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„Schimbarea este numai rezultatul învățării.”  

Leo Buscaglia 

 

 

ARGUMENT 

 

                 Prin educaţie omul evoluează, asimilând cultura şi uneori fiind capabil să o creeze. De 

aceea, educaţia reprezintă o funcţie esenţială şi permanentă a societăţii, care asigură transmiterea 

eredităţii sociale a culturii şi civilizaţiei, fiind în acelaşi timp un instrument fundamental  pentru 

formarea individului ca personalitate.   

                Colaboratorii acestei reviste pot să realizeze un schimb util de informaţii, să-şi 

perfecţioneze stilul de muncă la catedră, oferind modele diverse de abordare a disciplinelor şcolare, 

în vederea desfăşurării unor activităţi interactive, eficiente şi atractive. 

 

 

                   

          

 

„Ştiinţa: o lungă şi sistematică curiozitate” - Andre Maurois 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Educaţia este sufletul unei societăţi care se transmite  

din generaţie în generaţie” Gilbert  K. Chesterton 
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IMPORTANŢA FIRMEI DE EXERCŢIU 

ÎN PREDAREA DISCIPLINELOR TEHNOLOGICE 

 

 Profesor Ionescu Maria,  

Contabilitate și Informatică de Gestiune 

Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea 

Râmnicu Vâlcea, Vâlcea 

 

Firma de exercițiu este o metodă didactică modernă și interactivă de succes în România, 

care are drept scop dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor prin simularea proceselor dintr-o 

firmă reală. Instruit într-un cadru atractiv, creativ și interactiv, tânărul va participa voluntar și 

motivat la propria formare, dobândind competențe esențiale ce îi vor ușura inserția pe piața muncii. 

Înțelegerea și aplicarea în mod optim a conceptului ”firmă de exercițiu” îi va putea oferi elevului o 

învățare activă, bazată pe practică, facilitându-i acestuia trecerea de la școală la viața activă. 

Firma de exercițiu este potrivită pentru dobândirea, verificarea și aprofundarea cunoștințelor 

comerciale, formarea abilitaților, a capacităților personale și a modurilor de comportament în toate 

domeniile din structurile întreprinderii, de la referent până la întreprinzător. Punctele forte ale 

firmei de exercițiu sunt abordarea practică și contactele cu mediul extern. Asemănător 

întreprinderilor din economia de piață reală, firma de exercițiu se află într-o relație de afaceri. 

         Firma de exerciţiu, metoda practică de înregistrare a cunoştinţelor de la diverse 

discipline determină dobândirea de abilităţi antreprenoriale, perfecţionarea comportamentelor 

profesionale si totodată identificarea potenţialului propriu al elevilor. Instruirea în firma de 

exerciţiu oferă elevului competenţe în ceea ce înseamnă comportamentul profesional, respectiv: 

“Să ştie ce să facă şi să ştie cum să facă.” 

Firma de exerciţiu reprezintă un model al unei întreprinderi reale, fiind o metodă de 

abordare practică a integrării conţinuturilor, metodă concepută pentru formarea aptitudinilor 

personale si comportamentelor aplicabile în toate domeniile economice, pornind de la funcţiile de 

bază şi până la cele de conducere din întreprindere. 

Instruirea în firma de exerciţiu determina o probare practică şi o probare a cunoştinţelor deja 

dobândite, fiind astfel continuarea firească si necesară a instruirii de bază. 

În firma de exerciţiu se realizează sinergia  interdisciplinarităţii conţinuturilor de la diverse 

discipline: economie, contabilitate, marketing,corespondenţă comercială, limbi străine, informatică, 

drept si legislație etc. În firmele de exerciţiu elevii se comportă ca şefi sau agenţi responsabili şi îşi 

educă şi formează spiritul de întreprinzător. 

În firma de exerciţiu sunt exersate tranzacţiile economice existente în firmele reale, fiecare 

firmă de exerciţiu fiind structurată în conformitate cu situaţia din practică, în departamente: resurse 

umane, secretariat, marketing, desfacere, financiar - contabil, etc. 

Firma de exerciţiu permite elevilor să pună în aplicare noţiunile teoretice pe care le au 

învăţat la clasă, dar şi obişnuirea acestora cu asumarea responsabilităţii pentru acţiunile sau 

deciziile pe care le iau în legătură cu firma de exerciţiu. Învaţă să rezolve probleme ce apar pe 

parcursul activităţii, în firmă. 

 Astfel, elevii îşi formează deprinderi şi abilităţi, îşi însuşesc competenţe cheie, cum ar fi 

capacitatea de a lucra în echipă, gândire interdisciplinară, competenţe de comunicare şi relaţionare.  



 

      „CONFLUENŢE DIDACTICE ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNITATE” 

      Numărul 1, Martie 2019 
        

 

 
ISSN        

 

Mai mult de atât, obţin abilităţi profesionale, flexibilitate necesară pe piaţa muncii şi pot 

descoperi o afinitate faţă de un anumit loc de muncă. Competenţele obţinute pot determina 

reducerea perioadei de acomodare la locul de muncă, familiarizarea cu sarcinile înscrise în fişa 

postului, lucru benefic atât pentru angajatori cât şi pentru viitorii angajaţi. 

Firmele de exerciţiu nu apar pe piaţa firmelor de exerciţiu ca afaceri perfecte. Deşi 

majoritatea coordonatorilor de firme de exerciţiu vor să construiască o întreprindere apropiată de 

realitate, există totuşi diferenţe. Elevii acţionează ca personal de conducere şi colaboratori, 

dezvoltându-și spiritul de întreprinzător, iar profesorii îşi iau rolul de consilieri ai întreprinderii. 

      Activitatea firmei de exerciţiu se realizează într-un cabinet dotat cu mobilier 

corespunzător, cu  echipamente necesare învăţării, pentru efectuarea operaţiilor economice şi 

comerciale care simulează activitatea unei firme din sfera economică reală. Activitatea unei firme 

de exerciţiu implică activ elevii în toate etapele: înfiinţarea firmei, selectarea personalului, 

încheierea de tranzacţii, întocmirea evidenţei contabile, ceea ce îi ajută la dobândirea de competenţe 

şi aptitudini de muncă şi implicit o inserţie pe piaţa muncii mult îmbunătăţită. 

Iniţiativa şi imaginaţia elevilor este mult mai mult solicitată, profesorul nu este decât un 

moderator, ceea ce conduce la activităţi inovatoare ale elevilor, astfel încât considerăm că tranziţia 

de la şcoală la muncă va fi mult mai uşoară. 

Firma de exerciţiu în învăţământul profesional şi tehnic reprezintă o componentă a 

curriculumului naţional pentru profilul servicii şi a curriculumului în dezvoltare locală pentru 

celelalte profiluri. 

Obiectivul general al învăţării prin firma de exerciţiu îl reprezintă dezvoltarea spiritului 

antreprenorial, prin: familiarizarea elevilor cu activităţile specific unei firme reale, simularea 

operaţiunilor şi proceselor economice specific mediului real de afaceri, perfecţionarea limbajului de 

afaceri, dezvoltarea de competenţe şi atitudini necesare unui întreprinzător dinamic: creativitate, 

gândire critică, rezolvarea de probleme, luare de decizii, asumarea responsabilităţii, lucrul în 

echipă, iniţiativă, perseverenţă, autoorganizare şi autoevaluare a resurselor individuale, flexibilitate. 

Rezultatele preconizate în urma aplicării acestei metode sunt: creşterea gradului de inserţie 

pe piaţa muncii a absolvenţilor, reducerea perioadei de acomodare la locul de muncă, mai buna 

adaptabilitate la schimbarea locului de muncă, flexibilitate, asumarea iniţiativei şi a riscului. 

Deja devenită o tradiţie, metoda de predare „Firma de exerciţiu” constituie un exemplu de 

bune practici pentru învăţământul profesional şi tehnic. Firma de exerciţiu, complexă ca metodă, 

motivată ca efecte, e o provocare atractivă atât pentru elevi cât si pentru profesori. 

În concluzie „Firma de exercițiu” reprezintă legătura dintre școală și locul de muncă făcând 

trecerea de la modelul de simulare al activităților la întreprinderea economică reală. 

Firmele de exerciţiu coordonate de prof. IONESCU MARIA, în anul şcolar 2018-2019:  

 

1. FE COCOȘUL DE HUREZ SRL    
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2. FE LEGO FRUCT SRL 

       

 

3. FE ANTARTIC DRINKS SA 

                     

 

4. FE CARGOVIL SRL 
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METODE COMPLEMENTARE DE EVALUARE 

 

Profesor Cornelia Andrei 

Specialitatea Limba franceză 

Colegiul Tehnic de Aeronautică “Henri Coandă”  

Sector 1, București  

 

Metodele tradiționale de evaluare a rezultatelor învățării sunt necesare pentru a evalua nu 

numai produsele activităţii şi învăţării elevilor, ci şi a proceselor de învăţare, a competenţelor 

achiziţionate, a atitudinilor dezvoltate, precum şi a progresului elevilor. 

Din păcate aceste metode tradiționale nu pot acoperi toata gama de rezultate școlare, care 

trebuie să fie evaluate, prin urmare cadrul didactic de limbi străine poate face apel la așa numitele 

metode complementare de evaluare, cum ar fi: a) observarea sistematică (pe baza unei fișe de 

observare); b) fișa de lucru (în clasă sau acasă) concepută în vederea evaluării; c) proiectul; d) 

portofoliul și e) autoevaluarea. Aceste metode complementare au în vedere evaluarea achizițiilor 

elevilor, a competenţelor lor de comunicare şi inter-relaţionare şi a atitudinilor dezvoltate de 

aceştia, în cadrul orelor de limbi străine. În continuare vor fi prezentate câteva sugestii pentru 

utilizarea proiectului şi a portofoliului ca instrumente complementare de evaluare. 

Proiectul este o activitate complexă de învăţare care poate fi folosită şi ca instrument de 

evaluare, atât formativă, cât şi sumativă. Proiectul este de asemeni o activitate individuală şi/sau în 

grup, acesta din urmă dezvoltând competenţe de lucru în echipă. Un avantaj important al 

proiectului îl reprezintă posibilitatea elevilor de a lucra în ritm propriu, de a-şi folosi mai bine stilul 

propriu de învăţare şi permite învăţarea şi de la colegi. 

Proiectul pune elevii în situaţia de a realiza activităţi în mod independent, de a lua decizii, 

de a comunica şi negocia, de a lucra şi învăţa în cooperare, de a împărtăşi celorlalţi cele realizate / 

învăţate, într-un cuvânt, îl ajută să participe direct la propria lui formare. Metoda proiectului 

presupune lucrul pe grupe și necesită pregătirea profesorului şi a elevilor în ideea lucrului în echipă, 

prin cooperare, atât în clasă, cât şi în afara clasei.  

Proiectul este o activitate complexă care îi îndeamnă pe elevi să realizeze mai întâi o 

cercetare (investigaţie); apoi să realizeze proiectul propriu-zis, inclusiv un produs, care urmează a fi 

prezentat: dosar tematic, ghid, pliant, ziar, afiş publicitar, carte, film, expoziţie, corespondenţă, 

spectacol / serbare etc.; să elaboreze raportul final și să facă prezentarea publică a proiectului.   

Etapele realizării unui proiect sunt:  

1. Alegerea temei. 

2. Planificarea activităţii:  

 stabilirea obiectivelor proiectului;  

 alegerea subiectului în cadrul temei proiectului de către fiecare elev / grup; 

 distribuirea responsabilităţilor în cadrul grupului; 

 identificarea surselor de informare (manuale, proiecte mai vechi, cărţi de la bibliotecă, 

articole din presă, profesionisti / persoane specializate din domeniul aviației, respectiv 

instituţii, organizaţii guvernamentale etc.). 

3. Cercetarea propriu-zisă. 

4.  
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5. Realizarea materialelor. 

6. Prezentarea rezultatelor cercetării şi/sau a materialelor create. 

7. Evaluarea cercetării în ansamblu, a modului de lucru, a produsului realizat.  

Experienţa a arătat că proiectele pot servi foarte bine mai multor scopuri: ele angajează elevii 

pe o perioadă de timp semnificativă, determinându-i să conceapă schiţe, să le revizuiască şi să 

reflecteze asupra lor; pe baza lor se dezvoltă relaţii interpersonale, cooperare; oferă oportunităţi de 

comunicare şi utilizare a limbii moderne în contexte autentice; oferă o ucenicie pentru tipul de 

muncă ce va fi desfăşurată după încheierea şcolii; permit elevilor să-şi descopere “punctele forte” şi 

să le pună în valoare: mobilizează un sentiment al implicării, generând o puternică motivaţie 

interioară; şi, probabil, lucrul cel mai important, constituie un cadru propice în care elevii pot 

demonstra înţelegerea şi competenţele dobândite prin parcurgerea curriculum-ului şcolar. 

Portofoliul pentru limbi moderne este un document sau o culegere structurată de documente 

în care fiecare titular (elev / persoană care studiază limbi străine) poate să reunească de-a lungul 

anilor şi să prezinte într-un mod sistematic calificativele, rezultatele şi experienţele pe care le-a 

dobândit în învăţarea limbilor precum şi eşantioane din lucrări personale. Ca exemplu ar putea fi 

luat ”Portofoliul European al Limbilor”, EAQUALS – ALTE. 

La baza acestui portofoliu se află două obiective majore: 

 motivarea elevului prin recunoaşterea eforturilor sale şi diversificarea studierii limbilor la 

toate nivelurile de-a lungul întregii vieţi; 

 prezentarea competenţelor lingvistice şi culturale dobândite (achiziţionate). 

Conceput ca un document personal în care elevul poate să înscrie calificativele şi 

experienţele sale lingvistice, portofoliul conţine trei părţi: 

 un paşaport / carnet care atestă calificările formale naţionale; 

 o biografie lingvistică ce descrie competenţele atinse în domeniul limbilor străine şi 

experienţa de învăţare utilizând scări de evaluare şi autoevaluare care se regăsesc în cadrul 

european comun de referinţă. 

 un dosar care conţine alte materiale cu privire la procesul de învăţare, obiectivele fixate de 

titular, «carnetul de bord», eşantioane din lucrări personale şi / sau documente. 

 

”Portofoliul European al Limbilor” este deja folosit ca model pentru elaborarea portofoliilor 

elevilor de la profilul tehnic - specializarea aviatie.  În acest caz, dosarul, care face parte din 

portofoliul lingvistic al elevului, poate conţine următoarele documente: 

 listă cu texte / articole despre aviatie, citite într-o limbă străină (sub formă imprimată sau 

electronică); 

 o listă de texte prezentate audio-vizual, ascultate / văzute (emisiuni de radio / TV, filme, casete 

audio-video, CD / DVD-uri etc.); 

 interviuri, înregistrate sau scrise cu profesioniști din domeniul aviației; 

 răspunsuri la chestionare, interviuri; 

 proiecte / părţi de proiecte realizate; 

 diverse traduceri din cărți și reviste de specialitate; 

 fotografii, ilustraţii, pliante, afişe publicitare, colaje, machete, desene, caricaturi (reproduceri/  

    creații personale) care au ca subiect domeniul aviației sau al aeronauticii; 
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 compuneri / povestiri personale („Primul meu zbor cu avionul”, “ Vizitarea unui aeroport”,  

„Întâlnire cu un pilot / astronaut celebru”); 

 contribuţii personale la revista liceului; 

 extrase din presă şi articole redactate pe o temă legată de aviație sau aeronautică; 

 corespondenţă care implică utilizarea unei limbi străine. 

  Portofoliul este realizat prin acumularea în timp a acelor documente considerate relevante 

pentru competenţele deţinute şi pentru progresul înregistrat de elev.  

Dosarul va prezenta la început o listă cu documentele existente, organizată fie tematic, fie 

cronologic. Documentele dosarului se acumulează fie la cererea profesorului, fie la dorinţa elevului 

(inclusiv documentele pe care el le consideră ca fiind semnificative pentru propriul progres) şi vor 

fi alese astfel încât să arate etapele în evoluţia elevului. 

Evaluarea poate fi de asemenea realizată cu ajutorul stagiilor de practică în atelierele de 

lucru și în timpul perioadelor de mobilitate, care oferă condiții de aplicare a cunoștințelor de limbă 

franceză dobândite în domeniul tehnic și științific.  

Prin urmare ar fi bine să avem în vedere și metodele complementare de evaluare și să 

adaptăm predarea limbii străine pentru profilul tehnic, în așa fel încât activitățile practice la agenții 

economici din domeniul aviației, cum ar fi: S.C. ROMAERO S.A., S.C. BLUE AIR, S.C. TAROM 

S.A., să favorizeze tranziția elevilor de la liceu la o viață profesională activă. 
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NEGOCIEREA  ŞI REZOLVAREA SITUAŢIILOR 

CONFLICTUALE  ÎN SALA DE CLASĂ 

 

Profesor Banu Gheorghe 

Colegiul Naţional Pedagogic „Carol I”  

Câmpulung, Argeș 

 

Funcţionarea relaţiei de comunicare profesor - elev în sala de clasă este o condiţie necesară 

pentru obţinerea succesului şcolar. În cadrul acesteia, negocierea apare atât ca o strategie de 

comunicare eficientă între cei doi parteneri educaţionali, dar şi ca principala modalitate de 

rezolvare a conflictelor care pot apărea  între cei doi actori ai procesului educaţional. 

Negocierea presupune implicarea elevilor, activarea lor, într-un câmp relaţional esenţial pentru ei, 

acela al exerciţiului democratic. 

 Dacă elevul este subiect pasiv în şcoală, nu i se va putea cere să manifeste ulterior atitudini 

şi comportamente specifice unui cetăţean activ şi responsabil. De aceea, cunoscutul pedagog John 

Dewey considera şcoala un spaţiu privilegiat, care oferă o mare varietate de oportunităţi, apte să 

dezvolte la elevi competenţe civice şi democratice. Acest fapt nu este posibil, dacă cele mai multe 

reguli după care se desfăşoară procesul instructiv-educativ sunt decise de către adulţi, iar conţinutul 

lecţiilor, de asemenea este ales numai de profesori. Parteneriatul şi negocierea sunt necesare pentru 

a asigura un control eficient al clasei şi implicarea elevilor în exerciţiul esenţial al democraţiei, 

acela al alegerii şi al asumării responsabilităţii pentru alegerea făcută. 

  Comunicarea eficientă în sala de clasă presupune după Thomas Gordon,  existenţa unei 

relaţii pozitive profesor - elev şi utilizarea unor modalităţi de comunicare precise şi relativ neutre, 

care să conducă la reducerea comportamentelor negative din partea elevilor. Analiza lui Gordon, 

porneşte de la întrebarea: „Cine are o problemă?”. Dacă problema este a elevului, profesorul va 

trebui să se implice şi să ajute la rezolvarea ei. Profesorul devine sfătuitor şi suporter. În astfel de 

cazuri, Helena Cornelius şi Shoshana Faire recomandă ascultarea activă, „acordarea temporară a 

propriului punct de vedere la punctul de vedere al partenerului”(1, Cornelius, H., Faire, S., (1996, 

„Ştiinţa rezolvării conflictelor”). 

 Ideea este de a-l ajuta pe elev să găsească singur calea de rezolvare, oferindu-i drept suport 

simpatia profesorului. Autorii recomandă şi câteva reguli care susţin ascultarea activă:  

 Nu vorbiţi despre dumneavoastră. 

 Nu schimbaţi subiectul. 

 Nu daţi sfaturi, nu diagnosticaţi, nu încurajaţi, nu criticaţi, nu hărţuiţi. 

 Nu vă gândiţi înainte la ceea ce veţi spune. 

 Nu ignoraţi şi nu negaţi sentimentele celuilalt.  

 Apreciaţi ceea ce simte din ceea ce nu spune, precum şi din ceea ce spune. 

 Urmăriţi comunicarea non-verbală (de exemplu: Are lacrimi în ochi? Face mişcări 

nervoase?). 

 Nu pretindeţi că aţi înţeles ce vrea să spună, dacă de fapt, nu l-aţi înţeles. 

 Întrebaţi-l despre nevoile, preocupările, anxietăţile şi dificultăţile lui. 
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 Confirmaţi că l-aţi înţeles. Parafrazaţi ideea principală: „Spui că vrei...?, „Spui că 

nu crezi că vei suporta o tensiune atât de mare?, „Te  simţi cu adevărat revoltat?” 

Dacă profesorul are o problemă, într-o modalitate sau alta vor fi afectaţi elevii; de aceea 

trebuie să fie implicaţi în soluționare. De pildă, dacă nu-şi poate desfăşura lecţia datorită 

zgomotelor şi agitaţiei unui grup de elevi, profesorul are o problemă. Dacă profesorul este agasat, 

chiar deranjat de activităţile paralele cu lecţia ale unor elevi, atunci aceştia au o problemă şi 

profesorul trebuie să intervină. Dacă nu suportă şcoala, un profesor, sau anumite materii de studiu 

iarăşi elevii au o problemă şi trebuie descoperite cauzele şi soluţiile împreună. 

Tot Gordon recomandă o abordare din partea profesorului care să centreze mesajul pe 

persoana sa şi nu pe elev. Trebuie subliniate eventualele consecinţe ale acţiunilor indezirabile ale 

elevului asupra profesorului, pentru că el este acela care are o problemă. De exemplu: „Sunt 

dezamăgit de comportamentul tău pe terenul de sport”, „Sunt supărat pentru că ai rupt cartea 

colegului”etc. Nu sunt recomandabile remarci şi etichetări de genul: „Eşti leneş.”;„Eşti un elev 

care crează probleme” etc. 

Dacă situaţia nu se schimbă, Gordon recomandă o procedură cu mai  multe etape care 

implică, deopotrivă, atât profesorul cât şi elevul. Această procedură este tipică pentru o modalitate 

care, în jocurile de putere  se numeşte „tactica fără învinşi” sau „strategia victorie-victorie” de 

rezolvare a conflictelor. Avantajele aceteia sunt acelea că se vor descoperi soluţii mai bune; relaţiile 

se vor îmbunătăţi şi se vor consolida, când ambele persoane câştigă, ambele susţin soluţia; iar dacă 

urmează să mai ai nevoie de persoana respectivă (sau chiar dacă ştii că nu vei mai avea în nevoie de 

aceasta), vei fi cinstit faţă de ea; te vei simţi mai bine, încât vei dori să mai procedezi astfel şi data 

viitoare. 

În conturarea acestei strategii sunt recomandabile câteva elemente de conduită didactică: 

 Formulaţi nevoile fiecăruia. 

 Încercaţi să ieşiţi în întâmpinarea nevoilor fiecăruia. 

 Sprijiniţi atât valorile celorlaţi, cât şi pe ale dumneavoastră. 

 Încercaţi să fiţi obiectiv şi disociaţi problema de persoane. 

 Concentraţi-vă pe corectitudine, nu pe forţă. 

 Căutaţi soluţii creative şi ingenioase. 

 Fiţi dur cu problema, dar blând cu oamenii. 

Procedura lui Gordon cuprinde şase paşi: 1. definiţi problema; 2. generaţi soluţii posibile; 3. 

evaluaţi aceste soluţii; 4. decideţi care soluţie pare cea mai bună; 5. decideţi cum se poate 

implementa soluţia aleasă; 6. evaluaţi eficacitatea soluţiei alese. 

Implicaţi în acest efort de  a găsi soluţiile, elevii sunt „constrânşi” să-şi asume 

responsabilităţi mult mai mari decât în aşa-zisele situaţii educative normale. 

Pentru a putea implementa o strategie de tip „câştigător-câştigător” este recomandat să 

respectăm următoarele reguli în relaţia de comunicare:  

 Folosiţi limbajul verbal în termeni neutri, nu emoţionale(exemplu: „totuşi tind să prefer 

abordarea mea deoarece” în loc de „ideea ta este complet greşită”) 

 Evitaţi afirmaţiile absolute, care nu lasă loc pentru revenire asupra aspectelor sau pentru 

schimbarea punctului de vedere(exemplu: spuneţi „în baza informaţiilor de până acum, 

cred că soluţia problemei este”, în loc de „singura soluţie este”); 
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 Puneţi întrebări deschise, mai ales în cazul în care există diferenţe de poziţie ierarhică, 

pentru a încuraja elevul să îşi exprime punctul de vedere( exemplu: ce părere aveţi despre 

această  problemă/ soluţie? )  

 Evitaţi întrebările de dirijare care sugerează răspunsuri( exemplu: „nu-i aşa că...”) în 

intenţia de a-l determina pe elev să fie de acord verbal cu ceea ce afirmaţi; 

 Parafrazaţi ideile importante pentru a fi siguri că vorbiţi despre aceleaşi lucruri ca şi 

interlocutorul; reduceţi astfel distorsionările de natură perceptuală; 

 Folosiţi stilul de comunicare şi limbajul adecvat (termeni cunoscuţi de elevi) pentru a 

comunica mesaje clare; evitaţi astfel apariţia unui conflict generat de distorsionările 

semantice sau emoţionale); 

 Nu întrerupeţi pe cel care vorbeşte deoarece alimentaţi în acest fel conflictul; lasaţi-l să 

spună tot ce are pe suflet, deoarece tensiunea, enervarea se vor reduce simţitor în acest mod 

şi comunicarea va putea să aibă loc în continuare fără distorsiuni mari. Este util chiar să 

puneţi întrebări pentzru a vă lămuri care este sursa conflictului; 

 Practicaţi ascultarea interactivă de natură suportivă pentru a vă asigura că înţelegeţi corect 

sentimentele şi percepţiile interlocutorului; 

 Folosiţi limbajele nonverbale corect; o expresie facială sau o poziţie a corpului care 

sugerează provocare pot spori conflictul perceput. Pralimbajul, în particular, tonul vocii, 

este extrem de important într-o discuţie conflictuală, mai ales atunci când starea emoţională 

începe să se manifeste; 

 În cazul situaţiilor deficitare, folosiţi forma de comunuicare faţă în faţă, nu telefonică sau în 

scris, pentru a beneficia de limbajele neverbale; 

 Acordaţi atenţie cotextului fizic şi psihologic în care are loc comunicarea; 

 Recunoaşterea acordului cu unele puncte de vedere ale interlocutorului poate reduce 

substanţial intensitatea conflictului. Negarea totală îl va face pe acesta să caute noi 

argumente, să încerce să se impună chiar dacă nu prin conţinutul argumentelor, cel puţin 

prin intensitatea vocii. 

Succesul unei strategii de rezovare a conflictelor depinde hotărâtor şi de imaginea pe care 

elevii şi-au format-o despre profesorul respectiv. Plecând de la rezultatele unor interviuri şi 

observaţii, H. Gannaway (2, 1976) a ajuns la  concluzia  că profesorii sunt supuşi în mod sistematic 

(deşi uneori, fără conştientizarea acestui fapt) unor teste, din parte elevilor, care configurează 

următoarea succesiune: 

1. Poate profesorul să menţină ordinea? 

2. Ştie să râdă? 

3. Îi înţelege pe elevi? 

Vom observa aproape instinctiv, chiar dacă profesorul nu vrea acest lucru, un fel de 

„negociere”, de „acomodare” care începe a se produce deja, începând cu primele întâlniri ale 

profesorului cu elevii. Pentru a fi acceptat, profesorul trebuie să obţină răspunsuri pozitive la cele 

trei întrebări anterioare. Implicaţiile acestor întrebări ar fi următoarele: 

 

1. Prima întrebare implica faptul că elevii aşteaptă de la profesor chiar acest lucru, să menţină 

ordinea; 
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2. A doua întrebare implică din parte elevilor aşteptarea ca menţinerea ordinii să nu se 

transforme într-un regim de disciplină prea severă şi represivă. Este nevoie de o „stricteţe 

simpatică” nu de una „scârboasă”, cum menţionează Gannaway. 

3. A treia întrebare se referă la înţelegerea clasei ca întreg, a grupului de elevi şi a statutului lor 

şi nu la înţelegerea manifestată în raport cu anumiţi membrii ai grupului. 

Încercând să descopere imaginea profesorului care, deşi păstrează ordinea, este agreat de 

elevi, R. Nash (3, 1976) a ajuns la concluzia că: elevii îi privesc favorabil pe acei profesori care 

păstrează ordinea, sunt stricţi şi pedepsesc indisciplina; pe cei care îi ţin ocupaţi, le dau exemple, îi 

ajută  şi se fac înţeleşi; care sunt interesanţi, neobişnuiţi, aparte; sunt cinstiţi, corecţi, consecvenţi şi 

nu favorizează pe nimeni; sunt preietenoşi, amabili şi glumesc.  

Aceste atitudini ale profesorilor sunt absolut necesare pentru instaurarea unui climat pozitiv, 

favorabil învăţării  în sala de clasă şi definesc poate cel mai bine ideea de „şcoală prietenoasă”, o 

şcoală în care elevii se simt în siguranţă, se simt respectaţi,  iar opinia lor este întotdeauna luată în 

consideraţie. 

Un program de intervenţie optimă al profesorului în rezolvarea situaţiilor conflictuale 

apărute în şcoală sau la nivelul clasei de elevi, care să pună în valoare abilităţile sale manageriale,  

ar putea să cuprindă următoarele strategii rezolutive: 

 Ascultarea, receptarea părerilor exprimate de cei în conflict, apelând la empatie pentru a le 

înţelege; 

 Identificarea motivului real, generator al stărilor de tensiune; 

 Analiza comparativă, cu obiectivitate, a variantelor expuse, de toţi cei implicaţi; 

 Găsirea punctelor comune pozitive, pentru a fi utilizate ca puncte de plecare în construirea 

soluţiilor; 

 Discuţia individuală, cu fiecare parte, pentru a completa informaţiile cauzale; 

 Sugerarea punerii în situaţia celuilalt; 

 Discuţia frontală, la nivelul grupului, ca studiu de caz, 

 Arbitrajul, implicarea unei părţi neutre sau mediarea, consultanţa, consilierea; 

 Punerea în situaţii de comunicare, variantă pentru o mai mare deschidere; 

 Punerea în situaţii de exprimare emoţională; 

 Utilizarea sistemului recompenselor; 

 Organizarea de discuţii de grup şi cu alţi factori interesaţi (părinţi, consilier, pedagog şcolar, 

prieteni); 

 Cererea de scuze în mod direct, la nivel individual, la nivel de grup sau declasă, cu 

explicaţia necesară; 

 Antrenarea părţilor din conflict în proiecte comune; 

 Raportarea în comun la situaţii mai  dificile, obstacole, ameninţări a căror depăşire implică 

nevoia de cooperare; 

 Imaginarea a cât mai multe consecinţe pozitive sau negative şi anliza lor comparativă de 

către părţile implicate; 

 Schimbarea grupului sau reconstruirea relaţilor de grup după alte criterii, norme, valori; 

 Apelul la asistenţa unor factori de specialitate(medici, jurişti, psihologi, asistenţi sociali) în 

cazul abaterilor şi devierilor grave de comportament; 
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 Utilizarea corectă, graduală a sistemului de sancţiuni şi recompense. 
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MODEL PROIECTARE DIDACTICĂ CU UTILIZAREA GOOGLE APPS 

Profesor Larisa Ile 

Specialitatea Turism  

Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu”  

București, Sector 6  

CLASA: a IX-a 

Modulul: Structuri de primire turistică 

Unitatea de învățare: Unități de cazare                                                  

Rezultatele învățării: Cunoștințe (5.1.2) Caracterizarea unităților de cazare 

Titlul lecției:  Pensiuni turistice  

Tipul lecției: Dobândire de noi cunoştinţe prin activităţi centrate pe elev 

Scopul: Studiază caracteristicile  unităţilor de cazare utilizând resurse web  

    

OBIECTIVE OPERAȚIONALE.  

În urma dobândirii noilor cunoștinte, elevii vor fi capabili: 

1. Să descrie diferențiat caracteristicile constructive și arhitecturale ale pensiunilor turistice; 

2. Să identifice amplasarea pensiunilor turistice în funcție de categorie; 

3. Să identifice segmentul de clientelă specific; 

4. Să descrie serviciile specifice pensiunilor turistice. 

 

STRATEGII DIDACTICE 

● Conversația euristică; 

● Învățarea prin descoperire; 

● Problematizarea; 

● Explicația; 

● Diagrama Venn. 

    

RESURSE           

a) Resurse materiale: Tablă, videoproiector, calculator/laptop, internet 

b) Resurse spațiale: Sală de clasă 

c) Resurse temporale: 50 de minute 

d) Google Apps folosite  

  Docs ✓ Google Search 

 Spreadsheet  YouTube 

✓ Presentation  Blogger 

 Forms  Calendar 

✓ Drawings  Maps 

✓ GMail  Hangouts 

 Sites  Altele 
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SCENARIUL DIDACTIC 

Secvențele 

didactice 
Activitatea profesorului Activitatea elevului Timp 

Moment 

organizatoric 

● notarea elevilor absenți 

● verificarea materialului didactic 

● stabilește atmosfera propice desfășurării 

lecției Se realizează conexiunile cu lecția 

anterioară, „Motel – Vila - Cabana”. Se 

verifica cu ajutorul Google Presentations 

tema cu titlul: „Cele mai frumoase cabane”, 

pe care elevii au primit-o anterior. 

Elevii se pregătesc pentru 

activitatea didactică. Este 

montat videoproiectorul și se 

încarcă lecția despre pensiuni 

turistice cu ajutorul Google 

Presentation. 

3 min 

Reactualizarea 

cunostințelor 

anterioare 

Se realizează conexiunile cu lecția anterioară, 

„Motel – Vila - Cabana”. Se verifica cu 

ajutorul Google Presentations tema cu titlul: 

Cele mai frumoase cabane, pe care elevii au 

primit-o anterior. Elevul desemnat prezintă 

lucrarea - verificată anterior de profesor prin  

        

Elevii urmăresc prezentarea și 

adresează eventuale întrebări. 

4 min 

Captarea 

atenției 

 

Profesorul cere elevilor să se gândescă 

la o definiție a termenului „pensiune” 

și se utilizează Google search. 

Profesorul punctează definiția corectă. 

Elevii emit propriile definiții 

și urmăresc definiția 

identificată prin Google 

search 

3 min 

Dobândirea de 

noi cunoștinte 

Profesorul notează titlul lecției pe tablă: 

”Pensiuni turistice”.  

Pe parcursul desfășurării prezentării în Google 

Presentations, profesorul intervine cu 

explicații suplimentare  dacă este  necesar. 

Se notează titlul lecției pe 

caiete.  

 

Elevii notează informațiile pe 

caiete. 

30 

min 

Feed-back  Profesorul desenează în Google Drawings o 

diagrama Venn și solicită elevilor să 

completeze fiecare cerc cu deosebirile dintre 

pensiunile turistice urbane/rurale și pensiunile 

agroturistice, iar în porțiunea comună celor 

două cercuri să noteze asemănările. 

Ascultă cerința profesorului. 

Elevii vor completa în 

Google Drawings deosebirile 

și asemănările dintre 

pensiuni. 

8 min 

Notarea și 

aprecierea 

elevilor, 

anunțarea 

temei pentru 

acasă 

Profesorul apreciază activitatea depusă de 

elevi, notează elevii implicați  și le trimite 

elevilor tema pentru acasă prin intermediul 

contului de Gmail: Pensiuni rurale montane 

și pensiuni rurale din Delta Dunării  

caracteristici arhitecturale  

(Google presentations) 

Elevii își notează pe caiet să 

verifice e-mail-ul pentru tema 

pentru acasă. 

2 min 
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COMUNICAREA PRIN METODE TRADIŢIONALE ŞI MODERNE ÎN  

PROCESUL DE PREDARE - ÎNVĂȚARE - EVALUARE 

                                                                   

                                                                                          Profesor Platon Olimpia 

Specialitatea Limba română  

                                                                                 Colegiul Economic Costin C. Kirițescu” 

Sector 6, București 

 

 

1.INTRODUCERE.  

Importanţa şi semnificaţia comunicării în procesul de predare - învăţare - evaluare 

   

Comunicarea a primit definiţii numeroase de-a lungul timpului, fie explicite, fie implicite. 

Etimologic, comunicare (lat.) înseamnă „a pune împreună, a împărtăşi”. Comunicarea mai poate fi 

definită, pe scurt, drept transmitere şi receptare de informaţii.   

 O definiţie mai  cuprinzătoare, dar nu exactă este aceea conform căreia comunicarea 

înseamnă procesul de transmiterea mesajului unui emiţător către un receptor prin intermediul unui 

canal, cu scopul de a produce asupra receptorului anumite efecte.   

Învăţământul este domeniul puternic comunicativ la toate nivelurile. Comunicarea 

constituie una dintre condiţiile fundamentale ale desfăşurării procesului de învăţământ. În relaţia cu 

elevii, cadrul didactic utilizează mai multe tipuri de comunicare: verbală, nonverbală, paraverbală. 

Comunicarea pedagogică, împreună cu creativitatea pedagogică şi cunoaşterea pedagogică 

reprezintă trei componente majore ale unui proces de învăţământ eficient. În prezent, realitatea 

şcolară presupune o dezvoltare mult mai mare a specificului comunicării pentru a susţine demersul 

informativ-educativ. 

 

Metodele didactice reprezintă o modalitate de  realizare a comunicării pedagogice. 

 

2.METODE TRADIŢIONALE ŞI MODERNE UTILIZATE ÎN PROCESUL DE PREDARE- 

INVĂȚARE – EVALUARE 

2.1.Definiţie şi etimologie 

Etimologic, termenul metodă provine din grecescul „methodos”, care înseamnă „drum 

spre”. Metodele de învăţământ pot fi definite ca „modalităţi de acţiune cu ajutorul cărora elevii, în 

mod independent sau sub îndrumarea profesorului, îşi însuşesc cunoştinţe, îşi formează priceperi şi 

deprinderi, aptitudini, atitudini. Prin metodă de învăţământ se înţelege, aşadar, o modalitate 

comună de acţiune a cadrului didactic şi a elevilor în vederea realizării obiectivelor pedagogice. 

Metodele tradiţionale, expozitive ori frontale, lasă impresia că nu ar mai fi în conformitate 

cu noile principii ale participării active şi conştiente a elevului. Acestea pot însă dobândi o valoare 

deosebită în condiţiile unui auditoriu numeros, având un nivel cultural care să-i asigure accesul la 

mesajul informaţional transmis raportat la unitatea de timp. 

Metodologia didactică actuală este orientată către implicarea activă şi conştientă a elevilor 

în procesul propriei formări şi către stimularea creativităţii acestora. Relaţia dinamică-deschisă 

constă în raporturile în schimbare ce se stabilesc între diferitele metode. Diversitatea metodelor  
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este impusă de complexitatea procesului de învăţare, fiecare metodă trebuie să fie aleasă în funcţie 

de registrul căruia i se raportează.  

 

2.2.Clasificarea metodelor didactice şi caracteristicile acestora 

   Metodele de predare-învăţare pot fi clasificate după anumite criterii, însă cea mai cunoscută 

este clasificarea conform criteriului istoric: 

a) Tradiţionale: expunerea didactică, conversaţia didactică, demonstraţia, lucrul cu manualul, 

exerciţiul, prelegerea etc. 

b) Moderne: problematizarea , proiectul , instruirea programată, studiul de caz, metode de 

simulare (jocurile, învăţarea pe simulator), învăţarea prin descoperire etc. 

    Principala metodă de predare în învăţământul tradiţional o constituie expunerea 

profesorului, completată cu studiul individual al elevului. Această metodă a fost criticată, 

susţinându-se că ea nu favorizează legătura cu practica decât atunci când informaţiile teoretice se 

aplică în exerciţii. Lipsa de legătură cu realitatea vine din atitudinea elevilor. Ei asistă pasiv la 

expunere, pe care ştiu că trebuie să o repete. O alta metodă tradiţională, conversaţia euristică, 

antrenează mai mult participarea elevilor, dar elevii sunt ghidaţi, nu ştiu foarte clar ce se urmăreşte 

prin demersul respectiv.    

    Metodele activ-participative, care pun accent pe învăţarea prin cooperare, pot fi utilizate 

împreună cu metodele tradiţionale de învăţare. Educaţia prin participare îi ajută pe elevi să-şi 

exprime opţiunile în domeniul educaţiei, culturii, timpului liber. Astfel, ei pot deveni co-

participanţi la propria formare. Elevii nu sunt doar receptori de informaţii, ci şi  participanți activi 

la educaţie. 

Principalele metode moderne sunt: Ciorchinele, Mozaicul, Cubul, Turul Galeriei, 6/3/5; 

Lotusul, Pălăriile gânditoare, Schimbă perechea, Explozia stelară etc. 

Pentru ca învăţarea prin cooperare să se bucure de un real succes, se impune respectarea 

unor reguli. Literatura de specialitate relevă faptul că, pentru ca elevii să fie dispuşi să lucreze în 

echipă, se impune respectarea a două condiţii: asigurarea unui climat pozitiv în clasă și formularea 

unor explicaţii complete şi corecte asupra sarcinii de lucru, astfel încât aceasta să fie înţeleasă de 

toți. 

 În vederea asigurării unui climat pozitiv în sala de clasă, este necesar ca elevii să aibă 

impresia că au succes în ceea ce fac. Factorii care asigură succesul într-o clasă sunt: formularea de 

aşteptări pozitive, utilizarea unor strategii de management educaţional eficient, stabilirea de 

obiective clare şi comunicarea acestora elevilor, stabilirea timpului destinat activităţii, notarea 

obiectivă, eventual respectând principiul autoevaluării şi coevaluării. 

Metodele tradiţionale au următoarele caracteristici: 

•  pun accentul pe însuşirea conţinutului, vizând, în principal, latura informativă a educaţiei; 

• sunt centrate pe activitatea de predare a profesorului, elevul fiind văzut ca un obiect al instruirii, 

așadar comunicarea este unidirecţională; 

• sunt predominant comunicative; 

• sunt orientate, în principal, spre produsul final, evaluarea fiind de fapt o reproducere a 

cunoştinţelor; 

• au un caracter formal şi stimulează competiţia; 
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• stimulează motivaţia extrinsecă pentru învăţare; 

• relaţia profesor - elev este autocratică, disciplina şcolară fiind impusă. 

 

Se consideră că aceste metode generează pasivitatea în rândul elevilor. 

Metodele moderne sunt apreciate pentru următoarele trăsături: 

 acordă prioritate dezvoltării personalităţii elevilor, vizând latura formativă a educaţiei; 

 sunt centrate pe activitatea de învăţare a elevului, acesta devenind subiect al procesului 

educaţional; 

 sunt centrate pe acţiune, pe învăţarea prin descoperire; 

 sunt orientate spre proces; 

 sunt flexibile, încurajează învăţarea prin cooperare şi capacitatea de autoevaluare la elevi, 

evaluarea fiind una formativa; 

 stimulează motivaţia intrinsecă; 

 relaţia profesor-elev este democratică, bazată pe respect şi colaborare, iar disciplina derivă 

din modul de organizare a lecţiei. 

Prin metodele moderne se încurajează participarea elevilor, iniţiativa şi creativitatea acestora. 

     

3.CONCLUZII 

1. Nu trebuie nicidecum absolutizată importanţa sau eficienţa metodelor didactice moderne sau 

tradiţionale.  

2. Alegerea unora sau a altora trebuie să ţină seama de context, de nivelul de pregătire al 

elevilor, de tipul de conţinut predat, de resursele materiale, de timp etc. 

3. Folosirea eficientă a metodelor didactice dovedeşte pregătirea profesională şi creativitatea 

profesorului.  

4. Pregătirea profesorului, însuşirea culturii manageriale, nu numai cea tradiţională, psiho-

pedagogică şi metodică, pot asigura înţelegerea şi aplicarea relaţiei autoritate-libertate, ca nou 

sens al educaţiei, prin predare-învăţare şi rezolvarea diverselor situaţii din procesul 

educaţional şcolar. 
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„PREDAREA” COMPETENȚELOR SOCIALE ȘI EMOȚIONALE 

 

Profesor Jarnea Claudia Ana 

Consilier Școlar 

   Colegiul Economic ”Costin C. Kirițescu” 

Sector 6, București 

 

În timp ce pentru unii copii școala este o experiență pozitivă, pentru alții ajunge să fie un 

coșmar. Școala nu este doar locul unde copiii învață să scrie, să citească, învață matematică sau o 

limbă străină. Școala este, de asemenea, locul în care ei învață să relaționeze cu alte persoane, locul 

în care ei își dezvoltă abilitățile sociale și emoționale. Chiar dacă ei nu primesc note de la profesori 

pentru abilitățile lor sociale și emoționale, colegii lor le dau în mod constant ”note” pe ”testele 

sociale”. Dacă un copil se descurcă bine la aceste ”teste”, el este fericit și plăcut de ceilalți, îi va 

plăcea la școala și va veni cu drag. În caz contrar el se va simți marginalizat.  

 Faptul că un copil nu reușește să interacționeze adecvat cu alți copii poate fi mai dureros 

decât o notă proastă primită la un test. Pentru unii copii, abilitățile sociale pot fi cea mai grea 

materie de trecere în școală. Competențele sociale joacă un rol foarte important în sănătatea și 

bunăstarea emoțională a copilului. Fără prieteni, școala poate fi un loc foarte nefericit și singuratic 

pe care un copil ar putea să o evite. 

 Copiii se nasc cu aceste competențe sociale, la fel cum s-au născut cu puncte tari sau slabe și 

în ceea ce privește atenția, memoria, limbajul și abilitățile motorii. Dificultățile la nivelul acestor 

mecanisme psihice poate afecta negativ competența socială a copilului. De exemplu, copiii care au 

probleme atenție pot avea probleme și la ascultarea și participarea la conversații, nu își pot controla 

impulsul de a vorbi sau de a spune lucruri în momente neadecvate. Copiii cu probleme de memorie 

pot întâmpina dificultăți în urma unei conversații, deoarece nu își pot aminti ce s-a spus. Copiii cu 

deficiențe de limbaj sunt deosebit de vulnerabili la problemele sociale. Este posibil ca aceștia să 

aibă dificultăți în ceea ce privește ritmul unei conversații, mai ales atunci când sunt într-un grup 

mai numeros. Copiilor cu autism le este deosebit de greu să facă față situațiilor sociale. 

 La fel ca și în cazul altor abilități, copiii diferă foarte mult și în funcție de cât de bine pot să-și 

formeze prietenii și să obțină acceptarea acestora. Deoarece elevii se clasifică reciproc, copiii 

dobândesc diferite niveluri de statut social la școală. Statutul social reprezintă poziția copilului față 

de ceilalți membri ai clasei sau grupului. 

 Unii copii sunt înzestrați cu abilități sociale, sunt populari și plăcuți de toți sau de cei mai 

mulți dintre colegii lor. Unii par să aibă un talent în a-și face prieteni și a se alătura altora, sunt 

foarte prietenoși și par să se simtă întotdeauna în largul oamenilor. Alți copii sunt populari deoarece 

fac parte din diverse echipe la nivelul școlii, joacă într-o trupă sau pot desena foarte bine. În 

general, elevii populari devin foarte ușor lideri, sunt încrezători în sine și au putere de convingere 

asupra celorlalți.Unii copii sunt timizi și pot avea unul sau doi prieteni apropiați, dar nu un grup 

mare de prieteni. Ei nu se implică în multe activități în școală sau în afara școlii.Ei tind să se simtă 

ciudați sau inconfortabil în jurul unor persoane pe care nu le cunosc foarte bine. Copiii timizi sunt, 

de obicei, nemulțumiți de modul în care se înțeleg cu ceilalți și pot deveni anxioși în situații sociale. 

Alți copii sunt ignorați sau, pur și simplu, trec neobservați de către colegii lor. Acești copii nu sunt  
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cei selectați pentru activități și sunt cei tachinați sau hărțuiți. De asemenea, este adevărat și faptul 

că pe unii dintre acești copii nu ii deranjează să fie ignorați deoarece sunt mai interesați de activități 

solitare sau preferă interacțiunea cu adulții mai mult decât cu cei de vârsta lor. Copiii care au un 

comportament necorespunzător sunt respinși de colegii lor din mai multe motive. Ei pot fi învinuiți 

că încearcă să îi intimideze, să intre în conflicte sau chiar să se bată cu alți colegi. Copiii agresivi au 

puține idei despre modul în care comportamentul lor perturbator afectează relațiile cu ceilalți. Alți 

copii sunt respinși deoarece sunt retrași, pasivi și anxioși în prezența colegilor lor. Ei își petrec 

mare parte din timp izolați  Alți copii sunt respinși deoarece sunt diferiți, se îmbrăcă diferit sau pot 

învăța altfel. Din păcate, acești copii sunt adesea țintele de tachinare și agresiune de către elevi mai 

populari și acceptați social. 

 Bunele abilități sociale presupun bune abilități de comunicare. Deoarece comunicăm 

verbal și nonverbal, ambele tipuri de abilități contribuie la modul în care copiii se raportează la 

colegii lor. Alți copii, care pot avea abilități lingvistice bune, au probleme cu comunicarea 

nonverbală. Ei nu pot "citi" limbajul corpului, expresiile faciale sau tonul vocii ceea ce îi face să 

interpreteze greșit mesajele.  O mare parte din comunicarea depinde de indiciile și gesturile 

nonverbale. Pentru a comunica competent, un copil trebuie să poată procesa întregul mesaj trimis 

de altul și să integreze componentele verbale și nonverbale ale mesajului.  

 Copiii cu dificultăți de comunicare verbale și nonverbale recurg adesea la tantrum-uri 

pentru a-și comunica emoții precum furie și frustrare. Ei pot părea necooperanți, nepoliticoși sau 

pot fi considerați sfidători de către profesori. Ajutarea acestor copii să își îmbunătățească abilitățile 

de comunicare poate îmbunătăți abilitățile lor sociale și emoționale, dar și nivelul de acceptare de 

către ceilalți. 

 Copiii cu dizabilități de învățare verbale și nonverbale au adesea probleme sociale la 

școală. Acești copii se luptă din punct de vedere academic și social. În timp ce școlile abordează 

problemele de învățare ale copiilor, adesea neglijează nevoile sociale ale copiilor și se bazează pe 

părinți și / sau pe profesioniști pentru a rezolva aceste probleme. Lipsa abilităților sociale și 

incapacitatea de a se conecta cu ceilalți, de a forma prietenii și de a rezolva conflictele poate duce la 

mai multe eșecuri și suferințe pentru studenți decât problemele academice pot. 

 Părinții joacă, de obicei, rolul major în ”predarea” competențelor sociale. Mulți copii, 

însă,  dobândesc abilități sociale pe cont propriu, nu au nevoie de ajutor. Părinții pot învăța direct 

abilitățile sociale prin modelare, joc de rol și oferind copiilor lor oportunități de a repeta și de a 

practica noi abilități. Părinții trebuie să încurajeze și să laude copilul pentru utilizarea cu succes a 

unei noi abilități.  La nivelul școlii pot fi implementate programe de dezvoltare a abilităților sociale 

și emoționale folosind diverse activități ce presupun munca în echipă sau in perechi. Copiii urmând 

apoi să generalizeze abilitățile pe care le învață la școală și în alte situații sociale personale. 

 Școala este locul în care copiii petrec majoritatea timpului printre colegi. Prin urmare, este 

un cadru natural și perfect pentru copii să învețe și să practice abilitățile social. Chiar dacă nu există 

programe speciale pentru dezvoltarea acestor competențe, profesorii pot 

profita de orice ocazie pentru a-i ajuta pe copii să-și îmbunătățească abilitățile sociale. Ei ar trebui 

să fie atenți la tachinarea și hărțuirea dintre copii și la acei copii care sunt respinși sau ignorați de 

către colegii lor. Ar trebui să colaboreze cu părinții copiilor pentru a preveni umilirea, jena și  
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stresul pe care îi întâmpină acești copii. Profesorii pot fi facilitatori importanți pentru a-i 

ajuta copiii să dobândească competențe sociale. Asociind copii din medii sociale diferite și 

implicarea lor  

în exerciții de cooperare în loc de exerciții de învățare competitive, identificând și recunoscând 

punctele forte ale tuturor copiilor, înțelegând   slăbiciunile  sociale  și   creând   un   mediu   în  care  

diversitatea este acceptată sunt câțiva pași în formarea abilităților socio-emoționale necesare nu 

numai în sala de clasă, ci și în viață.  

 Câteva modele de activități care pot fi folosite de către profesori în orele de consiliere și 

orientare, ca jocuri de energizare dar și în situații de conflict care necesită mediere.  

1. Mingea furioasă 

Folosiți o minge moale. Grupul va sta într-un cerc. 

Începeți prin completarea propoziției: "Mă simt supărat/ă atunci când ... " 

Aruncați mingea altui elev care va completa la rândul său propoziția.  

Apoi elevul aruncă mai departe mingea unul coleg și așa mai departe.  

2. Verificarea emoțiilor 

Folosiți markere și cartonașe de aprox. 10x10 cm. 

Cereți fiecărui elev să scrie pe cartonaș cu litere mari un cuvânt care descrie modul în care 

el/ea se simte în acel moment. 

Cereți elevilor să arate cartonașele și să se uite la varietatea răspunsurilor. Indicați cât de rar 

este pentru persoane diferite să aibă aceleași trăiri într-un anumit moment. Invitați elevii să 

împărtășească colegilor (sau să lucreze în perechi) de ce au scris cuvintele respective.  

Solicitați elevilor să se întrebe unul pe celălalt cum s-au simțit atunci când au aflat cum se 

simte colegul lor. De exemplu, dacă un coleg se simte trist, au simțit dorința de a-l înveseli? 

Dacă da, de ce simt așa? 

3. Eu reprezint conflictul 

Plasați-vă în mijlocul camerei (sau un elev care considerați că poate juca acest rol) și 

spuneți: "Imaginați-vă că eu reprezintă conflictul".  

Apoi, cereți elevilor să se gândească la modul în care reacționează de obicei atunci când 

aceștia se confruntă personal cu un conflict sau sunt martorii unei situații conflictuale. 

Rugați elevii să se poziționeze în cameră în felul în care indică prima lor reacție la conflict. 

Rugați-i să se gândească la poziția corpului lor, la apropierea sau distanța față de "conflict" 

și direcția spre care sunt îndreptați. 

Odată ce elevii sunt poziționați, rugați-i să explice de ce s-au poziționat acolo unde au        

făcut-o. 

Dacă este timp, întrebați dacă poziția lor s-ar schimba dacă ar lua în calcul o altă reacție la 

conflict. 

Referințe: 
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Levine, M. D. Developmental Variation and Learning Disorders: Second Edition. MA: Educator’s 

Publishing Service, Inc., Cambridge, 1998 
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O ALTERNATIVĂ EDUCAȚIONALĂ 

ANTREPRENORIATUL ȘI RISCUL ÎN AFACERI 

 

Profesor Elena  Zemeili 

Colegiul Economic “Ion Ghica”  

Brăila, județul Brăila 

 

În contextul actualei economii de piață antreprenoriatul începe de la curaj, dar  reprezintă o 

oportunitate importantă pentru dezvoltarea economiei și societății românești. S-o spunem de la 

capul locului: antreprenor te naști sau nu. Prin urmare, antreprenoriatul nu este despre școlile 

absolvite și diplomele adjudecate! 

 Nu avem astăzi o cultură economică antreprenorială. Chiar dacă tu te simți și poate chiar 

ești antreprenor,  societatea, ceilalți jucători din acest mediu economic nu par dispuși să te pună în 

valoare. 

Ideea de antreprenor este despre a înfrunta dificultățile pentru a ajunge la succes începand 

cu planificarea afacerii și terminand cu experimentarea, utilizand etapele:  

• Business modelling  

• Lean start-up  

• Design thinking  

Orice început antreprenorial este greu, orice antreprenor știe asta. Dacă este ușor, nu 

este antreprenoriat, este altceva. 

Înainte de a fi antreprenor, o persoană trebuie să renunţe la confortul oferit de un loc de 

muncă, să fie un întreprinzător. Antreprenorul este persoana care îşi asumă riscul de antreprenoriat 

şi caută mijloace pentru organizarea întreprinderii. 

El trebuie să cunoască modul de efectuare a activităţii de antreprenoriat, mediul de afaceri, 

problemele cu care se poate ciocni în activitatea sa şi posibilităţile de soluţionare. 

Pentru a lua decizii corecte, antreprenorul trebuie să estimeze la justa valoare conjunctura 

pieţei şi poziţia sa efectivă. 

De regulă, o astfel de persoană este dispusă uneori să renunţe la multe lucruri, la stilul de 

viaţă anterior, la profesia de bază, trebuind să depăşească inerţia, să dispună de energie, putere, 

ambiţie. 

Reuşita antreprenorului depinde foarte mult de personalitatea sa, de cultura sa, de 

cunoştinţele şi experienţa sa profesională anterioară, de gradul în care acceptă riscul, de modul in 

care valorifica oportunităţile, de mediul extern, de sprijinul pe care poate conta din partea  

prietenilor, comunităţii de afaceri. 

Asistăm în prezent la modificari pe piata muncii, de la practici de lucru foarte dinamice și 

flexibile, noi modele manageriale și organizaționale, metode colaborative de lucru pană la 

automatizări avansate  care își pun amprenta asupra procesului antreprenorial. 

Antreprenoriatul ca proces de gestionare a unei întreprinderi implică iniţiative considerabile 

şi risc, iar un antreprenor, trebuie să fie dispus să îşi asume riscuri şi să facă afaceri cu curaj şi pe 

scară largă. 
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Tot mai mulți antreprenori discută și aplică economia bazată pe cunoaștere, care implică: 

creșterea nivelului de educație din întreaga lume; inovarea ca factor cheie și factor de concurență;  

crearea de valori bazate pe date și cunoștințe; noua elită de cunoaștere globală, clasa creativă și 

învățarea pe tot parcursul vieții. 

            În plus nu putem ignora prezența permanentă a culturii digitale, de la tehnologiile digitale 

care răspândesc și leagă toate aspectele vieții cotidiene, până la noua formă de comunicare socială, 

participare și organizare, Web 3.0. 

Într-o economie concurenţială, desfăşurarea activităţii întreprinderii, indiferent de profil şi 

poziţie pe piaţă, este expusă riscurilor (majore sau minore, evidente sau mascate) interne şi externe, 

care pun în pericol, în permanenţă, echilibrul ei.De aceea antreprenorul trebuie să le cunoască, să le 

anticipeze şi să găsească căile de urmat pentru evitarea lor sau atenuarea urmărilor pe care le pot 

declanşa. 

Riscul economic, într-o definiţie cu caracter general, semnifică orice element de 

incertitudine care poate afecta activitatea unui întreprinzător sau derularea unei anumite operaţii. 

În domeniul economic şi social, în funcţie de posibilităţile de identificare, evaluare sau 

măsurare şi control economic, există două moduri de abordare a riscurilor: riscul pur sau accidental 

şi riscul speculativ. 

Riscul pur reprezintă ameninţarea posibilă a unui eveniment (element de incertitudine), 

care, dacă survine va provoca prejudiciu (elementul de certitudine). Riscul este atunci un pericol 

potenţial necontrolabil, asociat unui eveniment aleator cu caracter accidental din punct de vedere al 

entităţii considerate. 

Nedorit de către întreprinzător - mai ales datorită consecinţelor incerte pe care le poate 

declanşa, dar parţial, previzibil, acest tip de risc incită la comportamente de protecţie, de transfer şi 

de asigurare contra efectelor lui. 

Riscul speculativ reprezintă în schimb un pericol asumat controlabil, delimitabil şi mai ales, 

acceptat din propria voinţă. În situaţia expunerii la riscuri speculative, există probabilitatea de 

pierderi ( în caz de eşec), dar există  alternativa,  mult  mai  atractivă,  de  câştiguri  importante  în  

caz de reușita. 

Acest tip de risc constituie, de fapt o miză voluntară a persoanelor care înfruntă sfidează 

riscul, fie prin competiţie (sportivii), fie prin filozofie personală (încearcă să forţeze norocul), 

meseriile cu risc, fie prin acceptarea unor pierderi monetare (asumarea unui pericol), în scopul 

realizării, în caz de reuşită. 

Comportamentul întreprinzătorului, de renunţare la unele avantaje imediate, dar sigure, în 

schimbul unor avantaje viitoare mai substanţiale, dar incerte se datorează percepţiei pe care acesta o 

are asupra existenţei unor circumstanţe favorabile pentru îmbunătăţirea propriei situaţii şi îi 

influenţează opţiunea privind afectarea resurselor de care dispune (intelectuale, psihice, fizice, 

materiale şi financiare). 

Astfel întreprinzătorul renunţă la oportunitatea unor plasamente financiare cu venituri sigure 

şi la confortul personal, dacă prin activitatea pe care o va desfăşura, anticipează că va realiza un 

venit superior celui obţinut în alte condiţii. În practica afacerilor, nu este simplă trasarea unei 

frontiere incontestabile între riscul de natură accidentală şi riscul de natură specifică întreprinderii, 

deoarece aceasta se deplasează în funcţie de caracteristicile întreprinderi și mai ales, de mijloacele  
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de care dispune pentru influențarea mediului său. Astfel, spre exemplu, o întreprindere mică, 

datorită influenţei reduse pe care o are asupra mediului său, poate considera ca un risc pur ceea ce o  

societate economică mai importantă consideră că ar fi un risc speculativ, ţinând cont de mijloacele 

sale de previziune şi de acţiune. Acesta este cazul pentru riscurile din relaţiile comerciale (de 

aprovizionare şi vânzare) în care partenerii care exercită putere de negociere pot modifica condiţiile 

de schimb fără acordul partenerilor. 

În majoritatea situaţiilor, întreprinzătorul limitează riscurile, în măsura posibilului, deoarece 

acumularea lor în timp devine periculoasă, un dezechilibru prea important sau care ruinează, putând 

conduce întreprinderea la faliment, adică la încetarea activităţii. 

Pierderile potenţiale, datorate unor evenimente critice, se concentreză în următoarele 

domenii: 
 patrimoniul firmei, bunurile sau drepturile deţinute sau utilizate;

 

 venitul net obţinut din activitatea desfăşurată;
 

 angajamentele asumate;
 

 responsabilitatea faţă de terţi;
 

 personalul.
 

 

            Cele patru etape ale activitaţii de gestionare a riscurilor sunt: 
 analiza, care constă în identificarea şi evaluarea riscurilor, printr-un inventar sistematic şi 

exhaustiv, în care se separă riscurile pure de cele rezulte din implantarea politicii comerciale 

a întreprinderii;
 

 tratamentul, care presupune alegerea politicii de prevenire - asigurare şi instalare de 

dispozitive de prevenire adecvate;
 

 administrarea, prin care se selectează un mod de finanţare, pentru fiecare risc identificat din 

următoarele variante: suportarea de către întreprindere a unei parţi sau a integrităţii sarcinii 

financiare pe care o reprezintă riscul său; transferarea riscurilor către un terţ, bancher, client, 

subcontractant, asigurator, când riscul nu poate fi eliminat sau luat în sarcină de către 

întreprindere; controlul, care constă în aplicarea de măsuri preventive şi actualizarea lor 

pentru evitarea reproducerii unuia din riscuri.
 

În ultimii ani succesul înregistrat în cazul tehnicilor de gestiune a riscului client, utilizate 

pentru ameliorarea perenităţii şi a performanţelor întreprinderilor a condus la penetrarea acestora şi 

în celelalte componente ale nevoii de fond de rulment. Astfel se constată o extindere progresivă a 

acestor metode la gestiunea conturilor de stocuri şi de furnizori. 
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VREAU SĂ ÎNVĂȚ! ȘCOALA ESTE ȘANSA MEA 

 

Prof. Adela - Corina Agafiței,  

Specialitatea Protecția mediului  

Prof. Gabriela Marin 

Specialitatea Comerț 

Liceul Tehnologic Odobești 

Odobești, Vrancea 

 

Abandonul școlar este o formă de manifestare a deviației școlare, alături de fuga de la 

școală, absenteismul școlar, violența în școală. Procentul  identificat la nivelul liceului nostru relevă 

puterea scăzută de  a cuprinde și menține elevii în interiorul unității și uneori neputinţa de a le 

asigura accesul și suportul  pentru finalizarea nivelului școlar obligatoriu. 

Nivelul scăzut de educație al unor părinți, precum și conservatorismul acestora se regăsesc 

de cele mai multe ori imprimate și în cazul copiilor, ceea ce face ca aceștia să opună o puternică 

rezistență față de „schimbarea” pe care școala o dorește în privința elevilor. Un alt aspect care 

determină reducerea semnificativă a frecvenței elevilor ciclului superior este fie cauzat de faptul că 

aceștia au unul sau chiar ambii părinți plecaţi să muncească în afara țării, fie faptul că unele eleve, 

imediat ce împlinesc vârsta de 18 ani, se căsătoresc sau pleacă împreună cu părinții să muncească 

peste hotare.  

Teama elevilor că nu pot asimila cunoștințele specifice fiecărei discipline de învățământ și 

inconsecvențele acestora în pregătirea de zi cu zi creează o prăpastie între ei și școală, conducând 

uneori la absențe sporadice, alteori chiar la lipsa elevilor pe parcursul mai multor zile de la cursuri. 

Nivelul scăzut al cunoștințelor elevilor și indiferența lor față de pregătirea pentru examenul 

de Bacalaureat se regăsesc în rezultatele slabe obținute în ultimii ani la acest examen. 

Nepromovarea Bacalaureatului face ca absolvenții liceului să nu se regăsească printre tinerii 

înscriși în învățământul terțiar, ei limitându-se la a se înscrie la o școală postliceală din zonă. 

Pornind de la analiza facută, am constatat o rată crescută a abandonului școlar și o rată de 

absolvire și promovare scăzută a examenului de Bacalaureat. Am identificat aceste puncte slabe, 

tocmai ca,  bazându-ne pe punctele forte (respectiv cadrul legislativ în vigoare, cadrul instituţional 

pentru dezvoltarea competenţelor profesionale, cadrele didactice calificate, cu experiență în 

activitatea didactică, susținute de multiple cursuri de perfecționare continuă, motivate și deschise 

către derularea unor proiecte școlare și extrașcolare, baza materială a unității, parteneriatele cu 

comunitatea și mediul de afaceri local, posibilități relativ ușoare de navetă) şi pe oportunitatea 

oferită de proiect, să eliminăm posibile riscuri la care sunt expuși elevii liceului nostru. 

Proiectul presupune derularea de activități remediale, activități de consiliere și orientare 

scolară și profesională în carieră și activități extracurriculare derulate în școală și în afara 

acesteia.Activitățile pedagogice și de sprijin vor fi coordonate de către echipa de proiect și vor 

urmări reducerea numărului de elevi care abandonează prea devreme școala, examinarea 

oportunităților de carieră prin raportarea acestora atât la nivelul de educație, la aptitudinile și 

abilitățile elevilor, cât și la obiectivele de viitor și stilul de viață pe care aceștia și-l doresc. Acest  
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proiect le va arăta elevilor beneficiile studiului, îi va motiva să urmeze o carieră care să le permită 

un trai decent. Pentru aceasta, echipa de proiect împreună cu profesorii și partenerii implicați în 

proiect vor lucra diferențiat cu fiecare elev în parte, și în mod special, activitățile lor se vor plia pe 

nevoile elevilor cu cerințe educaționale speciale.  Activitatea constă în aplicarea unor chestionare la 

începutul fiecărui an de proiect, privind nevoia de participare în cadrul proiectului  a elevilor  de la  

învățământul liceal de zi. Chestionarele vor identifica pentru fiecare elev în parte nevoia de 

pregătire suplimentară, numărul orelor/ an școlar, disciplinele. Activitatea va fi coordonată de 

echipa de implementare prin intermediul profesorilor de specialitate (20 de cadre didactice). 

Chestionarele vor identifica și clarifica nevoile elevilor în ceea ce privește posibilitatea de a li se 

oferi o alternativă de pregătire pentru remedierea nivelului scăzut de cunoștinţe dobândit până la 

momentul anterior, dar și pentru creșterea dorinței de a participa fizic și activ la toate orele de curs. 

Săptămânal, vor fi două activități remediale din cele trei activități ale programului VREAU 

SĂ ÎNVĂȚ! – Școala este șansa mea – în care elevii din cele 8 grupe stabilite vor parcurge 

conținuturile prin planificările cadrelor didactice responsabile. Astfel, clasele IX-X vor derula 

activități  remediale pentru disciplinele cuprinse în planul cadru, respectiv limba română, 

matematică, limba franceză, limba engleză, biologie, istorie, geografie, fizică, chimie, religie, TIC, 

socio-umane și discipline de specialitate pe domeniile comerț, industrie alimentară, protecția 

mediului și agricultură. Clasele XI-XII vor derula activități remediale pentru disciplinele de 

Bacalaureat, respectiv limba română, matematică, geografie, biologie, limba franceză, limba 

engleză, TIC. 

Fiecare grupă de 10 elevi va lucra cu câte două cadre didactice la fiecare activitate. Acestea 

vor urmări pe lângă derularea concretă a activităților remediale și interdisciplinaritatea 

conținuturilor și progresul înregistrat de către elevi. Se va insista cu precădere asupra acelor 

conținuturi care au provocat dificultăți de învățare, conținuturi ce vor fi organizate sintetizat, 

abordând diferit materia și modurile de lucru, adaptând permanent construcția programului la 

nevoile elevului. Sesiunile de activități remediale vor fi alternate cu activități de consiliere 

psihopedagogică sau activități extrașcolare. De asemenea, rezultatele fișelor de progres vor fi făcute 

cunoscute permanent părinților la întâlnirile periodice (lunare), în cadrul cărora li se va prezenta 

situația reală în care se găsesc copiii acestora, precum și gradul de implicare al elevilor în 

activitățile programului VREAU SĂ ÎNVĂȚ! Școala este șansa mea.  

Această activitate este o componentă a programului pe care îl vom implementa elevilor din 

grupul țintă în vederea orientării școlare și profesionale, corelate cu abilitățile  și aptitudinile 

personale, inclusiv formarea competenţei de a învăța eficient. Aceste activități vor fi organizate în 

funcție de nevoile fiecărui elev, individual sau pe grupe de elevi. În urma acestora, vor rezulta fișe 

de lucru, fișe de consiliere psihopedagogică, materiale suport, modificări comportamentale ale 

elevilor față de școală, o atitudine pozitivă în general, susţinută de dorința acestora de a finaliza 

nivelul liceal, de a participa la examenul de Bacalaureat și de a-și continua pregătirea profesională, 

dar și de implicarea profesorilor în dezvoltarea resurselor de învățare, consiliere și orientare 

profesională.  

Prin activitățile extracurriculare pe care le vom derula prin programul VREAU SĂ ÎNVĂȚ! 

Școala este șansa mea, urmărim dezvoltarea corespondenței optime dintre aptitudini, antrenarea în 

activități cât mai variate și bogate în conținut, facilitarea integrării în mediul școlar a elevilor cu 
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număr mare de absențe, aflați în situație de abandon școlar și readuși la scoală în urma 

promovării obiectivelor urmărite prin acest proiect. 

Săptămânal, vom dedica câte o activitate extracurriculară din cele trei activități ale 

programului VREAU SĂ ÎNVĂȚ!  Școala este șansa mea,  în  care  elevii,  împărțiți  în  4   grupe 

stabilite, vor parcurge conținuturile prin planificările cadrelor didactice responsabile. Echipa de 

implementare va stabili un orar clar al grupelor formate.  Aceste activități se vor derula în cadrul 

școlii ( fiecare grupă va desfășura trei activități lunar sub îndrumarea a două cadre didactice la 

fiecare grupă), după un program bine stabilit și se vor finaliza cu: premierea celor mai implicați și 

talentați elevi, cu susținerea unor scurte programe artistice în școlile gimnaziale din Odobești și 

împrejurimi  în scopul promovării proiectului și a școlii noastre, redactarea unei revistei în care se 

vor prezenta obiectivele programului și impactul acestora la nivelul unității  și al comunității locale, 

focus-grupuri pe teme de educație morală. 

Prin intermediul acestor activități, elevii vor petrece mai mult timp în școală, într-un cadru 

organizat, fiind ajutați să  conștientizeze riscurile pe care le implică părăsirea timpurie a școlii, dar 

și avantajele pe care aceste activități le dezvoltă. Participând la acestea, elevii vor fi atrași mai mult 

de mediul școlar, de posibilitatea de a se manifesta într-un cadru organizat. Astfel, ei își pot 

descoperi și o alta latură a personalității, fapt ce ar putea conduce la cresterea stimei de sine, a 

respectului fata de scoala si fata de comunitate. Prin acestea se urmărește îmbunățirea considerabilă 

a relației elev - elev, elev - profesor și individ - comunitate. 

La derularea acestor activități (câte una lunar pentru fiecare grupă, însoțiți fiind de două 

cadre didactice), vom colabora cu o serie de parteneri sociali, cu care şcoala are încheiate acorduri 

de parteneriat în scopul de a dezvolta la elevi aptitudini speciale,de a-i  antrena în activități cât mai 

variate și bogate în conținut, de a  cultiva interesul pentru activități socio - culturale, a facilita 

integrarea în mediul școlar, a  oferi  suport pentru reușita școlară, a fructifica talentele personale și 

corela aptitudinile cu atitudinile caracteriale. 

Tratarea transdisciplinară a conținuturilor din programul VREAU SĂ ÎNVĂȚ! – Școala 

este șansa mea, aduce un plus și în activitatea didactică a fiecăruia dintre cadrele didactice 

implicate în proiect, fapt ce se reflectă și în activitatea viitoare a acestora. 

Școala, ca organizație puternic ancorată în comunitate, prin activitățile proiectului, 

furnizează comunității servicii culturale, sportive, de socializare, de pregătire a forței de muncă 

viitoare, implicându-se în educația viitorilor cetățeni și în dezvoltarea spiritului comunitar.  Aceasta 

beneficiază de pe urma proiectului la capitolul imagine și  se  datorează creșterii procentului de 

promovabilitate la examenul de Bacalaureat, fapt care conduce la atragerea elevilor din comunitate 

spre a frecventa cursurile în cadrul liceului nostru. Un alt beneficiu al şcolii constă în crearea unui 

cadrul afectiv între cadrele didactice, pe de o parte, dar și elevi - părinți - cadre didactice, pe de altă 

parte.  
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APLICAȚII PROPUSE PENTRU MODULUL MARKETING 

 

Profesor Oprescu Mircea Adi 

Specialitatea management financiar - contabil 

Liceul Tehnologic Virgil Madgearu 

Roșiori de Vede, Teleorman 

Subiectul. I.                                                       

I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos, scrieţi pe foaia de lucru, litera corespunzătoare 

răspunsului corect.                    

1. Reprezintă obiectiv economic al marketingului: 

a) creșterea profitului și a ratei profitului 

b) gradul de cunoaștere a produselor întreprinderii 

c) gradul de satisfacție a clientului 

d) imaginea favorabila în rândul consumatorilor sau imaginea de marcă sau de firmă 

2. Marketingul ca instrument de conducere, se bazează pe: 

a) ansamblul activităților comerciale capabile să transforme nevoia în cerere, crearea și 

dirijarea produsului la locul, momentul și în sortimentul cerut;  

b) client, identificarea nevoilor, crearea de cerere și fidelizarea acestuia; 

c) cumpărarea de materii prime sau produse pentru a le revinde în același stadiu fizic, 

dar în condiții convenabile consumatorilor de loc, de timp, cantitate, sortiment și 

preț; 

d) metode și tehnici specifice de cercetare și planificare; 

   3. Elementul principal al economiei de piață este: 

    a) turismul; 

 b) alimentația publică; 

 c) comerțul; 

 d) satisfacerea nevoilor clienților. 

 

I.2.Citeşte enunţurile  şi notează pe foaia de lucru in dreptul fiecaruia litera A, dacă apreciezi ca 

enunțul este adevărat sau litera F, daca apreciezi că enunțul este fals.        

a) Reducerea riscurilor reprezintă un obiectiv psihologic al marketingului 

b) Gradul de cunoaștere a produselor este un obiectiv psihologic al marketingului 

c) Fidelizarea clientilor reprezinta obiectiv psihologic al marketingului 

Subiectul. II.                                                                                               

II.1. Scrieţi pe foaia de concurs informaţia corectă care completează spaţiile libere 

1. Cercetarea pietei, a nevoilor de utilizare sau de consum constituie functia 

...............(a)................. . 

2. Îmbunătățirea permanentă a capacității de adaptare a întreprinderii la cențele mediului de 

piață este funcția…......( b ) .............a marketingului. 

3. Dezvoltarea ..... ( c ) ...... a pieței presupune creșterea numărului de consumatori. 
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II.2.  Răspundeți următoarelor cerințe:          

a) Precizati trei caracteristici ale  funcției de marketing: satisfacerea în condiții superioare a 

necesităților de consum și utilizare. 

b) Precizați rolul funcției de maximizare a profitului. 

 

RĂSPUNSURI 

Subiectul I                                                                                 

I. 1. 1.a), 2.d), 3.c) 

I.2. a) F, b) A, c) A 

Subiectul II.                                                                                  

II.1. (a) premisa, (b) mijloc, (c) extensivă 

II.2. 

a)  Rolul functiei: “Satisfacerea în condiţii superioare a necesităţilor de consum şi utilizare”:  

 reprezintă rațiunea de a fi a agentului economic prin realizarea bunurilor și serviciilor 

 este considerată funcţia obiectiv sau scop  

 vizează producerea și oferirea numai a acelor produse și servicii necesare consumului productiv 

și personal. 

 

b)   Maximizarea eficienţei economice sau maximizarea profitului presupune: 

 Alocarea rațională a resurselor productive 

 Optimizarea structurilor de producție și a întregului flux al procesului economic. 
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MECANIC AGRICOL - O MESERIE DE ACTUALITATE 

 

Profesor Vasilica Felicia Stroe,  

Specialitatea Agricultură 

Colegiul Tehnologic „V. Harnaj”, 

Sectorul 1, Bucureşti  

 

Lipsa forței de muncă calificate în agricultură, ca de altfel și în alte sectoare ale economiei, 

este o problemă cunoscută de toată lumea și nu de ieri de astăzi, în condițiile în care școlile 

profesionale au dispărut mai peste tot în țară. Problema este cu atât mai gravă cu cât fermierii 

cumpără tehnologie de ultimă oră și nu găsesc specialiști care să știe să lucreze cu echipamente 

moderne.  

Necesitatea  înființării  începând din anul şcolar 2017-2018 a unei clase de învăţământ 

profesional dual, calificarea mecanic agricol, a decurs din faptul că agenții economici și partenerii 

noştri: APIMAR - Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Maşini Agricole din România, SC 

Titan Machinery România SRL, SC NHR AgroPartners SRL, AgroConcept Impex SRL şi-au 

exprimat dorința de a specializa un număr de elevi din liceul nostru pentru inițierea și calificarea 

acestora în folosirea utilajelor agricole. Totodată, poziționarea Colegiului Tehnologic V. Harnaj în 

zona de  nord a  capitalei, în imediata apropiere a comunelor din care provin o serie de elevi din 

școala noastră au în familie suprafeţe de teren agicol pe care îl cultivă, astfel este necesar formarea 

elevilor pentru dezvoltarea competenţelor necesare  desfăşurării tuturor activităţilor de producţie 

mecanizat.   

Înfiinţarea clasei profesionale de mecanic agricol este o alternativă pentru elevii cu potenţial 

de muncă care nu intră la liceele tehnologice, obţinând astfel o calificare necesară familiilor lor şi 

cerută din ce în ce mai des de către agenţii economici. Tot mai mulţi tineri din mediul rural, 

majoritatea elevi în clasa a VIII-a, doresc să devină 

mecanici agricoli  pentru a putea lucra pământul părinţilor 

cu ajutorul tehnologiei moderne sau pentru a putea lucra în 

străinătate pe utilaje agricole. 

APIMAR, Asociaţia Producătorilor şi 

Importatorilor de Maşini Agricole din România este o 

organizație non - profit, inițiat în 2004. 

           Misiunea APIMAR este aceea de a menține și de a 

crește performanța pe piața agricolă românească, pentru a 

îmbunătăți piața de afaceri din România și de a contribui la 

punerea în aplicare a programelor agricole ale Uniunii 

Europene. 

Titan Machinery România SRL, cel mai mare dealer de utilaje agricole și de construcții din 

lume, a fost înfiinţat în 1980 şi are sediul central în West Fargo, statul Dakota de Nord, Statele 

Unite ale Americii.  A intrat pe piața românească în anul 2011, România fiind prima țară din 

Europa în care compania s-a instalat, debutând cu două sedii, la București și la Timișoara. 
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  În anul 2012, Titan Machinery Romania a 

deschis locații complete, cu birouri și hale de service, 

la Oradea, Roman și Cluj Napoca, în anul 2014 și-

a început activitatea și în zona de est a țării, 

inaugurând sediul de la Constanța, iar începând cu 

anul 2016, compania își extinde rețeaua cu încă 2 

sedii, la Craiova și la Slobozia. Este distribuitor 

exclusiv pe piaţa românească, pentru utilajele 

agricole  CASE IH  și utilaje de construcții  CASE 

Construction, echipamente de talie mondială, 

secondate de cel mai înalt nivel de service şi piese de 

schimb.  

SC NHR AgroPartners SRL este oficial noul importator autorizat pentru România al 

maşinilor şi utilajelor agricole Deutz-Fahr, începând cu 1 Ianuarie 2016. Mai colaborează şi cu alţi 

producători importanţi de utilaje agricole de top 

precum Hardi şi Bogballe din Danemarca, 

Poettinger, Einboeck, Hydrac din Austria, Quivogne 

din Franţa pentru echipamente de prelucrare a 

solului, Olimac şi Fantini din Italia pentru 

echipamente de recoltat, Gregoire din Franţa pentru 

recoltarea mecanizată a strugurilor, oferind deja de 

mulţi ani clienţilor o gamă completă de echipamente 

şi utilaje agricole. 

New Holland este marca recunoscută de către 

fermierii din întreaga lume pentru eficiența excepțională și atenția la cele mai mici detalii, ce 

garantează confortul agricultorului, promptitudinea serviciilor oferite și protecția mediului. 

AgroConcept Impex SRL, compania excelenței în 

industria agricolă, se angajează să respecte în fiecare 

dintre principalele sale arii de activitate următoarele 

direcții: dedicarea permanentă față de fermierii 

români, oferirea soluțiilor de maximizare a eficienței 

și atingerea performanței. Promisiunea AgroConcept 

este să vină constant în sprijinul fermierilor români cu 

soluții ce nu îi vor dezamăgi.  

Învăţământul dual combină educaţia şi 

formarea profesională într-o unitate de învăţământ cu învăţarea la locul de muncă într-o companie 

şi dă posibilitatea unor parteneriate stat-privat, prin care o parte din costurile de şcolarizare sunt 

suportate de agenţi economici privaţi, care asigură pregătirea practică. Durata studiilor este de trei 

ani, iar absolvenţii au, după terminarea şcolii, oportunitatea de angajare. 

 Lumea este într-o continuă schimbare și o mulțime dintre profesiile care erau la mare 

căutare în trecut au dispărut. Dacă alegi meseria potrivită,  ai şanse să beneficiezi de oportunităţile 

oferite de societatea în care trăim, cum ar fi accesarea de fonduri europene pentru a-ţi crea propria 

ta afacere, dar şi să evoluezi în carieră, să ajungi la standardele la care ţi-ai dorit. 
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MODERNIZAREA EVALUĂRII: CE ȘI CUM SE MODERNIZEZĂ? 

 

Profesor Ciobanu Mariana Georgeta 

Profesor Manole Teia 

Specialitatea  Comerț  

Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu” 

Sector 1, Bucureşti 

 

În planul evaluarii, profesorii sunt preocupați sistematic de măsurarea și aprecierea cantității 

și calității cunoștințelor elevilor, a deprinderilor, abilităților, capacităților, intereselor și priceperilor 

posedate de elevi la un moment dat, fie ca rezultat al educației, fie ca premisă a acesteia. A evalua 

rezultatele școlare înseamnă a determina măsura în care obiectivele programei școlare au fost 

atinse, precum și eficiența metodei de predare-învățare folosite. Prin activitatea de evaluare se 

desemnează acțiunea de măsurare și apreciere a rezultatelor școlare: cunoștințe, abilități, 

dezvoltarea proceselor intelectuale. În didactică, evaluarea poate fi definită ca activitatea 

profesorului cu ajutorul căreia se realizează prelucrarea informațiior obținute prin verificare, în 

sensul întăririi, aprecierii și corectării cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor elevilor. Ea 

reprezintă un proces sistematic prin care profesorul încearcă să determine gradul în care obiectivele 

educaționale sunt atinse de către elevi.  

Scopul evaluării este de a perfecționa procesul educațional. Componente ale evaluării sunt 

controlul (verificarea), aprecierea, notarea. Măsurarea și aprecierea rezultatelor școlare  se face prin 

raportare la obiectivele (competențele), conținuturile, metodele și mijloacele de învățare folosite.  

Sistemul de evaluare din învățământ vizează: 

 Evaluarea obiectivelor curriculare și a strategiilor educaționale utilizate în scopul rezolvării 

acestora; 

 Evaluarea activității de predare-învățare, a strategiilor didactice și a metodelor de 

învățământ; 

 Evaluarea nivelului structurilor psihice ale elevilor (cognitive, operaționale, psihomotrice, 

atitudinal - valorice); 

 Evaluarea performanțelor profesionale; 

 Evaluarea întregului sistem de învățământ; 

 Informarea elevilor, a părinților și a societății cu privire la rezultatele obținute și asupra 

cauzelor nerealizării obiectivelor curriculare propuse; 

 Diversificarea metodelor și tehnicilor de evaluare, prin utilizarea unor procedee alternative. 

Importanța și necesitatea realizării unei evaluări pertinente au devenit atât de evidente încât 

se vorbește despre învațarea asistată de evaluare. Prin urmare, impactul pe care evaluarea îl va avea 

asupra proiectării și realizării procesului de învățământ poate fi comparat cu cel produs de 

introducerea calculatorului. Specialiștii de prestigiu în domeniu apreciază că  dominanta 

preocupărilor din învățământ va fi reprezentată de evaluare, ca direcție prioritară a teoriei și 

practicii educaționale.Modernizarea evaluării se realizează într-un ritm rapid, cel puțin la nivel 

teoretic. Drumul parcurs este jalonat de concepțiile care s-au succedat în domeniul evaluării: 

 evaluarea comparativă, a cărei funcție principală era de a clasa elevii, de a le acorda 

diplome după nivelul lor de reușită, raportându-i unii la alții; 
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  evaluarea prin obiective sau evaluarea criterială, ce are ca rol să furnizeze informații 

funcționale, permițând elevilor să se situeze în raport cu atingerea obiectivelor și oferind 

soluții de ameliorare; 

 evaluarea colectivă, care propune o nouă paradigmă, nu numai decizională ci și 

informațională. Ea are  ca scop să ofere elevului informații suplimentare în funcție de 

dificultățile constatate pentru a-i facilita învățarea. 

 evaluarea conștientizată, este cea de-a patra concepție, aceasta corespunde unui demers 

dominant pedagogic,care privilegiază participarea activă și autonomia elevului, furnizându-i 

repere explicite, fiind conștient de propriile dificultăți.  

  

Accelerarea trecerii spre o evaluare modernă este generată de mai mulți factori: 

 creșterea rolului sistemelor de învățământ în dezvoltarea națiunilor și pentru viitorul 

acestora; 

 transferul în domeniul învățământului al ideilor înnoitoare promovate de teoria generală a 

sistemelor, teoria acțiunii eficiente, teoria comunicării, teoria informației; 

 îmbogățirea rezultatelor cercetării pedagogice. 

   

Modernizarea evaluarii constă în : 

 abordarea evaluării din perspectiva sistemică, expresie a unei noi concepții ale proiectării, al 

desfășurării și reglării activității instructiv-educative din perspectiva obiectivelor; 

 s-a amplificat aria preocupării evaluarii, putându-se vorbi astfel de evaluarea  de sistem și 

evaluarea de  proces, tehnici  și instrumente de evaluare, percepții și reprezentări 

comportamentale în procesul evaluativ; 

 aceste domenii fac obiectivul  unor specializari: teoria  evaluarii, strategii de evaluare, 

metode , tehnici și instrumente de evaluare etc. 

 s-a îmbogățit literatura de specialitate: dicționare, lucrări de sinteză, care tratează atât 

problematica globală a evaluarii cât și segmente ale acestuia; 

 s-au propus și experimentat noi tehnici evaluative și metode care să însoțească actul 

învățării, între care portofoliul, coevaluarea, autoevaluarea, ca demersuri ce pot conduce 

de  la evaluarea formativa la evaluarea formatoare; 

 se manifestă interes sporit pentru pregătirea psihopedagogică  a cadrelor didactice în ceea ce 

privește creșterea competențelor acestora în domeniul evaluativ. 

 

  Ce şi cum se modernizează? Evaluarea este orientată prioritar către:  

 accentuarea evaluării formative şi criteriale în dauna celei sumative şi normative; 

 considerarea evaluării ca un criteriu de orientare a dezvoltării elevilor, iar nu de selecţie;  

 înlocuirea evaluării normative (bazate pe compararea elevilor) cu cea bazată pe obiective;  

 înlocuirea evaluării pe discipline cu evaluarea globală, pe scopuri;  

 realizarea prioritară a evaluării deprinderilor şi aptitudinilor faţă de cea a cunoştinţelor 

disciplinare. 

 

Evaluarea în contextul abordării transdisciplinare este o evaluare complexă, realizată prin 

metode moderne: portofoliul, proiectul, jurnalul, investigația, autoevaluarea, asigurând trecerea de 
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la evaluarea produselor învățării la evaluarea proceselor cognitive ale elevului în timpul activității 

de învățare.  

Formarea elevilor pentru autoevaluare: calitatea evaluării realizate de profesor se 

repercutează direct asupra capacităţii de autoevaluare a elevului.  Profesorii pot dispune de căi 

explicite de formare şi educare a spiritului de evaluare obiectivă: 

 autocorectarea sau corectarea reciprocă -  elevul este solicitat să-şi depisteze operativ unele 

erori, scăderi, în momentul realizării unor sarcini de învăţare; în acelaşi timp, se pot edita 

momente de corectare a lucrărilor colegilor; depistarea lacunelor proprii sau a celor ale 

colegilor, chiar dacă nu sunt sancţionate prin note, constituie un prim pas pe drumul 

conştientizării competenţelor  în mod independent. 

 autonotarea controlată - în cadrul unei verificări, elevul este solicitat să-şi acorde o notă, 

care este negociată apoi cu profesorul sau împreună cu colegii; cadrul didactic are datoria să 

argumenteze şi să evidenţieze corectitudinea sau incorectitudinea aprecierilor formulate; 

 notarea reciprocă - elevii sunt puşi în situaţia de a-şi nota colegii, prin reciprocitate, fie la 

lucrările scrise, fie la ascultările orale; aceste exerciţii nu trebuie să se concretizeze neapărat 

în notare efectivă; 

 metoda de apreciere obiectivă a personalităţii, concepută de psihologul G. Zapan, această 

metodă obţinută de elevii săi, prin coroborarea a cât mai multe informaţii şi aprecieri, 

eventual prin confruntare, în vederea formării unor reprezentări cât mai exacte asupra 

posibilităţilor fiecărui elev în parte şi ale tuturor la un loc.  
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ÎNTRE PROVOCARE ȘI SUCCES 

 

Profesor Petre-Boceanu Ana-Maria 

Specialitatea Economic 

Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu” 

Sector 6, București 

 

În ultimii 5 ani se dorește o reorientare a învățământului profesional și tehnic, astfel 

punându-se la punct o campanie de informare în acest sens, informaţii esenţiale să ajungă la cât mai 

mulţi elevi dornici să înveţe o meserie.  

Obiectivul principal este schimbarea mentalității în legătură cu acest traseu de educaţie şi 

formare profesională, întrucât educaţia şi formarea profesională iniţială au un rol esenţial pentru 

dobândirea de abilităţi, cunoştinţe şi aptitudini necesare integrării pe o piaţă a muncii dinamică şi 

competitivă. Totodată, se urmăreşte atragerea unui număr semnificativ de elevi şi companii în 

învăţământul profesional şi tehnic prin evenimente de diseminare a beneficiilor. Programul 

activităţilor din cadrul acestei campanii vizează atât specialiştii din domeniul educaţiei şi formării 

profesionale iniţiale, cât şi elevii de clasa a VIII-a şi părinţii acestora, reprezentanţii structurilor 

parteneriale consultative pentru învăţământul profesional şi tehnic şi operatorii economici.  

Pentru promovarea învăţământului profesional şi tehnic, inclusiv a învăţământului dual, se 

organizează, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial, "Săptămâna meseriilor". Cu acest 

prilej elevii de clasa a VIII-a şi părinţii lor vor putea obţine informaţii utile şi relevante despre 

modul de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, condiţiile de acces la învăţământul 

profesional şi tehnic sau beneficiile formării profesionale iniţiale prin învăţământul profesional şi 

tehnic în general şi ale formării prin învăţământul dual în special. Activităţile prevăzute presupun şi 

organizarea de informări publice referitoare la învăţământul dual, la modul de organizare şi 

funcţionare al acestuia, la etapele constituirii formaţiunilor de studiu, la calendarul şi modul de 

organizare şi desfăşurare a admiterii. 

Dincolo de deciziile miniştrilor, a devenit evident pentru toată lumea că învăţământul 

profesional este absolut necesar, pe piaţa muncii existând un deficit de personal tânăr şi calificat. În 

plus, mulţi tineri ajung după patru ani de liceu teoretic să nu aibă nicio calificare şi nicio diplomă, 

prima lor opţiune fiind ...şomajul. 

Nevoia de asigurare a forței de muncă calificate cu ajutorul sistemului de învățământ 

profesional și tehnic este deja critică pentru economia românească, o realitate care determină 

pierderea unor potențiali investitori sau nedezvoltarea unor anumite segmente economice. Lucrurile 

ar fi arătat astăzi cu totul altfel pe piața muncii dacă, în trecut, cineva cu putere de decizie ar fi 

ascultat semnalele de alarmă trase de cei direct afectați. 

Revizuirea rapidă a modului în care se stabilesc cifrele de școlarizare, schimbarea modului 

de evaluare a inserției socio-profesionale a absolvenților și modificarea procedurii de evaluare a 

unităților din învățământul tehnic și profesional, acestea sunt cele 3 propuneri prin care Patronatul 

Investitorilor Autohtoni - PIAROM  propune pentru implicarea capitalului privat în învățământul 

tehnic si profesional. În acest sens, PIAROM solicită autorităților responsabile adoptarea rapidă cel 

puțin a următoarelor 3 măsuri: 
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 Revizurea rapida a metodologiei de stabilire a cifrelor de scolarizare pentru invatamantul 

tehnic si profesional.  

Metodologia actuală, bazată pe centralizarea solicitărilor instituțiilor de învățământ, 

fundamentate pe date mai mult sau mai puțin corelate cu realitatea, a generat dezechilibre 

semnificative în plan regional. În unele județe pentru anumite calificări profesionale 

existând mai mulți absolvenți în fiecare an decât numărul total de locuri de muncă din piață 

aferente ocupațiilor corespondente. 

 

 Modificarea metodologiei de evaluare a inserției socio-profesionale a absolvenților 

unităților de învățământ tehnic si profesional.  

Singura modalitate de evaluare obiectivă a realismului cifrelor de școlarizare și a calității 

procesului educational este inserția absolvenților pe piata fortei de muncă. Azi, astfel de 

evaluări realizându-se doar în baza aplicării unor chestionare la nvelul unor județe pilot, 

rezultând un nivel mare de subiectivism și cheltuieli mari și inutile. 

 

 Modificarea procedurii de evaluare a unităților din învățământul tehnic și profesional 

Evaluarea a unităților de învățământ prin prisma satisfacerii cerințelor de pe piața muncii să 

se facă în mod obiectiv și propun utilizarea aplicației REVISAL. 

PIAROM consideră aceste 3 măsuri esențiale pentru realizarea unei reforme obictive și reală 

a învățământului românesc tehnic și profesional, apreciând aceste măsuri ca pe o posibilitate de 

dezvoltare a acestui sistem educațional și de o absorbție mai ridictă pe pața muncii a absolvenților.  

Investitorii români susțin orice măsură de stimulare a impliăarii capitalului privat în 

învățământul tehnic și profesional, context în care apreciem că reglementarea învățământului dual 

reprezintă, în mod categoric, un important pas inainte. Pe de altă parte, subliniem că atragerea 

angajatorilor în acest sistem de educatie implică, în primul rând, o responsabilitate sporită și o 

atitudine activă din partea autorităților. 

Firmele şi angajatorii care se implică în formarea şi susţinerea tinerilor dornici să deprindă 

tainele unei meserii au nevoie de certitudinea că la sfârşitul stagiului de formare aceştia vor munci, 

măcar pentru o perioadă de timp, pentru cei care i-au susţinut. 

În Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu” începând cu anul 2015 s-a introdus prima clasă 

de învățământ profesional  cu  specializarea comerciant-vânzător în parteneriat cu Ambasada  

Austriei, încercându-se în ultimii 3 ani o promovarea a sistemului dual în rândul elevilor de clasa a 

VIII-a cu implicarea unor agenți economici cu o reputație remarcabilă pe piața Austriei și a 

Europei, din care reamintesc C&A, KIKA și Deichamann. 

O particularitate a sistemului  austriac educaţional  o reprezintă  legătura strânsă între 

economie şi procesul de instruire. De acest sistem de instruire adaptat practicii nu profită doar 

ucenicii, ci şi absolvenţii şcolilor superioare de meserii, cei ai facultăţilor de profil şi ai 

universităţilor. 

Atât în cadrul şcolilor de meserii cât şi în şcolile înalte de formare profesională se aplică 

sistemul dual de instruire - combinaţia între teorie şi practică.  
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Planurile de învăţământ sau punctele cheie ale instruirii sunt adaptate necesităţilor din 

economie. Astfel ucenicii sunt instruiţi în întreprinderi pe diverse meserii sau efectuează aici 

perioade de practică.În cazul unor proiecte comune derulate între şcoli şi agenţi economici, spre 

exemplu proiectele de diplomă sau proiecte din unele firme cu orientare spre practică se transpun 

rezultate ale cercetării şi ale dezvoltării. Această combinaţie este considerată în întreaga Europă ca 

fiind exemplară şi reprezintă un factor cheie pentru succesul economiei austriece. Investitorii străini 

apreciază în mod deosebit abilităţile specifice meseriei şi cunoştinţele cu o bază solidă ale 

angajaţilor austrieci. 

Austria dispune de o reţea cuprinzătoare de unităţi terţiare de învăţământ. Din această reţea 

fac parte 21 şcoli de meserii, 22 universităţi publice şi 13 universităţi particulare. Şcolile de meserii 

care oferă 393 domenii de învăţământ sunt orientate către nevoile companiilor şi menţin foarte 

intens contactul cu industria. Mai mult de 47% din programele de studiu oferite sunt extra 

ocupaţionale. 

 

Principalele puncte forte ale sistemului de învățământ profesional: 

 Angajatorii noi, care nu sunt obișnuiți să ofere formare tinerilor, sunt mai ușor de implicat, 

fiindcă nu trebuie să își asume angajamentul de a oferi un post plătit pentru o perioadă 

îndelungată (așa cum se întâmplă în cazul uceniciilor); 

 Aceste specializări oferă o soluție bună tinerilor care nu au urmat un program de ucenicie. 

Tinerii sunt expuși progresiv unui mediu de lucru; 

 Învățarea la locul de muncă este oferită unui număr mare de elevi; 

 

Provocările principale sunt următoarele: 

 Școlile trebuie să dezvolte rețele puternice cu  companii locale. Aceasta este o 

responsabilitate relativ nouă pentru școli, iar acestora le este dificil să abordeze angajatorii; 

 Calitatea învățării la locul de muncă și modul de combinare a acesteia cu învățarea în școli 

pot constitui o problemă. Perioadele de învățare la locul de muncă durează doar câteva 

săptămâni (însă de mai multe ori pe an) și nu oferă întotdeauna un mediu de învățare 

suficient de stimulativ și propice; 

 Tranziția de la școală la muncă este relativ mai lungă, companiile fiind mai reticente în a-și 

angaja în mod sistematic stagiarii. 

 

Învăţământul profesional dual, aşa cum este organizat în  România, nu  este o modalitate 

fezabilă de formare de personal calificat deoarece sunt insuficienți investitori dispuşi la o astfel de 

investiţie responsabilă din punct de vedere social. 

Contra scenariului realist al inacţiunii guvernamentale este evident că varianta restructurării 

descrisă mai sus este de preferat. Coaliţii de dezvoltare locală conduse de autorităţile locale trebuie 

să primească autoritatea şi resursele pentru a restructura învăţământul profesional de stat în 

convergenţă cu obiectivele de dezvoltare stabilite în urma unor consultări şi analize ample. Dar 

pentru asta e nevoie de ceea ce de obicei lipseşte clasei politice: iniţiativă, viziune, competenţă, 

capacitate de dialog şi curaj. Oare se va găsi suficient din fiecare ingredient măcar cât pentru o 

minimă investiţie în viitor? 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL O PROVOCARE 

 

Profesor Nicoleta Negoianu  

Specializarea Economist  

Colegiul Economic „Costin C. Kiriţescu” 

Sector 6, Bucureşti  

 

Învăţământul dual se organizează pentru dobândirea de cunoştinţe, deprinderi şi 

competenţe, preponderent pentru ocuparea unui loc de muncă, pentru calificări profesionale de 

nivel 3, 4 şi 5, conform Cadrului naţional al calificărilor. Competenţele - cheie se dezvoltă în 

contextul formării profesionale. 

Învăţământul dual este o formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic cu 

următoarele caracteristici specifice:  

a)este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi 

parteneri de practică;  

b) asigură oportunităţi sporite de educaţie şi formare profesională pe baza unui contract de 

parteneriat şi a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată 

în răspunderea principală a operatorilor economici;  

c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din 

fonduri publice şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;  

d) facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unităţii de 

învăţământ partenere. 

Învăţământul dual îndeplineşte următoarele cerinţe:  

a) existenţa contractului de parteneriat încheiat între unul sau mai mulţi operatori economici sau 

între o asociaţie/un consorţiu de operatori economici, unitatea de învăţământ şi unitatea 

administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea şcolară, contract care stabileşte condiţiile de 

colaborare, drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi costurile asumate de parteneri; 

b) existenţa contractului individual de pregătire practică, încheiat între elev, respectiv părintele, 

tutorele sau susţinătorul legal al elevului minor, operatorul economic şi unitatea de învăţământ, 

contract care stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor;  

c) existenţa autorizării/acreditării operatorilor economici implicaţi în formarea profesională prin 

învăţământul dual. 

Denumirea generică de operatori economici, utilizată în  metodologie, include operatorii 

economici/instituţii de interes public/alte organizaţii - persoane juridice, care îndeplinesc condiţiile 

legale referitoare la capacitatea juridică de angajator. Calitatea de potenţiali angajatori şi parteneri 

de practică, se referă la interesul privind angajarea absolvenţilor pe care operatorul economic i-a 

format în baza contractelor de parteneriat şi de a încheia contracte pentru practica elevilor din 

învăţământul dual. Sunt asimilate operatorilor economici, în înţelesul metodologiei, şi organizaţiile 

care acţionează în numele acestora (asociaţii/clustere/consorţii de operatori economici/alte structuri 

asociative cu personalitate juridică ale operatorilor economici) pentru încheierea contractelor de 

parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual. 
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Organizarea învăţământului dual 

 

Învăţământul dual se organizează în unităţi de învăţământ de stat, particulare sau 

confesionale autorizate sau acreditate, în baza unui contract de parteneriat care se încheie între unul 

sau mai mulţi operatori economici sau asociaţie/consorţiu de operatori economici, unitatea de 

învăţământ şi unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea şcolară şi prin care se 

stabilesc condiţiile de colaborare, drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi costurile asumate de 

parteneri. 

Contractul de parteneriat se încheie pentru fiecare nouă serie de elevi pentru care se 

iniţiază pregătirea prin învăţământul dual, cu actualizarea anuală, prin act adiţional, a informaţiilor 

din anexele nr. 1, 2 şi 3 din contractul de parteneriat, prin care sunt convenite responsabilităţile 

specifice şi contribuţiile asumate. 

Durata pentru care se încheie contractul de parteneriat cuprinde perioada de timp aferentă 

activităţilor de promovare a ofertei, recrutarea, selecţia şi admiterea elevilor, întreaga perioadă de 

formare profesională prin învăţământul dual, precum şi perioada de susţinere a examenului final de 

certificare a calificării profesionale. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRACTUL 

 

 

 

 

  

 

 

Contractul individual de pregătire practică se încheie pentru fiecare an de pregătire, la 

începutul anului şcolar, în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor. 

Contractul individual de pregătire practică, se poate încheia şi pentru întreaga durată de pregătire în 

învăţământul dual, în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor din primul an 

şcolar, cu condiţia actualizării în funcţie de eventuale modificări. Contractul individual de pregătire 

practică se încheie cu respectarea modelului reglementat prin metodologie specifică şi poate fi 

completat şi cu alte clauze convenite de părţi, cu condiţia să nu contravină reglementărilor legale.  

 Unitatea de învățământ şi operatorii economici parteneri au obligaţia informării elevilor şi 

părinţilor, în cadrul campaniilor de informare şi cu ocazia înscrierii în vederea admiterii pentru 

învăţământul dual, în legătură cu principalele clauze contractuale, în special cele privind drepturile 

şi obligaţiile elevului, care vor fi prevăzute în contractul individual de pregătire practică. 

 

CONTRACTUL DE 

PARTENERIAT 

Stabilește condițiile de 

colaborare, drepturile și 

obligațiile părților, precum și 

costurile asumate de:  

Unitatea de 

învățământ 

Unitatea administrativ 

teritoarială 

Operatorul 

economic 
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Învăţământul dual este organizat ca învăţământ cu frecvenţă, cursuri de zi, poate fi 

desfăşurat şi în limbile minorităţilor naţionale. Învăţământul dual se finalizează cu examen de 

certificare a calificării profesionale. 

În învăţământul dual clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puţin de 20 şi nu mai 

mult de 30. Pregătirea practică de specialitate (instruire practică şi laborator tehnologic) se 

desfăşoară pe grupe de minimum 10 elevi şi maximum 15 elevi. Clasele din învăţământul dual pot 

fi constituite din maximum 3 grupe cu calificări diferite.  

Pregătirea practică pe grupe de elevi se poate realiza la unul sau mai mulţi operatori 

economici, conform obligaţiilor asumate de către aceştia prin contractul de parteneriat pentru 

formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual. 

Monitorizarea  pregătirii practice derulate la operatorii economici unitatea de învăţământ 

asigură un cadru didactic coordonator pentru fiecare grupă, care urmăreşte respectarea prevederilor 

contractului individual de pregătire practică, pentru fiecare elev din grupa pe care o coordonează, 

indiferent dacă practica se desfăşoară la unul sau la mai mulţi operatori economici.  

Cadrul didactic coordonator are responsabilităţi privind monitorizarea pregătirii practice 

organizate la operatorii economici, urmărirea frecvenţei şi notarea elevilor în urma evaluării curente 

realizate în colaborare cu tutorii de practică, planificarea, după caz, a unor programe de recuperare 

a unor ore neefectuate din cauza absenţelor sau alte măsuri de remediere pentru elevii cu progres 

întârziat constatat în cadrul evaluării curente, stagii suplimentare de practică pentru elevii cu 

situaţia şcolară neîncheiată din cauza absenţelor sau care nu au obţinut medii de trecere la stagiile 

de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor pentru calificarea respectivă.  

Operatorii economici la care se desfăşoară pregătirea practică a elevilor din învăţământul 

dual stabilesc tutorii, care coordonează această activitate. Pentru buna desfăşurare a pregătirii 

practice, tutorii colaborează cu cadrele didactice coordonatoare de practică.  

Tutorii răspund, în condiţiile stabilite prin contractul de parteneriat şi anexa pedagogică a 

contractelor individuale de pregătire practică, de organizarea şi derularea pregătirii practice 

organizate de operatorul economic, realizarea evaluării elevilor practicanţi, prin consultare cu 

cadrul didactic coordonator de practică şi iniţierea, în colaborare cu acesta, după caz, a programelor 

de recuperare/măsurilor de remediere/stagiilor suplimentare de pregătire practică menţionate. 

Responsabilităţile tutorelui şi ale cadrului didactic coordonator de practică sunt incluse în 

contractul individual de pregătire practică.  

Tutorii desemnaţi de operatorii economici pentru pregătirea practică a elevilor din 

învăţământul dual trebuie să îndeplinească criterii de pregătire şi experienţă profesională şi să aibă 

o formare pedagogică şi metodică certificată, în conformitate cu reglementările stabilite prin 

metodologia specifică de autorizare/acreditare a operatorilor economici implicaţi în formarea 

profesională prin învăţământul dual, aprobată prin hotărâre a Guvernului.  

Promovarea ofertei locale a învăţământului profesional şi tehnic, inclusiv dual, fiecare 

inspectorat şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, în colaborare cu comitetele locale de 

dezvoltare a parteneriatului social şi operatorii economici, va realiza un plan de acţiuni la nivel 

judeţean, care va cuprinde:  

a) aorganizarea acţiunii ”Săptămâna meseriilor” în perioada dedicată activităţilor de consiliere 

şi orientare profesională a elevilor;  
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b) organizarea acţiunii ”Târgul meseriilor” pentru prezentarea ofertei la nivel 

regional/judeţean;  

c) promovarea învăţământului profesional şi tehnic, inclusiv dual şi a numărului de locuri 

disponibile în mijloacele locale de comunicare în masă;  

d) alte acţiuni de promovare. 

 

Avantaje elevi 

 Elevii din învățământul dual beneficiază de susținere financiară acordată de la bugetul de 

stat prin intermediul Programului național de protecție social "Bursa profesională", 

prin care, fiecare elev primeşte suma de 200 lei, în condițiile stabilite prin hotărâre de 

guvern (la acest moment este în vigoare HG 951/28.12.2017 privind modalitatea de 

subvenționare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învățământul 

profesional, inclusiv dual; această hotărâre de guvern este în curs de modificare). 

 Elevii primesc o bursă de la operatorul economic, cel puțin la nivelul celei acordate din 

fonduri publice. Elevii înscrişi în învățământul dual pot beneficia de masă şi cazare 

gratuită în cantinele şi internatele şcolare. Acoperirea cheltuielilor pentru cazarea şi masa 

acestora se poate asigura din bugetele locale sau de la consiliile județene, prin decizii 

proprii. 

 

Facilități fiscale pentru operatorii economici, deductibilitatea cheltuielilor 

 

 operatorii economici își pot deduce din venitul impozabil cheltuielile efectuate în baza 

contractelor încheiate cu unitățile de învățământ pentru organizarea şi 

desfăşurareaînvăţământului profesional şi tehnic, 

 operatorii economici își recuperează din punct de vedere fiscal, prin deducerea 

amortizării, cheltuielile aferente cu mijloacele fixe și investițiile, efectuate în baza 

contractelor încheiatecu unitățile de învățământ, pentru organizarea şi desfăşurarea 

învăţământului profesional şi tehnic. 

 deductibilitatea cheltuielilor efectuate în baza contractelor încheiate cu unitățile 

deînvățământ pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului profesional şi tehnic se 

aplică și în cazul activităților independente. 
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IMPORTANȚA ORGANIZĂRII EFICIENTE A TIMPULUI 

 

 Profesor Manolescu Iulia Luminița 

Specialitatea Economist 

Colegiul Economic Costin C. Kirițescu 

Sector 6, București 

 

Frecvent oamenii se plâng de lipsa timpului, de imposibilitatea atingerii obiectivelor 

propuse, precum și de lipsa timpului liber. Într-adevăr timpul este o resursă limitată și foarte 

importantă pentru fiecare dintre noi. Modul în care reușim să ne organizăm timpul va conduce fie la 

atingerea obiectivelor, mulțumire și stare generală de bine, fie la constatarea că reușim să realizăm 

foarte puțin din ceea ce ne-am propus, suntem stresați și nemulțumiți. 

Cu privire la organizarea eficientă a timpului ne-am putea pune câteva întrebări, cum ar fi: 

1. La ce se referă organizarea timpului? 

2. Care sunt consecințele unei organizări defectuoase a timpului? 

3. Cum ne putem organiza în mod eficient timpul? 

Referitor la prima întrebare putem spune că, în linii mari, organizarea timpului are în vedere 

ansamblul acțiunilor privind stabilirea obiectivelor, stabilirea priorităților și ierarhizarea acestora. 

În domeniul economic, gestionarea eficientă a timpului presupune în plus și: 

 repartizarea sarcinilor în funcție de cunoștințele, abilitățile și experiența salariților; 

 stabilirea unor proceduri clare de lucru; 

 dotarea corespunzătoarea a firmei; 

 pregătirea profesională a salariaților; 

 evitarea supraîncărcării salariaților, având în vedere faptul că în fișa postului, la sfârșit, există 

mențiunea „orice altă activitate solicitată...”; 

 stabilirea unor obiective SMART: 

  Un obiectiv SMART îndeplinesc următoarele condiții: 

 este specific, ccea ce înseamnă că acesta indică exact ceea ce se dorește a se obține la un 

moment dat; 

 este măsurabil ceea ce înseamnă că acesta poate fi cuantificat cantitiv sau calitativ; 

 este realizabil, obiectivul putând fi atins; 

 este relevant, realizarea obiectivului având un impact semnificativ 

 este încadrat în timp, respectiv se specifică data limită pentru realizarea obiectivului; 

 comunicarea și discutarea obiectivelor cu salariții; 

 realizarea unui plan de lucru în care să apară menționate prioritățile; 

 evitarea amânîrii deciziei, pentru că nehotărârea poate costa timp și bani. 

 

2. Care sunt consecințele unei organizări defectuoase a timpului? 

    Principalele consecințe posibile ar putea fi: neîndeplinirea obiectivului propus, o stare de 

nemulțumire, stres, neîncredere în forțele proprii etc, iar în cazul firmelor: 

 

 reducerea numărului clienților 

 scăderea încasărilor firmei 

 pierderea unor contracte 
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 pierderea unor ocazii de a câștiga bani (exemplu: în situația în care firma acționează 

pe piața de capital) 

 pierderea încrederii partenerilor de afaceri, a furnizorilor și a clienților. 

 

3. Cum ne putem organiza în mod eficient timpul? 

Pentru a  ne putea organiza în mod eficient timpul este important să acordăm atenție următoarelor 

aspecte: 

 stabilirea obiectivelor pe care dorim să le atingem; pentru a avea succes este recomandabil 

să stabilim un număr restrâns de obiective în domenii cheie pentru noi sau pentru firmă. 

 realizarea unui plan de acțiune, stabilirea și ierarhizarea priorităților; planificarea activității 

presupune eșalonarea sarcinilor în timp, respectiv realizarea unui plan de lucru lunar, 

săptămânal, zilnic. 

 

În ceea ce privește planul de lucru zilnic este preferabil ca acesta să aibă în vedere o 

ierarhizare corectă a activităților, astfel: 

 vom începe prin a rezolva acele activități considerate importante și urgente; 

 vom continua cu activitățile care sunt considerate importante, dar care nu sunt urgente 

 activități considerate urgente, dar mai puțin importante 

 activități relaxante, activități care ne fac plăcere. 

 stabilirea unor date precise la care să se facă o evaluare a îndeplinirii sarcinilor. 

 

Sugestii privind organizarea eficientă a timpului: 

 rezolvarea problemelor importante, dificile în prima parte a zilei; 

 fixarea unui interval în care să nu fim deranjați de cei din jur și informarea acestora din 

timp; 

 scurtarea discuțiilor purtate la telefon; 

 îndeplinirea pe rând a sarcinilor; 

 păstrarea ideilor și a informațiilor legate de un anumit proiect într-un singur loc; 

 finalizarea proiectelor; 

 verificarea realizării sarcinilor și identificarea problemelor apărute. 

 

În final aș dori să subliniez faptul că, o bună organizare a timpului ne poate aduce o stare de 

mulțumire, încredere în sine, optimism, succes profesional, material și financiar. 

În cazul firmelor o bună porganizare a timpului poate contribui la creșterea numărului de clienți, 

reducerea cheltuielilor, creșterea profitului, angajați bine pregătiți, motivați și mulțumiți, precum și 

o bună reputație. 

  

„Iubeşti viaţa? Atunci nu risipi ca un nesăbuit timpul, căci din timp este făcută viaţa!” 

Benjamin Franklin 
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SRATEGII  DIDACTICE  INTERACTIVE  BAZATE  PE ÎNVǍŢAREA  PRIN  

COLABORARE ŞI COOPERARE 

 

Profesor Eufrusina Badea 

Specialitatea Limba şi literatura română  

 Colegiul Economic ”Costin  C. Kiriţescu” 

Sector 6, Bucureşti 

 

           Deoarece societatea actuală se confruntă cu o abundenţă informaţională, sistemul 

educaţional are rolul de a forma personalităţi care să ştie să discearnă informaţia preţioasă de cea 

excedentară, să extragă esenţialul din general. Astfel, în educaţie a apărut termenul de învăţământ 

,,modern”care presupune schimbare, inovaţie şi dinamism. 

           Pe lângă strategiile - metodele clasice, se pot identifica o serie de noi metode, numite fie 

complementare, fie alternative. Caracterul complementar implică faptul că acestea complementează 

arsenalul instrumentar tradiţional (metode orale, scrise, practice) şi că se pot utiliza simultan în 

procesul de învăţământ.Caracterul alternative presupune o înlocuire cvasitotală a metodelor clasice 

cu cele moderne, ceea ce, deocamdată, nu este oportun şi nu se poate generaliza . 

 Pedagogia modernă are în vedere formarea acelor educatori care să uşureze cunoaşterea şi 

să influienţeze participarea la instruirea cunoaşterii. 

 Relaţiile profesor-copil, copil-copil sunt deschise, bazate pe sprijin reciproc, pe dialog 

constructive şi pe cooperare. Dascălii sunt solicitaţi astăzi să promoveze o învăţare participativă, 

activă şi creativă. Activităţile propuse copiilor în scopul sporirii gradului de implicare activă şi 

creativă trebuie să asigure: stimularea gândirii productive, a gândirii critice, a gândirii divergente şi 

libertatea de exprimare a cunoştinţelor, a gândurilor, a faptelor. În acest sens trebuie proiectate 

activităţi care cer spontanietate şi contribuie la independenţa în gândire şi acţiune. 

          Majoritatea cercetătorilor susţin că nivelul atins de grup depăşeşte pe cel al celui mai 

inteligent dintre indivizii grupului care utilizează exclusiv mijloace proprii. Deci învăţarea prin 

cooperare la nivel copil-copil este mai eficientă decât învăţarea individuală. Sub diverse forme de 

organizare: grupuri, echipe, perechi, circular, colectiv, aceasta îi ajută pe copii să înveţe să fie mai 

prietenoşi, mai sociabili, mai comunicativi şi mai toleranţi faţă de ceilalţi. 

        Strategia didactică este modalitatea eficientă prin care învăţătorul/profesorul îi ajută pe elevi 

să acceadă la cunoaştere şi să-şi dezvolte capacităţile intelectuale, priceperile, deprinderile, 

aptitudinile, sentimentele şi emoţiile. Ea se constituie dintr-un ansamblu complex şi circular de 

metode, tehnici, mijloace de învăţământ şi forme de organizare ale activităţii, complementare, pe 

baza cărora învăţătorul/profesorul elaborează un plan de lucru cu elevii, în vederea realizării cu 

eficienţă a învăţării.  

Folosirea metodelor interactive promovează învăţarea prin cooperare ca formă superioară 

de interacţiune psihosocială, bazată pe sprijin reciproc, pe efort susţinut din partea tuturor 

elevilor.  

Strategiile didactice de învăţare pot avea la bază stimularea competiţiei ori promovarea 

muncii individuale sau pot fi cooperative, elevii lucrând împreună. Cele trei variante de strategii  
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didactice nu se exclud, toate fiind necesare la un moment dat. Dintre ele însă, învăţarea prin 

cooperare trebuie să aibă dominanţă în clasă. Numeroase studii demonstrează superioritatea 

strategiilor didactice cooperante faţă de cele competitive şi individuale în dezvoltarea proceselor 

cognitive superioare, a abilităţilor de comunicare, în îmbunătăţirea motivaţiei, a stimei de sine, în 

dezvoltarea personalităţii. 

Învăţarea prin cooperare este o strategie pedagogică ce încurajează elevii să lucreze 

împreună în microgrupuri în vederea îndeplinirii unui scop comun. 

Termenul de învăţare prin cooperare este folosit adesea ca sinonim al învăţării prin 

colaborare. Învăţarea prin colaborare este o strategie care implică elevii să susţină învăţarea în grup 

sau echipă, dezvoltă responsabilitatea individuală şi se învaţă reciproc. Sfera de cuprindere este 

mult mai largă, învăţarea prin colaborare integrând învăţarea prin cooperare. 

Colaborarea este o ,,formă de  relaţii” între elevi, ce constă în soluţionarea unor probleme de 

interes comun, în care fiecare contribuie activ şi efectiv. 

Cooperarea este o ,,formă de învăţare”, de studiu, de acţiune reciprocă, 

interpersonală/intergrupală, cu durată variabilă care rezultă din influenţările reciproce ale celor 

implicaţi. Colaborarea se axează pe relaţiile implicate de sarcini, iar cooperarea pe procesul de 

realizare a sarcinilor. Învăţarea prin cooperare reprezintă folosirea grupurilor mici în scopuri 

instrucţionale astfel încât, lucrând împreună, elevii îşi maximizează atât propria învăţare, cât şi a 

celorlalţi colegi. Elevii depind astfel într-un mod pozitiv unii de alţii, iar această interdependenţă 

pozitivă îi conduce la devotament faţă de grup.  

 Avantajele cooperării: 

 Scopul grupului, maximizarea învăţării tuturor membrilor, îi motivează pe elevi să obţină 

mai mult decât achiziţii strict personale, ci rezultate bune pentru echipă. 

 Membrii grupului se consideră, fiecare în parte şi ca grup, responsabili pentru a face muncă 

de calitate. 

 Ei îşi oferă reciproc sprijin intelectual şi personal, bazat pe devotament şi grijă faţă de 

celălalt. 

 Învaţă deprinderi sociale şi le folosesc pentru a-şi coordona eforturile pentru îndeplinirea 

scopurilor. 

 Toţi membrii acceptă responsabilitatea de a conduce grupul. Ca rezultat, grupul reprezintă 

mai mult decât suma părţilor. 

  Elevii au performanţe şcolare mai bune decât dacă ar lucra individual. 

 

Etapele învăţării prin cooperare: 

Învăţarea prin cooperare presupune o dinamică şi un activism susţinut continuu de eforturile 

participanţilor. Etapele strategiei de muncă în echipă presupun considerarea factorilor favorizanţi şi 

defavorizanţi ai rezolvării de probleme în colectiv. 

 O primă etapă  are în vedere constituirea grupului de lucru. Membrii acestuia trebuie să fie 

toleranţi faţă de părerile colegilor, să deţină abilităţi de comunicare a ceea ce doresc să transmită, să 

nu fie egoişti 

A doua etapă se concretizează atunci când participanţii se confruntă cu situaţia de rezolvat 

şi sunt stimulaţi să lucreze împreună pentru a o rezolva. Acum are loc familiarizarea cu elementele 

problemei, analiza acestora şi stabilirea priorităţilor şi a responsabilităţilor. 
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A treia etapă este destinată reflecţiilor, incubaţiei şi tatonărilor. Este faza documentării şi a 

cercetării care se poate întinde pe o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp. 

A patra etapă este rezervată dezbaterilor colective, când sunt confruntate ideile, sunt 

analizate erorile şi punctele forte. Calitatea învăţării prin cooperare depinde, în concepţia Muşatei 

Bocoş, de ,,calitatea dezbaterii democratice instaurate între elevi prin dubla exigenţă a rigorii 

intelectuale şi a eticii comunicaţionale ( a asculta şi a respecta partenerul, a căuta să-i înţelegi 

opiniile, modul de a gândi, a avea nevoie de păreri şi puncte de vedere diverse pentru a-şi construi 

propria gândire)” (2002, p. 218). 

A cincea etapă se referă la structurarea demersurilor către finalul dezbaterii cu obţinerea 

concluziilor şi cu soluţionarea problemei. Are loc integrarea noilor achiziţii în sistemul celor 

existente prin restructurarea celor existente în lumina celor nou dobândite. 

Condiţiile desfăşurării eficiente a etapelor cooperării au în vedere relaţiile de bună 

înţelegere între membrii echipei de lucru, acceptarea tuturor participanţilor, a planului de lucru, în 

vederea atingerii ţelului comun. 

Srategiile didactice interactive care au la bază desfăşurarea învăţării prin cooperare oferă 

elevilor ocazia de a lucra împreună, într-un climat colegial de întrajutorare şi de sprijin reciproc. 

Grupul dă posibilitatea testării ideilor, revizuirii opiniilor şi dezvoltării inteligenţei 

interpersonale.   

  

 EFICIENŢA ÎNVĂŢĂRII PRIN COOPERARE                                                            

 Învăţarea prin cooperare este o strategie de instruire structurată, sistematizată,în cadrul 

căreia grupuri mici de copii lucrează împreună pentru a atinge un ţel comun, devenind capabili să 

aplice şi să sintetizeze cunoştinţele în moduri variate şi complexe, învăţând în acelaşi timp mai 

temeinic decât în cadrul lucrului individual. 

          Educatorului îi revine sarcina să participe alături de copii la elaborarea cunoştinţelor, să 

servească drept model în legăturile interpersonale şi să încurajeze interacţiunile cooperante dintre 

copii. Şcoala modernă promovează învăţarea prin cooperare ca formă superioară de interacţiune 

psihosocială, bazată pe sprijin reciproc, pe toleranţă, pe efort susţinut din partea tuturor, îndreptat 

spre acelaşi scop. Demersul de realizare a sarcinilor se realizează prin colaborare. Este împărtăşită 

părerea că toţi pot oferi alternative valoroase de soluţionare a problemei dacă sunt ajutaţi. 

          Învăţarea prin cooperare ajută copiii să înveţe mai profound cultivând relaţii bazate pe 

respect reciproc şi colaborare constructivă. 

 Multitudinea metodelor şi tehnicilor interactive de grup după funcţia didactică principală se 

clasifică astfel:  

 de predare, învăţare interactivă în grup; 

 de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor şi de verificare; 

 de rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii;     

 de cercetare în grup. 

          Crearea unei ambianţe bine organizate încurajează copiii să exploreze, să aibă iniţiative şi să 

creeze. Fiecare grup de activitate devine un laborator de iniţiativă, imaginaţie şi creativitate pentru 

copii. Materialele pe care le aducem îi stimulează  şi  îi  provoacă pe elevi să-şi folosească toate  
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simţurile în timpul jocului. Prin experimentare, investigare, descoperire proprie, copiii încearcă idei 

noi, culeg informaţii.  

În vederea unei învăţări active prin cooperare, trebuie să acordam o importanţă deosebită 

strategiei didactice definită prin cei trei M: Metodă-Mijloace-Material; combinate, adaptate şi 

utilizate corect. Toate aceste elemente asigură eficienţa.Metodele pe care le folosim pentru ca elevii 

să lucreze eficient în grup, dezvoltându-şi abilităţi de cooperare şi ajutor reciproc sunt: munca în 

grup, în perechi, în echipă, jocul de rol, jocul didactic, problematizarea, brainstorming-ul, metoda 

proiectelor, etc. 

          Metoda învăţării pe grupuri mici are la bază principiul întăririi coeziunii grupului de lucru şi 

al creşterii gradului de coeziune între copii. Poate fi utilizată pe întreg parcursul activităţii sau în 

anumite etape ale acesteia atunci când sarcinile de învăţare ar putea fi realizate prin cooperare.În 

organizarea activităţii pe grupuri mici trebuie să ţinem seama ca elevii să fie cu nivel de pregătire 

apropiat, nivel de informaţii aproximativ egal. În acelaşi timp avem  în vedere nivelul dezvoltării 

intelectuale, al omogenităţii relative privind particularităţile de vârstă şi individuale şi capacitatea 

de învăţare. Copiii învaţă să coopereze în cadrul proiectelor, să rezolve probleme împreună, să se 

joace în grup sau echipă. Învăţarea se bazează pe interrelaţionare şi integrare.   

Cooperarea a fost şi este utilizată în jocurile de rol, jocurile de creaţie, jocurile didactice, 

jocurile de mişcare. În joc copiii îşi asumă sarcini, roluri, fiecare cooperând în felul său cu colegii 

pentru  finalizarea obiectivului propus şi pentru obţinerea satisfacţiei finale. 

Metoda învăţării prin cooperare poate fi la îndemâna fiecărui cadru didactic, cu condiţia ca, 

încă din etapa de proiectare a activităţilor, profesorul să vizeze tematici adecvate şi să pună la 

dispoziţia copiilor materiale corespunzătoare. 

Cooperarea înseamnă înainte de toate un câştig în planul interacţiunii dintre elevi generând 

sentimente de acceptare şi simpatie. Departe de a genera conflicte, ea instaurează buna înţelegere, 

armonia şi stimulează comportamentele de facilitare a succesului celorlalţi. 
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PLANUL DE DEZVOLTARE PERSONALĂ 

MIJLOC DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ. 

 

Profesor Doctor Monica Fluțăr 

Specialitatea Geografie 

Colegiul Economic Costin C. Kirițescu 

Sector 6, București 

 

Lumea în care trăim este o lume globală, în permanentă schimbare; cunoașterea, informarea 

și educația permanentă stau la baza adaptării omului la schimbare. Responsabil de conștientizarea 

acestor realități de către tânăra generație este în primul rând mediul educațional școlar, în care 

profesorul este parte integrantă. 

Mai mult ca oricând, profesiunea didactică trebuie să se caracterizeze prin flexibilitate, 

dinamism, receptivitate la nou și reflecție critică. Personalitatea profesorului şi modul în care îşi 

proiectează propria identitate în activitatea profesională dau specificitate mediului educaţional 

şcolar. Un profesor nu se poate mulțumi doar cu o constatare a efectelor schimbărilor cauzate de 

provocările mediului educațional; el trebuie să se implice în căutarea cauzelor acestor probleme 

actuale, să caute oportunități de formare profesională care să îi întărească încrederea în capacitatea 

de adaptare la provocări și să îl ajute în găsirea unor soluții la acestea.  

Un instrument util în acest demers poate fi planul de dezvoltare personală, care necesită 

inițial o Analiză SWOT pornind de la un set de întrebări recomandate la diverse cursuri de 

formare, menționate în lista bibliografică a acestui material. 

Puncte tari: Care sunt abilitățile, deprinderile tale? Deții cunoştințe de specialitate? Care sunt 

resursele pe care le deții și care susțin aceste puncte tari? Cărei persoane poți să‐i ceri sfatul, 

ajutorul sau susținere? Care sunt lucrurile care funcționează bine? Care sunt caracteristicile tale 

comportamentale? Care reprezintă puncte tari în acest context?  

Puncte slabe: Care îți sunt limitele? Ce deprinderi/abilități îți sunt necesare dar nu le deții? Care 

sunt resursele (bani, timp sau ajutor) de care ai nevoie și care îți lipsesc? Ce anume nu funcționează 

în momentul de față? Care sunt caracteristicile tale comportamentale care reprezintă o slăbiciune în 

acest context? 

Amenințări: Care sunt amenințările (modificări ale venitului, evenimente, etc) care ar putea să te 

afecteze negativ? Cum și în ce masură te‐ar afecta? Te confrunți cu anumite riscuri dacă vei 

continua pe calea actuală? Care sunt acestea? Enumeră‐le pe toate. Ce s‐ar întâmpla dacă aceste 

riscuri ar avea loc? Care sunt obstacolele sau blocajele din calea ta? În ce măsură punctele tale 

slabe influențează creșterea nivelului amenințărilor sau a impactului? 

Rezultatul urmărit în analiza SWOT este o listă cu cele mai potrivite oportunități pe care să le 

utilizezi pentru dezvoltarea personală și profesională, punctele tale tari pe care le poți folosi pentru 

a utiliza aceste oportunități, punctele slabe care trebuie eliminate/minimizate, punctele tari care te 

pot ajuta să depășești amenințările, punctele tari care consideri că trebuie să fie mai puternice 

pentru a crește capacitatea ta de a urmări atingerea obiectivelor, punctele slabe care trebuie 

îmbunătățite sau gestionate astfel ca să nu împiedice stabilirea obiectivelor, o listă cu ameninţările 

pe care trebuie să le iei în considerare. 
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Propunem spre analiză un model de plan de dezvoltare personală care să cuprindă 4 secțiuni: 

1.Nevoia de dezvoltare personală identificată: dezvoltarea unor oportunități de învățare pe baza 

strategiilor instrucționale care integrează tehnologiile în scopul sprijinirii nevoilor elevilor. 

2.Obiectivele de dezvoltare personală și/sau profesională: identificarea modalităților eficiente de 

utilizare a calculatoarelor/internetului pentru îmbunătățirea procesului de predare-învățare-evaluare 

a elevilor; facilitarea transferului achizițiilor învățării la elevi în viața de zi cu zi.  

3.Analiza potențialului de dezvoltare personală și profesională (rezultat din aplicarea analizei 

SWOT): deschidere la nou, adaptabilitate, grad mare de responsabilitate, capacitate de lucru în 

echipă, elaborare de proiecte educaționale, utilizarea tehnologiei de bază în activități educaționale. 

4.Descrierea acțiunilor ce vor fi întreprinse, posibile măsuri de optimizare a procesului de 

dezvoltare. 

În concluzie, analiza aprofundată a dezvoltării personale reprezintă o cale a dezvoltării profesionale 

în cariera didactică; contribuie la dezvoltarea stării de bine și creșterea motivației, absolut necesare 

în realizarea performanței școlare, cu toate provocările educaționale și existențiale din prezent. 
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CALCULUL ȘI ÎNREGISTRAREA CONTABILĂ A SALARIILOR 

 ÎNAINTE ȘI DUPĂ APLICAREA O.U.G. NR. 79/2017                          

                                                                                          

Profesor Trăistaru Nicoleta Veronica               

                                                                                      Specializarea Finanțe Contabilitate       

                                                                                       Colegiul Economic ”Costin C. Kirițescu” 

                                                                                      București, Sector 6 

 

Lucrarea de față se adresează atât elevilor din liceele economice, cât și profesorilor 

economiști și tratează succint problematica contabilității decontărilor cu salariații, a contribuțiilor 

datorate  de către angajat, înainte și după modificările legislative generate de  OUG nr. 79/2017. 

În ceea ce privește angajatorul, contribuţiile obligatorii suportate de către acesta înainte de 

aplicarea prevederilor legislative asupra Codului Fiscal prin Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 79/2017, au fost următoarele: 

 contribuția la pensii CAS  distincte în funcție de condițiile de muncă: 15,80% - condiții 

normale, 20,80% - condiții deosebite și 25,80% - condiții speciale; 

 contribuția la asigurările de sănătate CASS: 5,2%; 

 contribuția la șomaj: 0,5%; 

 contribuția pentru concedii: 0,85%; 

 contribuția la fondul de garantare al salariilor: 0,25%; 

 contribuția pentru accidentele de muncă, calculată în funcție de activitatea desfășurată. 

De la  1 august 2017, entitățile achitau la pensii (CAS) și sănătate (CASS) contribuții 

majorate pentru  angajații care câștigau un salariu mai mic prin raportare la salariul minim brut pe 

economie.  

Practic, în cazuri expuse, cotele de contribuții  se calculau raportat la 1.450 de lei, necontând 

salariul încasat efectiv. Celelalte cote privind contribuțiile se aplicau la salariul efectiv. 

Odată cu intrarea în vigoarea a noilor prevederi legale, în speță 1 ianuarie 2018, contribuțiile 

sociale cu titlu obligatoriu au fost transferate în sarcina angajatului cu anumite excepții. 

Începând cu 1 ianuarie 2018 contribuțiile sociale ale angajatorului se prezintă astfel: 

 contribuția la pensii doar în următoarele situații:  

1.pentru condiții de muncă deosebite, este prevăzută pentru angajator o cotă 

suplimentară de 4% , care se adaugă la obligațiile angajatului; 

2.pentru condiții speciale de muncă, angajatorul are în sarcină o cotă suplimentară 

de 8%, care se adaugă la obligațiile angajatului; 

 contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM),  de 2,25%, este suportată de către 

angajator. 

Contribuția asiguratorie pentru muncă înglobează cele patru contribuții sociale prevăzute 

până la aplicarea noilor prevederi legislative și anume: contribuții la șomaj, riscurile profesionale, 

concediile medicale  și creanțele salariale.  

Fondul constituit din contribuția asiguratorie pentru muncă (2,25%) este distribuit astfel: 

 15%  Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale; 

 20%  Bugetul pentru șomaj; 

https://www.avocatnet.ro/articol_46849/Contribu%C8%9Bia-asiguratorie-de-munc%C4%83-Pentru-ce-o-vor-datora-angajatorii-din-2018-%C8%99i-cum-o-vor-pl%C4%83ti.html
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  5%   Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă, boli profesionale; 

 40%  Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate - plata concediilor medicale; 

 20%  Bugetul de stat, contul este distinct. 

 

În ceea ce îl privește pe angajat situația se prezintă astfel: Contribuțiile obligatorii suportate 

de către angajat până la data de 31.12.2017: 

 contribuția pentru pensii CAS (10,5%) 

 contribuția pentru asigurări de sănătate CASS (5,5%) 

 contribuția pentru șomaj (0,5%) 

Contribuțiile obligatorii ce revin angajatului începând cu data de 01.01.2018: 

 contribuția pentru pensii în condiții de muncă normale, în procent de  25% exclusiv în 

sarcina salariatului;  

1.pentru condiții de muncă deosebite angajatorului îi revine o cotă suplimentară de 

4% (salariat + angajator = 29%); 

2.pentru condiții speciale de muncă, angajatorului îi revine o cotă suplimentară de 

8% (salariat + angajator = 33%); 

 

 contribuția la sănătate -10%,  este este exclusiv în sarcina salariatului; 

 

În altă ordine de idei angajatorul datorează CAS, laolaltă cu salariatul, doar de condiții 

deosebite sau speciale de muncă. 

Odată cu intrarea în vigoare a  OUG nr. 79/2017, publicată în Monitorul Oficial pe 10 

noiembrie 2017, salariații vor beneficia de deduceri personale mai mari, pragul de deducere fiind 

ridicat la 3600 de lei. 

Deși creșterea pragului la 3600 de lei brut poate părea benefică, efectele produse sunt 

minime, datorându-se în principal modificărilor survenite în calculul  salariului brut pentru anul 

2018. De exemplu, pentru anul 2017 limita maximă impusă a salariului net pentru care se putea 

beneficia de deducere personală era de 2105 lei, corespondent unui venit brut de 3000 de lei. În 

2018 pragul a crescut la 3600 de lei brut, corespondent unui salariu net de 2107 lei, astfel diferența 

dintre cele două salarii nete este de numai 2 lei.  

Conform noilor prevederi, salariaţii care au un venit brut mai mic sau egal cu 1.950 de lei şi 

nu au persoane în întreţinere beneficiază de o deducere personală de 510 lei, față de 300 de lei.  

Deducerea personală pentru salariații ce au un venit lunar brut de până la 1.950 de lei se 

acordă astfel: 

 pentru contribuabilii cu o persoană în întreținere = 670 de lei; 

 pentru contribuabilii cu două persoane în întreținere = 830 de lei; 

 pentru  contribuabilii cu trei persoane în întreținere = 990 de lei ; 

 pentru contribuabilii cu patru sau mai multe persoane în întreținere = 1.310 lei. 

  Deducerile personale sunt degresive faţă de cele prezentate anterior pentru contribuabilii cu 

venituri brute lunare din salarii ce se încadrează între 1.951 lei şi 3.600 lei, inclusiv și se stabilesc 

potrivit unui tabelului prevăzut la art. 77 alin. (2) din Codul fiscal.  
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Salariații care obțin venituri brute lunare din salarii ce depășesc 3.600 de lei  nu beneficiază de 

deducere personală. 

Impozitul pe venituri de natura salariilor:  

 cota de impozitare aplicată salariilor era de 16%; 

 începând cu 1 ianuarie 2018 a fost redusă la 10%. 

Intrarea în vigoare a OUG 79/2017 a generat modificări inclusiv în ceea ce privește 

organizarea contabilității decontărilor privind asigurările sociale. Aplicarea prevederilor legislative 

a impus inserarea în Planul de conturi a unor conturi distincte, cu ajutorul cărora să se țină evidența 

contribuțiilor respective datorate, așa cum prevede Codul Fiscal, pentru veniturile ce sunt realizate 

de la data de 1 ianuarie 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie/Webografie 
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  Conturi care se utilizau pentru înregistrarea contribuțiilor angajatului : 

4312  ” Contribuția personalului la asigurările sociale” 

4314  ”Contribuția angajaților pentru asigurările sociale de sănătate” 

4372  ”Contribuția personalului la fondul de șomaj” 

 

De la 1 ianuarie 2018 se utilizează: 

4315  ”Contribuția de asigurări sociale” (P);   

4316  ”Contribuția de asigurări sociale de sănătate” (P);  

 

  Pentru înregistrarea contribuțiilor angajatorului se utilizau următoarele conturi : 

4311  ”Contribuția angajatorului cu asigurările sociale”  (6451) 

4313  ”Contribuția angajatorului cu asigurările sociale de sănătate” (6453)) 

4371 ”Contribuția unității la fondul de șomaj” (6452 ) 

 

Începând cu 1 ianuarie 2018 se utilizează: 

436  ”Contribuția asiguratorie pentru muncă” (P);   

646  ”Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă”. 

 

https://lege5.ro/Gratuit/gy3denbx/legea-contabilitatii-nr-82-1991
https://lege5.ro/Gratuit/gy3denbx/legea-contabilitatii-nr-82-1991


 

      „CONFLUENŢE DIDACTICE ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNITATE” 

      Numărul 1, Martie 2019 
        

 

 
ISSN        

 

MODELUL ARCS 

 

Profesor economist Alexe Nicoleta Monica  

Specializarea COMERȚ MARKETING  

Colegiul Economic „Costin C. Kiriţescu”,  

Sector 6, Bucureşti  

 

Deseori motivaţia este concepută ca o secvenţă de evenimente, care constă din: atenţie, 

relevanţă, încredere şi satisfacţie (attention – A, relevance – R, confidence – C, satisfaction - S). De 

exemplu, la început profesorul captează Atenţia elevilor, apoi oferă Relevanţă celor predate, pe 

urmă, cînd procesul instructiv - educativ se desfăşoară eficient, elevul capătă Încredere în sine şi în 

profesor. În urma cunoştinţelor recent asimilate elevul obţine Satisfacţia, care asigură continuitatea 

procesului de învăţare. 

Atenţia 

Deseori, este mult mai uşor să captăm atenţia elevilor la începutul lecţiei. Menţinerea 

acesteia pe parcursul întregii lecţii este o artă – o provocare pentru profesor. Este cazul să oferim 

elevilor o varietate de prezentări  realizate cu ajutorul mijloacelor audio-video, discuţii în grupuri, 

dezbateri etc. De asemenea, suportul de curs dat elevilor îl elaborăm într-o altă manieră: mărime 

diferită, culori variate, scheme, tabele etc. 

Relevanţa 

Este unanim acceptat faptul că ceea ce este familiar elevilor se însuşeşte cu o mai mare 

sârguinţă. Pentru profesori este dificil să concorde conţinuturile cu interesele şi necesităţile tuturor 

elevilor. De aceea este important să se stabilească acele „interese comune” ale întregii clase de 

elevi, iar relevanţa o vor percepe fiecare în mod individual. Instruirea este relevantă pentru elevi 

atunci cînd are tangenţe cu experienţele elevilor. Metaforele, analogiile şi relatările unor întâmplări 

prezintă relevanţă majoră pentru elev, acestea se apropie mai mult de modul lor de viaţă, ajutîndu-i 

să înţeleagă informaţia şi conceptele noi. 

Încrederea 

Pentru dezvoltarea încrederii în sine propunem următoarele sugestii: 

 Creaţi elevilor aşteptări pozitive în ceea ce priveşte obţinerea succesului. Divizaţi scopurile 

complexe în secvenţe mai mici. Este mult mai uşor să cari un sac cu cărţi dacă împarţi 

cărţile în teancuri a cîte 15. 

 Oferiţi elevilor posibilităţi de a obţine succese. Elevii câştigă o încredere mai mare în sine 

dacă li se acordă asistenţă suficientă pentru a realiza sarcina pe care nu o pot executa fără 

ajutorul cuiva. 

 Acordaţi-le elevilor posibilitatea de a-şi controla într-o măsură anumită propria instruire. 

Ajutaţi-i să înţeleagă că învăţarea este o consecinţă directă a eforturilor depuse de ei. 

Satisfacţia 

Satisfacţia elevilor poate fi intensificată prin celebrarea reuşitelor. Recunoaşterea succeselor 

elevilor, atât în public, cât şi în particular, consolidează comportamente şi atitudini care au asigurat 

obţinerea succesului. În continuare elevii vor tinde să procedeze în mod similar sau chiar mai 

elaborat, având scopul de a reuşi din nou.  
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Uneori satisfacţia elevilor este intensificată de comparaţia pe care o fac elevii a reuşitelor 

proprii cu cele ale colegilor („a făcut ca mine sau mai bine decât mine ?”). Atunci când remarcă o 

atare situaţie, profesorul trebuie să menţioneze faptul că rezultatele învăţării sunt individuale şi 

trebuie să corespundă aşteptărilor personale. 

 

Aplicaţii ale modelului ARCS 

 

Obţinerea şi susţinerea 

atenţiei 

 

Captaţi atenţia elevilor utilizând abordări neobişnuite sau 

neaşteptate de elevi. 

Stimulaţi permanent curiozitatea elevilor folosind probleme care 

invocă mister. 

Menţineţi atenţia elevilor variind structura prezentărilor. 

 

 

 

Creşterea relevanţei 

Dezvoltaţi convingerea elevilor asupra modalităţii în care subiectul 

predat concordă cu scopurile personale ale elevilor. 

Oferiţi elevilor oportunitatea de a-şi valorifica experienţele 

anterioare. 

Accentuaţi familiaritatea subiectului prin relaţionarea acestuia cu 

experienţele anterioare ale elevilor. 

 

Consolidarea încrederii  

în sine 

Creaţi aşteptări pozitive, elaboraţi scopuri educaţionale 

comprehensibile. 

Permiteţi-le elevilor să se autocontroleze. 

 

 

Generarea satisfacţiei 

Creaţi consecinţe fireşti, oferind elevilor posibilitatea de a utiliza 

competenţele recent dobândite. 

În absenţa consecinţelor fireşti, utilizaţi remunerări pozitive 

simbolice. 

 

Cîteva sugestii pentru a motiva elevii 

 Explicaţi. Studii recente demonstrează că elevii sunt mai puţin interesaţi de participare sau 

evaluare deoarece nu înţeleg ce trebuie să facă sau ce ar trebui să facă. Profesorii ar trebui să 

acorde mai mult timp explicării: de ce învăţăm ceea ce învăţăm; de ce o anumită abordare / 

teorie / activitate este importantă, utilă şi interesantă etc.  În procesul educaţional entuziasmul 

profesorilor se transmite şi elevilor, care probabil vor deveni mai interesaţi de subiectul 

respectiv. În mod similar, profesorii trebuie să acorde mai mult timp explicând elevilor ce 

aşteaptă de la ei, ce obiectiv urmăreşte prin realizarea unei activităţi de evaluare etc. Elevii care 

sunt nesiguri de ceea ce urmează să realizeze sau cunosc precar instrucţiunile de executare nu 

vor obţine mari succese. 

 

 Remuneraţi. Elevii care nu au consolidat un set motivaţional intrinsec de a învăţa pot fi ajutaţi 

prin motivaţie extrinsecă  - remunerarea (psihologică sau materială). Reţineţi că şi adulţii şi 

elevii sunt tentaţi să repete comportamentele care au fost remunerate. Remunerarea poate fi 

simbolică şi să marcheze nivelul la care a ajuns elevul prin acest comportament/răspuns. 

Copiilor mici acordaţi-le baloane, bomboane, fructe, set de carioci/creioane. Elevilor mai mari 

li se pot oferi cărţi, certificate, laude verbale etc. Oricui îi place să fie apreciat şi recunoscut, iar 

remunerările pentru o activitate realizată bine produc trăiri emoţionale plăcute. 
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 Umanizaţi-vă acţiunile şi comportamentele. Elevii sunt mai motivaţi să comunice cu 

profesorii care sunt mai „umani” şi cărora pare să le pese de ei, de interesele şi scopurile lor. 

Profesorii pot „apropia” elevii povestindu-le diverse istorioare din viaţa personală, 

recunoscîndu-şi greşelile pe care le-au făcut când erau copii sau chiar fiind adulţi deja. O astfel 

de personalizare a relaţiei profesor – elev îi ajută pe aceştia să perceapă profesorii ca fiinţe 

umane apropiate, şi nu ca figuri autoritare şi neplăcute. Discutaţi cu elevii şi în afara orelor de 

curs. Interesaţi-vă care le sunt planurile de  viitor, ce şi-ar dori să devină, unde intenţionează să-

şi petreacă vacanţa etc. 

 

 Implicaţi elevii în activităţi. Unul din factorii majori ai motivaţiei este implicarea elevilor în 

propriul proces de instruire.  Citindu-le sau prezentându-le subiectul fiind postat în faţa clasei 

nu sînt metodele cele mai eficiente de predare. Este mult mai bine să implicaţi elevii în diverse 

activităţi: situaţii-problemă, discuţii în grup, studiu de caz etc. O oră despre natură ar avea o 

mai mare eficienţă dacă s-ar desfăşura în parc. Alegeţi câţiva elevi care să vă ajute (selectarea 

bibliografiei, stabilirea subiectelor pentru examene, pregătirea sălii pentru desfăşurarea unei 

discuţii în plen, aranjarea posterelor etc.). Aceste activităţi vor spori considerabil stima de sine a 

elevilor şi vor intensifica şi motivaţia acestora pentru studiul disciplinei respective. Folosiţi 

orice oportunitate de a primi ajutorul elevilor dvs. şi fiţi recunoscători pentru acesta. 

 

 Predaţi inductiv. Cercetătorii susţin că prezentarea mai întâi a concluziilor, iar apoi oferirea 

exemplelor lipsesc elevii de plăcerea de a descoperi noul în mod individual. De ce nu aţi 

prezenta mai întâi exemplele, iar apoi să le solicitaţi elevilor să generalizeze cele prezentate şi  

să elaboreze concluzii ? Astfel, veţi spori interesul elevilor şi le veţi menţine interesul pe tot 

parcursul activităţii. Mai mult decât atât, asemenea activităţi contribuie mult la dezvoltarea 

abilităţilor de analiză şi sinteză.  

 

 Satisfaceţi nevoile elevilor. Satisfacerea nevoilor este o metodă primară de menţinere a 

interesului elevilor şi a stării lor de bine. Identificaţi nevoile cele mai importante pentru fiecare 

elev şi încercaţi să ţineţi cont de asta. 

 

 Utilizaţi emoţiile pozitive pentru a creşte productivitatea şi motivaţia. O memorie bună şi 

de lungă durată este în relaţie directă cu starea emoţională trăită de subiect în momentul 

memorării, susţin psihologii. Astfel, elevii învaţă mai bine atunci când învăţarea este 

„acompaniată” de emoţiile plăcute. Utilizaţi umorul, atunci când e cazul, dar nu exageraţi. 

Stabiliţi relaţii pline de afecţiune atât între dvs. şi elevi, cât şi între colegi. 
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TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 

DISCIPLINA: LIMBA FRANCEZĂ – NIVEL B1 

 

Profesor Văsii Alina-Loredana 

Specialitatea Limba franceză 

Colegiul Economic ”Costin C. Kiriţescu” 

 Sector 6, Bucureşti 

 

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de 

puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. 

 Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute. 

 

PARTEA I  (60 de puncte). Lisez cet article et répondez aux questions. 

<<La première moitié du XIX-ième siècle prolonge le XVIII-ième. La France accueille un 

petit nombre d’étrangers, exilés politiques ( Polonais surtout) et travailleurs qualifiés. Le grand 

tournant se produit à partir des années 1860 – 1880. Alors, les étrangers deviennent les immigrés. 

Ils arrivent par grandes vagues - Belges, Italiens, Espagnols, Polonais, Yougoslaves et bientôt 

Maghrébins – sollicités par un marché du travail auquel ne suffissent plus << les bras >> français et 

rejetés avec violence quand on n’a plus besoin d’eux, ce qui provoque les crises xénophobes des 

années 1890, 1930 et 1980. L’immigration des années 1980 a de nouvelles caracteristiques. Elle est 

désormais plus africaine et maghrébine qu’européenne.[…] Les nouveaux immigrés sont aussi 

avides  de formation pour leurs enfants que d’avantages salariaux immédiats parce qu’ils 

choisissent de rester, ce qui est une chance pour un pays d’accueil. >>                                                                      

                                                                         

                                                                           

D’après Michelle Perrot, << Comment peut-on être 

français?>>, 

                                                                                                         Libération, décembre 1988 

                                                                                                                                

1. Le texte ci-dessus est :                                                                             (5 puncte) 

a. Un fait divers 

b. Un article de journal 

c. Un sondage 

d. Une interview 

 

2. Le contenu du texte concerne :                                                                (5 puncte) 

a. les activités des jeunes 

b. les immigrés 

c.   la politique 

            d.   les femmes 
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3. Cochez si l’affirmation est vraie ou fausse et justifiez en relevant les mots du texte: 

                                                                                                                                            

 vrai faux 

a..Les immigrés des grandes vagues viennent du Portugal, de Bulgarie et de 

Hongrie. 

Justification:  

  

b.La France a connu 4 crises xénophobes. 

Justification:  

  

c.L’immigration des années 1980 est plus européenne qu’africaine et 

maghrébine. 

Justification : 

  

d.Les immigrés sont intéressés aux avantages salariaux immédiats. 

Justification : 

  

                                                                                                   (10 puncte x 4 = 40 puncte) 

4. Trouvez la famille de mots du mot accueil et formez des propositions. (10 puncte) 

 

PARTEA a II –a ( 30 de puncte ) 

 << Comment les immigrés influencent-ils la vie de la population européenne?>>. Argumentez 

votre réponse.(8-10 lignes) 

 

Bibliografie  

FESTIVAL MÉTHODE DE FRANCAIS 3, ed. CLÉ International/ Sejer 2007, autori: Sylvie 

POISSON-QUINTON, Michele MAHÉO-LE COADIC, Anne VERGNE-SIRIEYS 
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TEST DE EVALUARE. CLASA a VI a 

INERŢIE. MASĂ. DENSITATEA 

 

Profesor Denissa Andreescu 

Specialitatea Fizică 

Colegiul Economic “Costin C. Kirițescu” 

Sector 6, București 

 

1.Completaţi afirmaţiile următoare astfel încât răspunsurile să fie corecte: 

a) Inerţia este o proprietate ............................. a corpurilor.  

b) Aparatul cu ajutorul căruia se măsoară masa este ......................sau....................... 

c) Densitatea este mărimea fizică egală cu raportul dintre ........................... şi ....................... 

2.Stabiliți valoarea de adevăr a următoarelor afirmații: 

a) A F Inerția este proprietatea corpurilor de a se opune schimbării stării de mișcare  

sau de repaus. 

b) A F Unitatea de măsură a masei în S.I. este gramul. 

c) A F Aparatul de măsură al densității este densimetrul. 

 

3.Despre masa unui corp nu este corect să afirmăm că: 

a) este o mărime fizică fundamentală; 

b) unitatea de măsură în S.I. este tona; 

c) este o măsură a inerției corpurilor; 

d) se măsoară în S.I.în kg. 

 

4.Realizați legăturile corecte dintre elementele coloanei A cu cele ale coloanei B:   

 

A B 

1. inerție A. mărime fizică 

2. masă B. unitate de măsură 

3. balanță C. proprietate fizică 

4. kg D. instrument de măsură 

                                                                                            

5.Trei corpuri au masele m1 = 748.000 g, m2 = 0,76 t şi m3 = 750 kg. Ordonaţi crescător masele 

celor 3 corpuri.  

6.Să se calculeze masa unui corp care are densitatea ρ = 2400 kg / m
3
 şi latura  l = 2 dm. 

7.Să se calculeze densitatea unui corp care are masa m = 2592 g şi dimensiunile   L = 48 dm,  l = 

20 cm, h = 1 mm. 
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BAREM DE CORECTARE 

 

 Se punctează transformările unităților de măsură în S.I.; rezolvarea corectă  a problemelor. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului total 

acordat pentru test la 10. 

  

Nr.item Soluție, rezolvare 
Punctaj 

parțial 

Punctaj 

total 

1 

a. generală 

b. cântar, balanță 

c. masă,  volum 

4 p 

4 p 

4 p 

 

12 p 

2 

a. A 

b. F 

c. A 

4 p 

4 p 

4 p 

 

12 p 

3 b. 8 p 8 p 

4 

1 – C 

2 -  A 

3 – D 

4 -  B 

2 p 

2 p 

2 p 

2 p 

 

8 p 

5 

m1 = 748 kg, 

m2 = 760 kg 

m1, m3,  m2 

4 p 

4 p 

2 p 

 

10 p 

6 
V = 0,008 m

3
 

m = 19,2 kg 

10 p 

10 p 
20 p 

7 
V = 0,00096 m

3
 

 = 2700 kg / m
3
 

10 p 

10 p 
20 p 
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TEST DE EVALUARE CLASA A VII-A 

PRONUMELE. NUMERALUL 

 

Profesor Szin Diana 

Specialitatea Limba Română  

Școala Gimnazială Maria Rosetti 

Sector 1, București 

Se acordă 10 puncte din oficiu.  
Partea I                                                                                                                                                

30 de puncte                      

1.Citește cu atenție afirmațiile de mai jos. Dacă apreciezi că afirmația este adevărată 

încercuiește litera A, și dacă este falsă, încercuiește litera F.                                                                 

10 puncte                                                                              

a) Cuvântul „lui” din enuntul: Andrei nu cunostea gandurile lui. este pronume posesiv.    A F 

b) În enunțul ”Cartea de la acela este veche.”există un pronume demonstrativ de identitate. A F 

c)  Numeralul fracționar are doar valoare substantivală. A F 

d) În enunțul ”Vin de la cei trei prieteni.”există un numeral cardinal cu valore substantivală. A F 

 

2.Scrie în spațiul liber din stânga litera corespunzătoare felului pronumelui sau numeralului 

din partea dreaptă.                                                                                                                      10 

puncte                                                                              

1.........celuilalt                                                           a) numeral colectiv 

2........ al meu                                                             b) pronume posesiv 

3......... toți                                                                 c) pronume demonstrativ 

4..........tustrei                                                            d) numeral multiplicativ 

                                                                                 e) pronume nehotărât 

3.Încercuiește litera corespunzătoare  răspunsului corect:                                         

10 puncte                                                                              

1.În enunțul „Părerile lui sunt asemnea celorlalți.” există două pronume cu următoarele funcții 

sintactice: 

a) atribut pronominal genitival și atribut pronominal preopozițional în genitiv 

b) atribut adjectival  și nume predicativ în genitiv 

c) atribut pronominal genitival și nume predicativ în dativ 

 

2.Funcțiile sintactice ale numeralelor din enunțul următoar sunt în ordine „ Amândurora le-am spus 

că îi plac pe cei trei copii aleși pentru concursul de șah.” 

a) subiect, compelemnt indirect 

b) subiect, atribut adjectival 

c) complement indirect, atribut adjectival 

 

3.Pronumele relativ din enunțul următor îndeplinește funcția sintactică de „ Cartea pe care am 

citit-o nu este disponibilă în librăria aceasta”  

a) complement direct 

b) subiect 

c) atribut adjectival 
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4.Cuvintele subliniate în enunțul următor îndeplinesc pe rând următoarele funcții sintactice: 

 „Orice decizie vei lua trebuie să fii atent, deoarece există cei cinci care consideră că opiniile lor 

sunt cele mai importante”   

a) atrbut adjectival, complement direct, atrbut adjectival 

b) atribut adjectival, subiect, atribut pronominal genitival 

c) atribut adjectival, subiect, atribut adjectival  

 

Partea aII-a                                                                                                                                       30 

de puncte 

Citește cu atenție textul următor și completează spațiile punctate cu informațiile corecte: 

„Cineva fusese înainte ca eu să mă teleportez ... Am strigat :  –Alo! Ai văzut vreun om pe 

aici?, dar nu mi-a răspuns nimeni. Am mai strigat de două ori mai tare și la fel ... niciun răspuns. În 

acest sens mi-am zis, fie ce o fi, voi alege ambele batoane de ciocolată pe care le aveam în rucsac și 

le voi mînca. Atunci au apărut câte doi spiriduși de ciocolată, care aveau o înfățișare diferită de cea 

pe care știam că o au alți spiriduși. M-am oprit și m-am gîndit că trebuie să fac un efort înzecit  

pentru a-mi limpezi mintea...”  (Aventura de ciocolată)          

A. Completează spațiile punctate cu informațiile cerute:                                                          

10 puncte 

a) Primele două pronume din textul de mai sus sunt........................ și .............................. 

b) Felul celor două  pronume este...................................  și ........................................... 

c) Primele două numerale din textul de mai sus sunt.............................. și .......................... 

d) Felul acestor două numerale este..................................... și ................................ 

e) Primul adjectiv pronominal din textul de mai sus este ........................... și se află în cazul 

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

B. 20 de puncte 

a) Transcrie din text un pronume negativ și un adjectiv pronominal negativ și menționează 

pentru fiecare funcția sintactică.                                               

b) Selectează din ultimele două enunțuri numeralele cu valoare adjectivală și precizează cazul 

acestora. 

c) Construiește un enunț în care cuvântul subliniat în textul de mai sus să aibă valoare 

morfologică de pronume nehotărât în cazul acuzativ și funcție sintactică de atribut 

pronominal prepozițional. 

d) Construiește un enunț în care cuvântul înzecit să aibă valoare adverbială. 

e) Construiește un enunț în care să existe un numeral ordinal cu valoare substantivală și un 

pronume posesiv cu funcția sintactică de complement indirect în cazul acuzativ. 

 

Partea aIII-a                                                                                                                                      

30 de puncte  

Redactează o compunere narativă de 15-20 de rânduri care să aibă ca punct de plecare textul dat la 

partea a II-a. În compunerea ta vei introduce și vei sublinia: un adjectiv pronominal relativ, un 

pronume personal de politețe,  un numeral multiplicativ și  un numeral fracționar.  

În compunerea ta trebuie: 

să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor, 6  puncte 

să foloseşti cuvintele indicate în cerință, 8 puncte       
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să redactezi un conţinut adecvat cerinţei formulate, 2 puncte 

să respecţi limita de spaţiu indicată, 2 puncte 

 

Vei primi 12 puncte pentru conţinut şi 12 puncte pentru redactare (coerenţa textului – 3 p.; 

registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 3 p.; ortografia  şi punctuaţia 

– 3 p.; aşezarea textului în pagină, lizibilitatea – 3 p.) 
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PROBĂ DE EVALUARE TRANSDISCIPLINARĂ PRIN 

METODA „PROIECTUL” LA CLASA A XII-A, 

SPECIALIZAREA: TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂȚI ECONOMICE 

Profesor Stanciu Nicoleta 

Specializarea: Finanţe-Contabilitate 

Colegiul Național de Agricultură și Economie  

Tecuci, Judeţul Galați 

 

Repere pentru realizarea proiectului. Denumirea activităţii: Analiză comparativă a ofertei 

de produse/servicii a concurenţilor companiei „…………………....” proiect 

 Denumirea modulului şi a disciplinei la care vor fi notați elevii: Mediul concurenţial al 

afacerilor, Realizarea situațiilor financiare și calculația costurilor, Geografie și T.I.C  

 Timpul alocat efectuării activităţii: 2 săptămâni 

 Obiectivul activităţii: să realizeze un proiect de minim 10 pagini, respectându-se 

cerinţele date şi să îl susţină cu ajutorul unei prezentări PowerPoint 

 Numele elevului: 

 Dată: 

 Sarcini de lucru:  

1.Din următoarea listă, alegeţi o companie: Sellgros, Billa, Lidl, Kaufland şi Penny Market. 

Despre aceste companii se cunosc următoarele informaţii fiscale publicate pe site-ul Ministerului de 

Finanţe, primele 5 locuri în ierarhia naţională a comercianţilor de tip Câh&Carry, în ultimii 3 ani, 

erau ocupate de: 

Nr. Crt. Întreprinderea C.A. 2015 (mld. Lei) C.A. 2014 (mld. Lei) C.A. 2013 (mld. Lei) 

1. Sellgos 1039 1146 1546 

2. Billa 896 1042 916 

3. Kaufland 555 647 494 

4. Lidl 417 378 322 

5. Penny Market 381 382 314 

2. Pentru compania aleasă, identificaţi o firmă concurentă (poate fi şi o altă firmă care nu a 

fost enumerata la punctul 1). 

3. Pentru firmă concurentă găsită, întocmiţi o fişă de identificare, respectând următoarele 

elemente: 
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a) elemente de identitate:  

 localizarea geografică prin realizarea unei hărţi cu localităţile în care această firmă are 

magazine de desfacere şi precizarea numărului de locuitori care fac parte din populaţia 

ocupaţională al fiecărei localităţi (transdisciplinaritate – geografie); 

 prezentarea unei regiuni în care firma are deschise magazine ținând cont de următoarele 

aspecte: resurse naturale, tipul reliefului, clima, rețeaua hidrologică și activitățile 

economice care se desfășoară în acea zonă (transdisciplinaritate – geografie); 

 suprafaţa deţinută a cel puţin 5 magazine din 5 judeţe diferite şi modul în care sunt 

aşezate raioanele de desfacere (interdisciplinaritate – economia întreprinderii); 

 statutul juridic, istoricul, modalităţile de funcţionare prin studierea site-urilor oficiale ale 

firmei (transdisciplinaritate – T.I.C); 

b) poziţia deţinută pe piaţă: 

 cota de piaţă şi cota de piaţă relativă deţinute pe baza informaţiilor de la punctul 

numărul 1 (aplicarea unor formule matematice - transdisciplinaritate – matematica); 

 evoluţia ei în ultimii 3 ani prin realizarea unor grafice comparative (transdisciplinaritate 

– matematica şi interdisciplinaritate – statistică şi analiza economică); 

 imaginea firmei pe piaţă, fidelitatea clienţilor faţă de firmă prin culegerea de informaţii 

din surse externe (interdisciplinaritate – analiza pieţei); 

 strategia adoptată: obiective de scurtă şi lungă durată, pieţe țintă, segmente de piaţă 

cărora li se adresează (interdisciplinaritate – marketing); 

c) elemente specifice (diversitatea sortimentală, preţurile practicate, calitatea 

produselor/serviciilor, serviciile post-vânzare oferite, acţiunile promoţionale iniţiate); 

d) potenţialul deţinut (resurse financiare, resurse tehnologice, resurse umane, resurse logistice, 

resurse materiale); 

e) principalii indicatori economico - financiari: cifra de afaceri, profit brut, profit net, 

rentabilitate comercială, rentabilitate economică, rata disponibilităţilor băneşti, lichiditate, 

solvabilitate şi număr de salariaţi (transdisciplinaritate – matematică şi interdisciplinaritate – 

contabilitate). 

4. Pentru firmă concurenta aleasă realizaţi o analiză SWOT.  

 Proiectul va avea următoarea structură:  

1. Pagina de gardă/coperta; 

2. Cuprins; 

3. Introducere; 

4. Conţinut; 

5. Concluzii; 

6. Bibliografie; 

7. Anexe. 

 Indicaţii de lucru: 

1. proiectul va conţine 10 – 15 pagini; 

2. pe copertă se vor trece: denumirea şcolii, disciplina Mediul concurenţial, titlul proiectului 

3. numele, prenumele şi clasa elevului; 
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4. în introducere se va argumenta importanţa temei proiectului pentru societatea comercială  

aleasă, pentru elev, ca viitor tehnician în activităţi... (o pagină separată); 

5. conţinutul va respecta elementele date la punctul 3 al sarcinilor de lucru (min. şapte pagini);  

6. în concluzii se va realiza o comparaţie între firma aleasă şi firma concurentă (o pagină 

separată); 

7. ca surse bibliografice se vor folosi şi site-urile (link-urile) respectivelor firme (o pagină 

separată); 

8. la anexe se pot adăuga hărţi pentru localizarea firmelor, poze efectuate de elevi, imagini de 

pe site-uri, materiale promoţionale, liste de preţuri, liste de servicii post-vânzare oferite etc.; 

9. redactarea proiectului se va efectua în Microsoft Office Word, fontul Times New Roman, 

dimensiunea caracterelor de 12, spaţiul dintre rânduri de 1,5, aliniere la stânga şi la dreapta 

(Justified); 

10. se va realiza şi o prezentare în Microsoft Office PowerPoint, de min. 5 slide-uri, pentru 

susţinerea orală a proiectului (transdisciplinaritate – T.I.C.). 

 

Bibliografie: 

1. Mediu concurențial al afacerilor, Coord. Prof. Suzana Camelia, Editura Oscar Print București, 

2007 

2. Auxiliar curricular pentru mediul concurenţial al afacerilor, Manuela Mocanu Jaber, 

Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului - Proiectul PHARE TVET RO 2005/017-

553.04.01.02.04.01.03 

3. www.mfinante.gov.ro/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mfinante.gov.ro/
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FACTORII DE PRODUCŢIE. APLICAŢII 

DISCIPLINA ECONOMIE, CLASA a XI-a 

 

Profesor  Szin Emil Adrian 

Specialitatea Economie 

Colegiul Economic Costin C. Kirițescu 

Sector 6, București 

 

1. Din activităţile organizate de producător rezultă bunuri economice sau servicii. 

Specificaţi care din următoarele elemente sunt bunuri sau servicii. 

 

a) mobilă 

b) organizări evenimente 

c) locuinţe 

d) o consultaţie la doctor 

e) îmbrăcaminte 

f) transport 

g) o şedinţă de masaj 

h) un televizor 

 

2. Identificaţi pentru o croitorie capitalul fix şi cel circulant. 

 

a) maşinile de cusut 

b) aţa 

c) papiotele 

d) sediul croitoriei 

e) acele 

f) nasturii 

g) masa de lucru 

h) fermoare 

i) stofe 

j) masa de călcat 

 

3. Creşterea economică poate fi intensivă sau extensivă. Dacă ar fi să produceţi ceasuri ce 

alegeţi? Să produceţi foarte multe ceasuri cu costuri mici dar preţuri scăzute sau mai puţine 

ceasuri dar foarte calitative şi la un preţ foarte ridicat. Argumentaţi răspunsul. 

 

 

4. Comentaţi următorul text 

„Din alternativele care se deschid, firma ce îşi maximizează profitul va alege modul cel mai 

puţin costisitor de a produce, indiferent ce producţie specifică îşi alege” Richard Lipsey 
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5. Studiu de caz 

 

Ionel este un mic producător de pâine. În fabrica lui sunt mulţi angajaţi cărora nu le mai poate 

achita salariile. Mai nou a aflat că poate achiziţiona patru maşini de făcut pâine care pot 

înlocui patru angajaţi. Să-l ajutăm să ia o decizie! 

 

În tratarea acestui caz vom urmări  

 

 identificarea factorilor de producţie implicaţi 

 menţionarea problemei 

 numirea a unui avantaj al substituirii 

 numirea a unui dezavantaj al substituirii 

 soluţie pentru rezolvarea problemei 

 

6. Elaboraţi pe grupe un plan de producţie a unui bun la alegere.  

 

 formulaţi ideea de afacere 

 precizaţi resursele necesare realizarii lui şi factorii de producţie implicaţi 

 identificaţi elementele de capital fix şi capital circulant. 
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COMUNICARE ȘI LIMBAJ 

 

Profesor inginer Sărăcin Gabriela 

Colegiul UCECOM  Spiru Haret 

Sector 6, București 

 

Motto:“Comunicarea are semnificația unei valori umane și sociale, motiv pentru care 

educarea comunicării constituie un scop în sine, un obiectiv major al învățământului”(prof.univ.dr. 

Ioan Cerghit) 

COMUNICAREA este definită ca un proces prin care un emițător transmite o informație 

receptorului prin intermediul unui canal, cu scopul de a produce asupra receptorului anumite efecte. 

Comunicăm pentru că: 

 Să fim receptați (auziți sau citiți) 

 Să fim înțeleși sau acceptați 

 Să provocăm o reacție (schimbare de comportament sau de atitudine, a unei opinii) 

 

Ca proces, comunicarea presupune anumite caracteristici, deoarece este: 

 Un proces uman și conștient 

 Un proces prin care se creează o anumită semnificație 

 Un proces continuu prin care se construiește sensul atitudinilor și comportamentul 

oamenilor 

 Un proces simbolic, dar complex 

 Un proces ireversibil 

 Rezultatul apariției informației prin intermediul mesajelor într-un anumit context 

 

Din punct de vedere principial, constatăm comunicarea este inevitabilă și se desfășoară 

informațional și relațional. Mai știm că procesul de comunicare se poate împărți în două mari 

categorii: formal sau informal, acest lucru efectuându-se pe verticală sau orizontală. 

Comunicarea formală este bazată pe reguli, convenții și rigori de ceremonial sau norme bine 

precizate la nivel instituțional sau organizațional. Acest tip de comunicare se poate realiza prin 

mesaje verbale, nonverbale, scrise, transmise de cei autorizați către persoane sau aparatură ce poate 

descifra conîinutul transmis. 

Comunicarea informală are caracter spontan și se produce mai frecvent decât comunicarea 

forma. Aceasta se regăsește în conversații directe între persoane, pe toate direcțiile și sensurile. 

În timpul comunicării se pot aborda mai multe tipuri de stiluri de comunicare: 

 Activ în exces: agresiv sau dominator care blochează exprimarea receptorului, emitentul 

deținând controlul comunicării 
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 Pasiv în exces: defensiv, non-contradictoriu care își reține ideile de frica 

greșelilor sau se conformează ca să facă pe plac 

 Asertiv: este cel mai echilibrat mod de comunicare deschisă, flexibilă, ce ține cont atât de 

părerile/ideile personale cât și ale interlocutorului  

LIMBAJUL este instrumentul esențial al comunicării, indiferent de forma sa (natural, 

artificial, special) îndeplinind mai multe funcții de: 

 Cunoaștere 

 Comunicare 

 Acumulare de informații 

 Influențare educativă 

 Reglaj comportamental și autocontrol 

Comunicarea interpersonală este alcatuită dintr-un ansamblu de mesaje care se transmit 

verbal sau non-verbal cu rol esențial în transmiterea informațiilor. 

Comunicare (limbajul) verbal este alcătuit din totalitatea cuvintelor, propozițiilor și frazelor 

formulate care cuprind mesaje cu un cod comun, specific mai multor persoane. 

Comunicarea (limbajul non-verbal) este limbajul corpului, cumulul de mesaje neexprimate 

prin cuvinte care pot fi decodificate și pot repeta, contrazice, înlocui, completă sau accentua 

mesajul verbal. Studii arată că mesajul e transmis 5% prin comunicare verbală, 38% transmis pe 

cale vocală, iar 55 % prin limbajul corpului. Elementele principale ale comunicării non-verbale 

sunt: mimica, postura, gestica, zona sau distanța personală în comunicare. 

Se mai distinge un al tip de limbaj și anume cel paraverbal, adică acele însușiri vocale care 

însoțesc cuvintele caracteristice prin tonul, ritmul, intensitatea, debitul, intonația vocii. 

Din punct de vedere al orientării comunicării, distingem două forme principale de limbaj: 

 Limbaj extern: se adresează celor din jurul emitatorului și se poate realiza pe cale orală 

(auditiv-dialog, monolog), scrisă (legat de citit, respectiv scris) 

 Limbajul intern: este forma cea mai evoluată a limbajului, care presupune interiorizarea 

limbajului oral (vorbirea cu sine pentru elaborarea  ideilor, judecăților, rationamentelor) 

 

Pe de alta parte  mai există și alte forme de comunicare: 

 Ascultarea eficientă activă; este dovedit că gândirea este mai rapidă decât vorbirea,această 

atitudine evită distragerile, anticipează, cântărește atent, rezumă mental și apoi pune 

întrebări, parafrazează ce spune vorbitorul, manifestă interes și are feedback pozitiv, nu 

judecă pînă nu înțelege 

 Tăcerea, ca formă specială de comunicare în anumite situații: protest, dezaprobare, 

provocare, pedeapsă 

 

Pentru a comunica eficient ar trebui să respectăm următoarele reguli de bază: 

 Regula cantității: vorbitorii trebuie să ofere informația necesară, nici mai mult, nici mai 

puțin 

 Regula calității: ceea ce spun vorbitorii trebuie să respecte realitatea 
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 Regula relației: mesajul vehiculat de vorbitor trebuie adecvat scopului comunicării 

 Regula semnificației: informația transmisă trebuie să fie semnificativă pentru contextul și 

circumstanțele în care se desfășoară comunicarea 

 Regula stilului: vorbitorii trebuie să fie clari, coerenți, comprehensivi și conciși 

 Regula receptivității: emitenții trebuie să-și adapteze mesajele la caracteristicele receptorilor 

și la cunoștințele presupuse de aceștia 

 

Bibliografie 

1. Centrul de Cercetări și Resurse Educaționale, Asociația Europeană pentru Promovarea 

Excelenței în Educație și Cercetare, Suport și notițe de curs “Comunicarea și relaționarea 

cadrului didactic elev în scopul eficientizării procesului de învățământ”,  București, 2018  

2. Nicoleta Adriana FLOREA, Suport de curs modul formare Psihopedagogie Psihologie 

generală, elemente de psihopedagogia vârstelor și psihologia învățării, Craiova, 2018 
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TEST DE EVALUARE  FRACŢII ORDINARE 

Unitatea de învăţare: Fracţii ordinare: subunitare, echiunitare, supraunitare; Fracţii echivalente; Amplificarea şi 

simplificarea fracţiilor; Aflarea unei fracţii dintr-un număr natural; procent Reprezentarea pe axa numerelor a unei 

fracţii ordinare; Operații cu fracții ordinare; 

Profesor  Rusen Georgiana 

Specialitatea Matematica 

Colegiul Economic Costin C. Kirițescu 

Sector 6, București 

 

SUBIECTUL I. Pe foaia de test  scrieţi numai rezultatele.                           ___     _(25 puncte) 

 

5p       1. Dintre fracțiile 
2

3
, 

03

3
, 

17

7
,

2 24 2

3 4




, 

15

10
, fracţiile echiunitare sunt: ............... 

5p       2. Dintre fracţiile ordinare 
3

3

2
  și  

2

7

2 3
, fracţia cea mai mare este egală cu ............... 

5p       3. Dacă scoatem întregii din fracţia 
36

5
, vom obţine ............... 

5p       4. Dacă introducem întregii în fracţia 
5

6
7

, vom obţine ............... 

5p       5. Un sfert din (20% din 100 de lei) este egal cu: ............... 

 

SUBIECTUL al II-lea. Încercuiţi litera corespunzătoare rezultatului corect  ___(25 puncte) 

5p       1. Amplificând fracţia 
4

7
cu 3, vom obţine: 

  A. 
4

21
   B. 

12

7
   C. 

12

21
   D. 

10

21
   

5p       2. Fracţia ireductibilă, echivalentă cu fracţia 
12

18
, este egală cu: 

  A. 
2

3
   B. 

4

5
   C. 

3

4
   D. 

3

2
   

5p       3. Rezultatul calculului 
9

1

6

1
 este egal cu: 

  A. 
15

2
   B. 

18

2
   C. 

18

15
   D. 

18

5
  

5p      4. Rezultatul calculului 
4

1

6

5
:

3

10
  este egal cu: 

  A. 
1

4
   B. 16    C. 

2

3
   D. 1  

5p      5. Rezultatul calculului 

3
4

5

 
 
 

este egal cu: 

  A. 
16

25
   B. 

12

15
   C. 

12

125
           D. 

64

125
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SUBIECTUL al III-lea. Pe foaia de test  scrieţi rezolvările complete                      (30 puncte) 

 

 

15p      1. Fie 
44 444 4444 44444 444444

55 555 5555 55555 555555
a      .  Arătaţi că a  este număr natural. 

 

 

15p      2. Efectuaţi calculele şi simplificaţi rezultatul obţinut: 
1 2 3 45

........
23 23 23 23

      

 

 

 

 Timp de lucru efectiv 50 minute 

 Punctaj maxim 100 

 Se acordă 20p din oficiu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


