaționale care duce la o lipsă de transparență în 

predarea lecțiilor în regim de teleeducație. 

■Captarea și păstrarea de imagini (foto/video) cu elevii în scopul 

demonstrării susținerii orelor online fără a exista proceduri unitare 

privind gestionarea echipamentelor pe care se pot stoca, timpul de 

stocare, unde sunt transmise datele etc.”(Edupedu) 

 

Am început- noi toți- să schimbăm paradigma din care privim ! 

 

Elevilor, noi, profesorii : 

■ Le oferim materiale informative despre securitatea cibernetică și 

discutăm, căutăm împreună cu ei soluții de comunicare optimă. Le 

transmitem convingerea  optimizării dialogului prin cunoaștere. 

■ Le punem la dispoziție regulamente, nume de instituții ale statului și 

europene-care pot documenta. 

■ Îi conștientizăm de valoarea contractelor de securitate făcute cu cei cu 

care colaborează( regulile GDPR fiind doar pentru firme, nu și pentru 

persoane fizice)  

■ Le explicăm elevilor că orice acțiune a noastră ne poate costa ( 

pecuniar, moral etc), dacă inițiem o comunicare pe care o facem la 

întâmplare. 

■ Îi facem atenți de faptul că, în comunicare,  existând  emițător și 

receptor, expunem și partenerii de dialog. 

 În relația cu elevii, noi, profesorii, am început  să transmitem 

atenție de comunicare, nu frică (de comunicare). 

Pentru aceasta, le cerem : 

• Să schimbe parola, când cineva le face un cont. 

• Să nu folosească adrese de e-mail personale (gratuite) în relații 

instituționalizate. 

• Să fie atenți pe ce site-uri intră, mai ales ce fac atunci când sunt 

atenționați de programele antivirus, a căror mesaje nu trebuie 

minimalizate. 

Ca angajați, în raport cu angajatorul nostru: 

■ Ne documentăm înainte de orice acțiune de transmitere de date despre 

breșele modalității de transmitere (de exemplu, când, în luna martie am 

ales Google Classroom, am făcut-o pentru că am citit că cei de la Zoom 

au probleme mai mari de securitate) 

■ Nu inițiem la propunerea oricui (chiar dacă este ierarhic superior) 

acțiuni de comunicare în orice condiții.Uneori, ni se vor prezenta scopuri 
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înalte, dar nu ni se vor oferi mijloace sigure! Răspundem personal prin 

expunere! 

■ Cerem contracte particularizate fiecărei  activități care se cere a fi 

făcută în condiții noi și procedura specifică(dăm aici ca exemplu situația 

de neatenție  în care a apărut confuzia între semnătura dată de părinte 

pentru poze/filmulețe de marketing educațional și cea pentru participarea 

la orele online, care poate expune elevi, profesori, părinți, instituții.) 

■ Avem reziliență la bombardarea cu informații transmise de unii factori 

decizionali puțin pregătiți pe subiect, asumându-ne asertiv deciziile. 

Ca profesioniști, e necesar: 

• Să conștietizăm, prin autoeducație, necesitatea focalizării pe 

subiectul securității cibernetice. 

• Să ne actualizăm periodic cunoștințele  despre formele de 

comunicare securizată și vulnerabilitățile ce pot să apară. 

• Să transmitem, prin exemplul de fiecare zi, această atitudine 

tuturor persoanelor de contact din multiplele rețele de comunicare în care 

suntem noduri, pentru ca această atitudine, în timp, să intre în 

subconștientul acțiunilor noastre. 

 

„Cei mai inteligenţi dintre oameni îşi revizuiesc mereu înţelegerea, 

reconsideră o problemă pe care credeau că au rezolvat-o deja. Sunt 

deschişi la noi puncte de vedere, la noi idei, informaţii, contradicţii şi îşi 

supun provocărilor propria gândire”(Jeff Bezos) 
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